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Вовед 

 Финансиите играат клучна улога во развојот на иновациите 
бидејќи им овозможуваат на компаниите да спроведуваат 
истражувања, да ги усвојат потребните технологии за иновациска 
дејност, како и да ги развијат и да ги комерцијализираат иновациите. 
Компаниите можат да користат различни инструменти обезбедени од 
различни видови на финансиски посредници, инвеститори или друг 
тип организации за да ги финансираат иновациските активности. 
Пристапот до надворешни извори на финансирање често е предизвик 
во раните фази на развојот на бизнисот, бидејќи во оваа фаза 
компаниите се соочуваат со високи бариери за пристап до финансии, 
особено затоа што им недостигаат соодветни финансиски резултати.

 Дури и пред неодамнешната финансиска криза, банките не беа 
подготвени да им позајмуваат на мали и млади фирми како резултат 
на нивната ризичност и неможност да обезбедат колатерал. Во 
исто време финансиската криза ја прошири постојната „празнина 
во капиталот“ која се јавува особено во раната фаза од развојот на 
претпријатијата преку поволни банкарски кредити и фондови за 
ризичен капитал кои се повеќе преферираат да инвестираат во 
подоцнежните фази каде ризикот е помал. 

 Во континуираното нестабилно економско опкружување бизнис 
ангелите играат важна улога во пополнување на „празнината во 
капиталот“ која го оставаат банките и фондовите на ризичен капитал. 
Ангелското финансирање е примарниот извор на надворешно 
финансирање на компаниите кое најчесто е потценето и превидено 
поради фактот што често бизнис ангелите не се „видливи“. Бизнис 
ангели се богати поединци-инвеститори, обично со искуство во 
бизнисот, што обезбедуваат почетен капитал (како и експертиза 
и пристап до мрежи) за помалите компании во замена или за 
конвертибилен долг или за сопственички влог. Тие немаат фамилијарни 
или институционални врски со компаниите што ги финансираат. 
Генерално, тие се успешни деловни луѓе и претприемачи кои бараат 
атрактивни можности за инвестирање во еден сегмент од пазарот 
што не е покриен од институционалните инвеститори. Така, бизнис 
ангелите пополнуваат „празнина во капиталот“ помеѓу парите што 
можат да ги добијат претприемачите од членовите на семејството или 
од други внатрешни извори, како што се нивните сопствени заштеди 
или лични позајмици, и инвестициите на фондовите за ризичен 
капитал. Во последно време, бизнис ангелите воспоставуваат мрежи 
со цел подобро поврзување на компаниите со инвеститорите. Тие 
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настојуваат да идентификуваат компании што ветуваат, но на кои 
им недостигаат финансии за имплементација на иновативните 
стратегии. Како резултат на тоа, бизнис ангелите играат клучна улога 
во обезбедувањето финансии за помладите претпријатија.

 Креаторите на политики можат да го поттикнат инвестирањето 
на бизнис ангелите преку даночни олеснувања за приватни лица 
кои инвестираат во одредени видови инвестиции и бизниси, како и 
преку коинвестициски фондови. Тие, исто така, можат да го поддржат 
развојот на инвестициите на пазарот од бизнис ангелите преку 
обезбедување на финансиски средства за мрежи, групи, здруженија 
и федерации, како и преку обука за професионализацијата на 
индустријата и привлекување на нови бизнис ангели.

Извршно резиме

 Неформалниот пазар на ризичен капитал е составен од богати 
поединци наречени бизнис ангели кои инвестираат сопствен капитал 
во млади компании. Постојат различни видови бизнис ангели. Некои 
од нив се поранешни менаџери кои бараат ново работно места. 
Другите се искусни претприемачи кои сакаат да ги зголемат своите 
инвестициски портфолија, некои бизнис ангели се алтруистички 
привлечени кон проекти со импакт врз општествениот развој. Во 
основата, бизнис ангелите имаат три мотивации: (1) добивање на 
финансиски поврат, (2) учество во развојниот процес на компаниите 
во кои вложуваат, и (3) задоволување на алтруистичките чувства 
преку, на пример, пренесување искуства и знаење на неискусни 
претприемачи. Финансиските придобивки не се секогаш главен 
приоритет, бидејќи бизнис ангелите честопати се водени од потребата 
да помогнат во локалниот економски пораст. Дополнително, можат да 
обезбедат менторски и советодавни услуги, бидејќи тие често имаат 
длабоко познавање на пазарите во кои инвестираат. 

 Проектите што се поддржани од бизнис ангелите се попривлечни 
за формалните извори на финансирање, бидејќи ангелите ги 
намалуваат информативните асиметрии и имаат акредитациска 
улога. Користењето финансии од бизнис ангелите може да има и 
недостатоци. Бизнис ангелите најчесто го немаат тој обем на финансии 
со кој би се продолжило со реинвестирање во подоцнежните фази 
од работењето, па претприемачите мораат да бараат други извори 
на финансирање или други бизнис ангели. За претприемачите, 
справувањето со повеќе бизнис ангели – инвеститори може да 



Студија за состојбата со финансирање на малите и средни претпријатија преку моделот на 
бизнис ангели во Македонија 

7

повлече и значајни трансакциски трошоци. Дополнително, ангелите 
не се секогаш доволно информирани како инвеститори, ниту, пак, 
придонесуваат со релевантно бизнис-знаење.

 Владите во различни европски земји имаат воспоставено неколку 
видови интервенции за поттикнување и поддршка на активностите на 
бизнис ангелите, како што се даночните олеснувања, коинвестициски 
фондови и мрежната поддршка. Некои од овие интервенции се 
од трајна природа (за да се справат со екстерните недостатоци на 
пазарот), додека други се само привремени (за да се справат со 
недостатокот на координација додека заедницата на бизнис ангелите 
не стане самоодржлива).

 Во Македонија концептот на ангелско инвестирање постои 
неколку години, меѓутоа сеуште го нема достигнато својот максимален 
потенцијал. Постојат три мрежи на бизнис ангели, Здружението на 
бизнис ангели, Мрежа на Бизнис Ангели - I2BAN и ЦЕЕД Клубот на 
бизнис ангели. Според последниот извештај на Европската Мрежа 
на Бизнис Ангели (EBAN) за 2018 година во Македонија активни се 
2 мрежи на бизнис ангели или 15 бизнис ангели, додека вкупната 
инвестирана сума во 2018 година изнесува 250,000 евра. Со цел да 
се подобри улогата и значењето на бизнис ангелите потребно е да се 
воведат мерки за подигање на свеста за придобивките од ризичниот 
капитал, а во тие рамки и на бизнис ангелите, преку организирање 
на семинари, работилници, советувања, наставни содржини во 
образованието и зголемена медиумска промоција. Понатаму, од 
клучно знаење е да се охрабрат богатите личности да станат бизнис 
ангели и да инвестираат во иновативни стартап компании преку 
различни даночни ослободувања.
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1. Што претставуваат бизнис ангели? 

 Бизнис ангели (ангели или неформални инвеститори) се 
богати поединци кои инвестираат сопствени пари, заедно со време 
и експертиза, во компании кои не котираат на берза и со кои не се 
во семејни односи, а со надеж дека ќе остварат финансиска добивка. 
Финансирањето од бизнис ангелите е начин на финансирање и 
претставува неформален ризичен капитал. Тоа се индивидуалци 
кои имаат вишок на финансиски средства и кои се спремни да го 
инвестираат тој вишок во иновативни проекти на компании. Најчесто 
инвестираат поради желбата нивниот капитал да ја задржи својата 
вредност или поради љубов кон одредено место или личност. Секако 
дека сопствениците на овој капитал немаат против да стекнат профит 
но нивните основни мотиви не се првенствено профит, па заради тоа 
тие даваат финансиски средства по поволни услови. Најчесто парите 
ги заработиле како менаџери или директори, спортисти, естрадни 
ѕвезди, лекари, адвокати и други високоплатени професии. Бизнис 
ангелите освен преку финансиска поддршка можат да помогнат и во 
другите аспекти на водењето на бизнисот во зависност од нивната 
експертиза. Бизнис ангелите имаат тенденција да инвестираат во 
поширок спектар сектори, иако најголем дел од инвестициите се 
во областа на ИКТ, биотехнологијата и здравјето. Улогата на бизнис 
ангелите на траекториите на иновативните нови потфати е важна и ја 
надополнува улогата на другите клучни актери, како што се фондовите 
за ризичен капитал. 

 Постојат различни видови бизнис ангели. Некои од нив се 
поранешни менаџери кои бараат ново работно места. Другите се 
искусни претприемачи кои сакаат да ги зголемат своите инвестициски 
портфолија, некои бизнис ангели се алтруистички привлечени кон 
проекти со импакт врз општествениот развој. Во основата, бизнис 
ангелите имаат три мотивации: (1) добивање на финансиски поврат, 
(2) учество во развојниот процес на компаниите во кои вложуваат, 
и (3) задоволување на алтруистичките чувства преку, на пример, 
пренесување искуства и знаење на неискусни претприемачи. 
Финансиските придобивки не се секогаш главен приоритет, бидејќи 
бизнис ангелите честопати се водени од потребата да помогнат во 
локалниот економски пораст. Дополнително, можат да обезбедат 
менторски и советодавни услуги, бидејќи тие често имаат длабоко 
познавање на пазарите во кои инвестираат.
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 Бизнис ангелите треба да бидат релативно трпеливи и 
подготвени да преземат ризик и да ја прифатат можноста за 
неликвидност во текот на долгиот инвестициски период. Тие се 
одговорни само пред себеси, бидејќи инвестираат свои пари и затоа 
имаат силни мотиви да направат темелна анализа на инвестицијата. 
Најактивните ангели повеќе се потпираат на приватни, а не на јавни 
извори на информации за квалитетот на потенцијалните инвестиции. 
Исто така, тие ги користат мрежите на контакти за да дознаат повеќе 
за потенцијалните зделки. 

 Бизнис ангелите инвестираат во стартап компании и во компании 
што се во рана фаза на развој. Често, тие се вклучени во помали 
инвестиции, за разлика од фондовите за ризичен капитал. Нивната 
инвестициската активност обично се фокусира на втората фаза од 
иновацискиот процес, но инвестираат и во комерцијализација и 
пораст (трета фаза) во сектори со релативно ограничени барања 
за финансирање. Во споредба со фондовите за ризичен капитал, 
тие инвестираат мали количества, но во многу поширок спектар на 
бизниси. 
 Мрежите вршат поврзување помеѓу бизнис ангелите – 
инвеститори и претприемачите, а самите не инвестираат директно. 
Го потпомагаат и го прават инвестицискиот процес поефикасен преку 
поврзување на бизнис-ангелите до другите актери од екосистемот 
(инкубатори, фондови за ризичен капитал, развојни агенции, банки, 
берзи итн.) и, најважно, со претприемачи кои се во потрага по капитал.

Која е разликата помеѓу бизнис-ангелите и фондовите за ризичен 
капитал?
Иако и едните и другите инвестираат во претприемнички фирми и 
стануваат нивни косопственици, сепак постојат неколку значајни 
разлики:
•	Изворот на финансии: бизнис ангелите инвестираат сопствени 

средства директно во бизнисот, додека фондовите за ризичен 
капитал инвестираат средства од други извори (на пример, 
пензиски фондови, осигурителни компании, фондации итн.);

•	Фази на развој на компанијата – генерално, бизнис-ангелите 
инвестираат во почетна, стартап и рана фаза на бизнисите, додека 
фондовите за ризичен капитал инвестираат во подоцнежни фази 
од бизнисот (иако и тука има исклучоци);

•	Големина на инвестиција – ризичниот капитал генерално прави 
поголеми инвестиции, додека бизнис-ангелите инвестираат во 
просек околу 100.000 евра.
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Бизнис-ангелите се значајни поради:

•	Пополнување на еквити-јазот во стартап-фазата;

•	Инвестирање во компании во фази во коишто фондовите за 
ризичен капитал веќе не се активни;

•	Претставува интегрален дел од синџирот на интегрирани 
финансиски алатки; и

•	Придонесуваат кон претприемничката култура во регионот.

 Креаторите на политики можат да го поттикнат инвестирањето 
на бизнис ангелите преку даночни олеснувања за приватни лица 
кои инвестираат во одредени видови инвестиции и бизниси, како 
и преку коинвестициски фондови. Креаторите на политики, исто 
така, можат да го поддржат развојот на инвестициите на пазарот 
од бизнис ангелите преку обезбедување на финансиски средства 
за мрежи, групи, здруженија и федерации, како и преку обука за 
професионализацијата на индустријата и привлекување на нови 
бизнис-ангели.

 Иако филантропски причини може да претставуваат основниот 
мотив за инвестирање, договор за инвестирање е клучен за начинот 
на кој се дефинираат односите со претприемачите. Најчесто, договорот 
кој се потпишува ги содржи следниве елементи: 

а) Влијание врз заедницата, општеството и земјата

 Во договорот најчесто е наведено влијанието кое производот 
или услугата на претприемачот ќе го има врз заедницата, односно во 
бизнис планот на претприемачот е опишано на убедлив начин дека 
постои пазар подготвен да плати за производот или услугата во која 
се инвестирало; постои информација за дефинираната целна група и 
опис на причината зошто истата е подготвена и заинтересирана да 
плати за производот или услугата; бизнис планот треба да презентира 
висок степен на разбирање на реалните услови на пазарот, големината 
на целосниот расположив пазар и како истиот би се зголемувал 
како и информации за клучните чинители; бизнис планот да содржи 
реалистичен и релевантен начин како производот или услугата ќе 
влијае врз растот на компанијата во која се инвестира; претприемачот 
да даде објаснување дека планот за комерцијализација е ефективен, 
ефикасен и реален. 
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б) Искуство

 Во договорот најчесто се дефинира дека претприемачот ќе 
тежнее кон раст и развој со текот на годините преку истражување и 
откривање на нови пазари; претприемачот треба да биде свесен за 
конкуренцијата на пазарот, да пронаоѓа нови комерцијални решенија, 
вклучувајќи ја цената на производот или услугата кои се финансирани 
како и да обрнува внимание на заштита на животната околина, 
половата еднаквост, едноставност во употребата на производот 
или услугата; претприемачот треба да биде свесен за ризиците и 
можностите кои го очекуваат кои придонесуваат кон успешен пробив 
на пазарот како од комерцијален така и од технички поглед. 

в) Имплементација

 Во договорот најчесто е дефинирано дека претприемачот 
располага со соодветни ресурси како што се соодветен персонал, 
опрема, мрежа и др. за да може да ги реализира своите активности 
на најдобар начин како и опис како можните партнери и чинители 
би биле инволвирани; во договорот да биде презентирано реалното 
време за реализација на финансираните активности како и опис дека 
тимот (доколку постои) ги поседува соодветните технички и научни 
знаења за реализација на бизнис идејата. 

Наведените точки не се обврзувачки за секој договор помеѓу 
претприемачот и бизнис ангелот. Договорите се адаптираат во 
зависност од предметот на финансирање и барањата на бизнис 
ангелот. 
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2. Степен на активност на бизнис ангелите и   
 успешни приказни од Македонија 

 Иновативните бизнис идеи во земјава тешко успеваат да 
стигнат до финансии како би се реализирале. Банкарскиот сектор 
вложува само доколку има гаранции за наплата, а бизнис ангелите 
се идентификуваат како високоризични финансиери, кои освен 
пари, инвестираат и во експертиза. Во светски рамки приближно 50 
милијарди долари се инвестираат преку оваа форма на инвестирање. 
Дури 96% од светскиот бизнис е резултат на претприемничко 
однесување, а 90% од вложувањата во рана фаза со ризичен капитал 
се реализираат преку бизнис ангелите.

 Идејата за бизнис ангели не е нова работа во Македонија, 
сепак преку спроведеното истражување се воочува фактот дека 
недостасуваат релевантни информации за активностите на бизнис 
ангелите, профилот на бизнис ангели како и за проектите во кои 
се инвестирало, висината на инвестицијата како и резултатите кои 
се имаат постигнато. Спроведеното истражување ги даде следниве 
информации за активности на бизнис ангели во Македонија: 

 Центарот за Иновации во Македонија (НВО формирана од страна 
на УСАИД Македонија Проектот за Конкурентност) во 2011 година 
ја основа првата Мрежа на Бизнис Ангели во Македонија  - I2BAN 
(http://www.i2b.org.mk/). Главната улога на мрежата е да обезбеди 
основа и раст на капиталот на македонските компании, основани 
од претприемачи од земјата и странство. Од друга страна пак една 
од целите на постоењето на Иновативниот центар е да им помогне 
на иноваторите/претприемачите при избор и имплементација на 
можностите за комерцијализација на своите производи или услуги. 
Центарот располага со советници, искусни експерти и материјални 
ресурси кои би можеле да придонесат вложениот капитал од страна 
на  претприемачите да биде успешен и да вроди со плод. Исто така, 
Центарот овозможува јакнење на капацитетите согласно соодветните 
области кои ќе ги водат претприемачите низ секој чекор кој ќе биде 
потребен за да се реализира на успешен бизнис и иновацијата да го 
добие потребното знаење, технологија и финансиски ресурси доколку 
недостасуваат. 

 Во моментот на спроведување на истражувањето не постојат 
информации за бројот на бизнис ангели, нивниот профил како и за 
компании или иновативни проекти во кои се инвестирало преку Мрежата. 
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 Здружението на бизнис ангели, преку информации добиени 
од интервју објавено на македонски портал со претседателот на 
здружението, својата приказна ја започнува со здружувањето на 
петмина бизнисмени кои имаат сопствени бизниси и поседуваат 
финансиска моќ и се подготвени да инвестираат во иновативни 
бизнис идеи и компании. Во период од 5 години здружението 
има инвестирано 300.000 евра во 5 бизнис идеи од секторот на 
информатичко-комуникациски технологии. Во моментот здружението 
брои околу петнаесетина бизнис ангели. 

 ЦЕЕД Клубот на бизнис ангели е формиран во ноември 2013 
година и е меѓу првите од ваков вид во Македонија во кој членуваат 
дваесетина бизнис ангели. Од јануари 2016 година клубот е официјално 
членка на Европската мрежа на бизнис ангели – EBAN (European 
Business Angel Network). Со негова помош досега се претставени 
135 бизнис идеи, а остварени се инвестиции во висина од 250.000 
евра. На веб страната на клубот може да се најдат информации за 
две инвестиции: Браинстер и Мултипрактик. Браинстер им нуди на 
младите луѓе избор на патот на својата иднина преку студентски 
програми, курсеви и работилници и избор на бизнис партнерства. 
Мултипрактик е македонска компанија која произведува ќебенце со 
девет употреби.

 Според податоци објавени во последниот извештај на 
Европската Мрежа на Бизнис Ангели (EBAN) за 2018 година, бројките 
за Македонија се следни: во државата активни се 2 мрежи на бизнис 
ангели или 15 бизнис ангели, додека вкупната инвестирана сума 
во 2018 година изнесува 250,000 евра. Овој износ претставува благ 
пораст од 2017 година, но сепак е значително помал од годишниот 
износ во 2016 и 2015 година. 
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Она што е исто така воочливо е фактот дека бројот на бизнис ангели 
бележи намален тренд, односно од 35 во 2016 година на 15 во 2018 
година. 
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Овој податок е надополнет со бројот на инвестиции на годишно ниво, 
каде од 2016 година и 11 инвестиции, бројката во 2017 и 2018 година 
бележи надолен тренд, т.е. 1 и 2 инвестиции на годишно ниво. 
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3. Информираност на малите и средни        
претпријатија за ангелското инвестирање  

 

 Со цел да се утврди степенот на информираност за ангелското 
финансирање во Македонија беше спроведено теренско 
истражување во период од месец декември 2019 до месец јануари 
2020 година каде беа опфатени 182 сопственици и менаџери на мали 
и средни претпријатија од повеќе сектори и региони од државата. 
Истражувањето со примена на структуриран прашалник и длабинско 
интервју ги даде следниве наоди: 

69%

31%

Дали сте запознаени со концептот на 
ангелско инвестирање? 

Да Не

 Од вкупно 182 компании кои учествуваа во истражувањето, 
близу 70% се запознаени со концептот на ангелско инвестирање, што 
покажува дека македонските компании имаат солидни познавања за 
трендовите на финансирање на малиот бизнис преку алтернативни 
извори. 
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17%

83%

Дали ангелското инвестирање е доволно 
развиено и застапено во Македонија? 

Да Не

 Значаен е податокот дека огромен процент, или 83% од 
испитаниците сметаат дека ангелското финансирање е недоволно 
развиено во Македонија. Овој податок укажува на фактот дека 
алтернативните извори на финансирање, а особено ангелското 
финансирање во Македонија е сеуште во својот зачеток и дека 
понатамошна поддршка е потребна. Ова исто така се потврдува 
и со податокот дека дури 95% од компаниите кои учествуваа во 
истражувањето не познаваат бизнис ангели и не би знаеле каде да ги 
пронајдат доколку имаат иновативен проект за производ или услуга 
за која е потребно финансирање за негова реализација.  

5%

95%

Дали познавате бизнис ангели кои 
инвестираат во Македонија?

Да Не
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 Интересен е податокот и дека македонските компании се 
заинтересирани да го искористат финансирањето кое го обезбедуваат 
бизнис ангелите, што покажува флексибилност и отвореност за 
соработка од страна на компаниите. 

 

88%

12%

Дали би прифатиле да обезбедите удел во 
замена за финансии од бизнис ангели?

Да Не

 Креирањето на стимулативна средина каде претприемачите 
ќе можат да растат и да се развиваат, а приватните инвеститори 
ќе бидат стимулирани да финансираат во иновативни стартап 
компании е приоритет на секоја влада во високо развиените земји. 
Потребен е сет од мерки кои ќе влијаат како на понудата така и на 
побарувачката за алтернативни извори на финансирање, т.е. средина 
каде инвеститорите ќе бидат заштитени и сигурни во правната рамка, 
а претприемачите ќе бидат запознаени со правилата и процедурите 
за финансирање преку приватни инвеститори. 

 Истражувањето укажа на неколку стимулативни мерки кои 
претприемачите сметаат дека би го охрабриле и поттикнале 
инвестирањето од страна на бизнис ангелите во стартап компаниите, а 
тие вклучуваат програми за едукација и подготвеност на претприемачите, 
медиумска кампања за информирање, програми за инвестициска 
подготвеност, даночни олеснувања за инвеститорите и др. 
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4. Добри европски практики на мерки за  
поддршка на ангелското инвестирање

	 Добрите	практики	кои	се	презентирани	во	ова	поглавје	се		
идентификувани	за	подобро	разбирање	на	природата	и	влијанието	
кое	бизнис	ангелите	го	имаат	во	финансирање	на	активности	и	
проекти	поврзани	со	истражување	и	иновации.	Преку	спроведено	
длабинско	истражување	седум	добри	практики	од	различни	ЕУ	
земји	беа	селектирани	заради	нивниот	фокус	и	имплементирани	
мерки	за	поддршка	и	зајакнување	на	влијанието	и	импактот	на	
ангелското	инвестирање.	

	 Повеќето	од	прикажаните	добри	практики	се	иницијативи	
преземени	од	страна	на	владините	институции	за	поддршка	
на	иновативни	стартап	компании	и	приватни	инвеститори	како	
грантови,	субвенции	и	коинвестициски	фондови.	Добрите	
практики	кои	се	разработени	имаат	висок	потенцијал	за	
реплицирање,	меѓутоа	треба	да	се	земе	предвид	дека	состојбата	
во	секоја	земја	е	различна	и	не	постои	гаранција	дека	истиот	успех	
може	да	се	постигне	во	друга	земја.	Некои	од	добрите	практики	се	
всушност	успешно	реплициран	модел	помеѓу	земјите,	како	што	е	
случајот	со	COMPETE	IN2-BA	од	Португалија	која	е	инспирирана	од	
ТехноПартнер	од	Холандија

4.1 INVEST – Германија 

Вовед
 Уште од 90те години на минатиот век во Германија се создава 
функционален пазар на бизнис ангели кој се состои од регионални 
мрежи на бизнис ангели, индивидуалци и неформални бизнис анге-
ли. Во 1998 година е формирана национална федерација „Business 
Angels Netzwerk Deutschland“ која служи како претставник за цело-
купната сфера на бизнис ангели. Во моментов бизнис ангелите во 
Германија се широко прифатени и препознаени како најважен извор 
за финансирање во раната фаза на компаниите. Ова е поткрепено со 
податокот дека бизнис ангелите во Германија инвестираат повеќе 
средства во стартап компании отколку фондовите на ризичен капи-
тал. Како резултат, се повеќе бизнис ангели почнуваат да инвести-
раат во наредните фази од развојот на компаниите. Денес во Герма-
нија има повеќе од 7500 активни бизнис ангели.
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Основни информации
•	Име на иницијатива: INVEST – Zuschuss für Wagniskapital
•	Вид на поддршка: субвенции за бизнис ангели 
•	Период на инвестирање: започнува со работа во мај 2013, 

ревидирана во 2017
•	Географски фокус: Германија/земјите на европската економска 

зона

Опис
 INVEST има за цел да мобилизира приватни лица да инвестираат 
во иновативни стартап компании со обезбедување на „куповен грант“ 
и „грант за излез“. Преку оваа програма, Министерството за еконо-
мија и енергетика ги поддржува приватните инвеститори со субвен-
ција за ослободување од данок. Грантот кој го добива бизнис анге-
лот му овозможува да обезбеди 20% од инвестицијата во иновативни 
компании доколку се исполнети неколку критериуми: инвестицијата е 
помеѓу 10.000 и 500.000 евра, максималниот грант на годишно ниво по 
бизнис ангел не надминува 100.000 евра и максималната инвестиција 
не надминува 3 милиони евра по компанија на годишно ниво. За да се 
намали данокот на личен доход за приватните лица, INVEST обезбе-
дува и грант за излез кој овозможува 25% од профитот од продажбата 
на акции кои претходно биле поддржани со куповниот грант. 

 INVEST програмата со грантови има неколку добри страни. Прво, 
таа е дизајнирана да привлече богати поединци/потенцијални бизнис 
ангели и да ги мотивира да инвестираат во иновативни компании. Не 
само што им помага да го намалат ризикот од инвестирањето туку не 
претставува голем товар за бизнис ангелите кои инвестираат за прв 
пат со минимум 10.000 евра. Второ, овозможува стартап компаниите 
да достигнат повисока инвестициска сума затоа што бизнис ангелот 
може да го искористи грантот или дел од него како дополнување на 
неговата почетна инвестиција. Трето, стартап компаниите имаат по-
големи шанси да привлечат бизнис ангели и да ги убедат да инве-
стираат во нивните иновативни идеи. Компаниите кои аплицираат во 
програмата добиваат сертификат дека ги исполнуваат сите предусло-
ви за да се стекнат со инвестицијата од бизнис ангели и со овој сер-
тификат компаниите им пристапуваат на потенцијалните инвестито-
ри. Подобните компании можат да аплицираат на веб-страницата на 
Business Angels Netzwerk Deutschland eV (BAND) и со тоа стануваат 
видливи за бизнис ангелите. Четврто, бизнис ангелите се стимули-
рани да инвестираат во стартап компании и се стекнуваат со удел во 
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компанијата многу полесно. Доколку компанијата не биде успешна не 
постои клаузула за враќање на грантот. 

Постигнати резултати
 Од мај 2013 година INVEST има вложено повеќе од 210 милиони 
евра. До 2016 година се доделени повеќе од 2.800 инвестициски гран-
тови. По направена ревизија во 2017 година се воведуваат одредени 
измени како зголемување на сумата на грантовите и нови клаузули за 
даночно олеснување со цел понатамошно стимулирање на приватни-
те инвеститори.

4.2 ТехноПартнер, Холандија

Вовед
 Холандија во изминатите децении утврдува дека стапката на бр-
зорастечки компании е многу ниска во споредба со останатите земји 
и за таа цел воведува низа мерки за стимулирање на претприемач-
ката активности и развој на компаниите. Многу од новите фирми ос-
новани во изминатата декада во Холандија биле самовработени лица 
кои само ги продолжиле истите активности како претходно вработени 
лица (главно во градежништвото и услужните сектори) и се карак-
теризирале со слаба амбиција за воведување иновации. Со цел да 
се креираат подобри и поиновативни стартап компании се воведува 
специјална програма на т.н. „техно-стартапи“, целна група на квали-
тетни претприемачи кои развиваат идеи за иновативни производи.

Основни информации
•	Име на иницијатива: ТехноПартнер 
•	Вкупни средства: 15 милиони евра 
•	Период за инвестирање: 2004 – 2011 
•	Географски фокус: Холандија 
•	Тип на инвестиции: гаранции 
•	ЕУ програма: / 
•	Контакт: https://www.rvo.nl/ 
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Опис
ТехноПартнер е програма која обезбедува поддршка за технолошки 
иновативни стартап компании преку: 

•	Обезбедување пристап до финансии, експертиза, искуства и 
опрема

•	Мотивирање на институции и бизнис ангели да инвестираат 
финансиски средства и експертиза во иновативни стартап 
компании

•	Обезбедување платформа која ги охрабрува стартап компаниите 
да поставуваат прашања, да елаборираат иновативни идеи и да 
коментираат. 

 Структурата на моделот се состои од три или повеќе приватни 
инвеститори (фондови на ризичен капитал, бизнис ангели или 
корпоративни институции) кои формираат заедничка менаџмент 
компанија. Приватните инвеститори аплицираат до холандската 
влада за обезбедување на капитал за спојување со капиталот на 
нивната менаџмент компанија, додека владата на тендер одлучува кој 
ќе ги добие средствата. ТехноПартнер е составена од 4 програми: 

1. ТехноПартнер  програма за субвенционирање на експлоатација 
на знаење

2. ТехноПартнер  програма за инвестирање во рана фаза 

3. ТехноПартнер  програма за сертифицирање 

4. ТехноПартнер Бизнис ангел програма 

 ТехноПартнер  програма за сертифицирање им овозможува 
на стартап компаниите полесно да земат банкарски кредит бидејќи 
ТехноПартнер обезбедува гаранција, т.е. сертификатот го намалува 
ризикот на банката да ја финансира компанијата затоа што холандската 
влада гарантира за банкарскиот заем. Доколку проценката на банката 
е позитивна во тој случај таа го добива ТехноПартнер сертификатот 
заедно со апликацијата за кредит. Сертификат од ТехноПартнер 
програмата значи дека владата гарантира 80% од кредит до максимум 
100.000 евра или 67% од кредит до максимална вредност од 1 милион 
евра. Во исто време, сертификатот обезбедува сигурност за банката 
затоа што врвни експерти од областа преку детална анализа ја 
потврдуваат иновативноста на технологијата на компанијата. 
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Фокус на бизнис ангели 
 Главната цел на ТехноПартнер се технолошко-иновативни стартап 
компании. ТехноПартнер бизнис ангел програмата ги информира 
претприемачите и неформалните инвеститори или потенцијални 
бизнис ангели кои имаат цел да започнат со инвестирање во 
компании преку информативни сесии и изработен водич за правилата 
и процедурите за обезбедување капитал од приватни инвеститори.

Постигнати резултати
 Оваа програма е позната и широко користена во Холандија. 
Институционални фондови на ризичен капитал ја користат за да 
обезбедат капитал за финансирање во стартап компании. Преку 
програмата се формирани повеќе од 40 инвестициски фондови, 
а половина од нив се оперативни и денес. На ниво на програма, 
вкупниот обрт на компаниите поддржани од страна на ТехноПартнер 
во 2010 година изнесувала 450 милиони евра. 

4.3 Angel Source, Франција 
Вовед
 Во 2012 година France Angels (Федерација на мрежи на бизнис 
ангели) во соработка со iSource (водечки инвестициски фонд во 
Франција) формираат коинвестициска шема за бизнис ангели (Angel 
Source) со главна цел да финансира во иновативни технолошки стартап 
компании кои се финансирани од страна на мрежи за бизнис ангели 
во раната фаза. Angel Source функционира на начин кој ја дуплира 
инвестицијата направена од бизнис ангелите во раната фаза но и во 
понатамошните инвестициски циклуси. Фондот ко-инвестира само 
со акредитирани мрежи на бизнис ангели од страна на релевантни 
институции во Франција кои ги проверуваат процесите на мрежите 
и нивниот капацитет за инвестирање. До средината на 2017 година 
акредитирани се 18 мрежи на бизнис ангели или повеќе од 80 бизнис 
ангели. Акредитираните мрежи заедно со Angel Source инвестираат 
повеќе од 20 милиони евра годишно, што претставува половина од 
инвестицискиот капацитет на бизнис ангелите во Франција.  

Основни информации
•	Име на иницијатива: Angel Source
•	Вкупни средства: 20 милиони евра 
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•	Период за инвестирање: први циклус 2012 – 2017;
	 втор циклус 2018 -  
•	Таргет сектори: инвестиции во рана фаза во технолошко 

иновативни компании  

Опис
 Акредитираните мрежи на бизнис ангели имаат пристап до 
голем број на компании што претставува база од повеќе од 4000 
иновативни проекти во кои може да се инвестира. За разлика од 
индивидуалните бизнис ангели или неформалните мрежи, бизнис 
ангелите во акредитираните мрежи имаат можност да инвестираат 
во строго селектирани иновативни идеи во структура која обезбедува 
максимална сигурност со строго дефинирани правила и процедури. 
Оваа коинвестициска шема овозможува низа предности за двете 
страни вклучувајќи: 1) поголемо знаење и експертиза за индустријата 
и претприемачко искуство од бизнис ангели, 2) поголем инвестициски 
капацитет и 3) подобри инвестициски практики. 

 Angel Source делуваат заедно со мрежите на бизнис ангели при 
што се формираат заеднички тимови кои работат на селектирање на 
најиновативните идеа за финансирање, длабинска анализа (due dili-
gence), инвестирање и известување. Инвестициски борд составен од 
претставници од сите засегнати страни ја дефинираат инвестициската 
стратегија на Angel Source и одлучуваат за индивидуални 
инвестициски зделки.

Постигнати резултати
Оваа иницијатива ги надминала првични очекувања земајќи ги 
предвид постигнатите резултати: 

•	Повисоки инвестициски суми за стартап компании во раната фаза
•	Повеќе инвестиции од бизнис ангели во раната фаза 
•	Подобрени инвестициски практики од акредитирани мрежи на 

бизнис ангели
•	Подобра интеграција на бизнис ангелите во синџирот на 

финансирање 
•	Подобра професионализација на бизнис ангелите кои инвестираат 

во рамки на акредитирани мрежи на бизнис ангели 
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4.4 Compete IN2-BA, Португалија 

Вовед
 Иновативните стартап компании во Португалија се соочуваат 
со недостиг на алтернативни извори на финансирање. Земјата има 
недоволно развиен пазар на ризичен капитал, додека банките не се 
доволно флексибилни и подготвени да финансираат компании во 
раната фаза од развојот. Земајќи ја предвид состојбата, португалската 
влада акцентот го става на приватните инвеститори со цел да 
ги поттикне инвестициите во растот и развојот на иновативните 
компании. 

 Истражувањата покажуваат дека пред 2009 година активностите 
од бизнис ангели во Португалија биле на незадоволително ниво и 
владата не сметала дека овој тип на финансирање на бизниси може 
да има импакт во претприемачкиот екосистем. По воведувањето на 
програмата Compete IN2-BA бизнис ангелите набрзо стануваат главен 
извор на надворешно финансирање на компаниите.

Основни информации
•	Име на иницијатива: Compete IN2-BA
•	Вкупни средства: 
	 ⋅ I циклус: 42 милиони евра (27.3 милиони евра од ЕУ; 14.7 милиони      

евра од бизнис ангели како ко-инвестиција) 
	 ⋅ II циклус: 15 милиони евра (10 милиони евра од ЕУ; 5 милиони 

евра од бизнис ангели како ко-инвестиција) 
•	Период за инвестирање: 2009 – 2015 
•	Тип на поддршка: еквити  
•	Таргетирани сектори: мали и средни компании од определени 

сектори не постари од 3 години 
•	ЕУ програма: ЕБРД поддршка, Compete Operational Programme

•	Контакт: http://www.pofc.qren.pt/ 

Опис 
 Compete IN2-BA е инспирирана од холандската ТехноПартнер 
програма која е формирана за да ја подобри конкурентноста на 
португалската економија. Програмата поставува две цели: 1) 
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обезбедување приватни финансиски средства за иновативни мали 
и средни претпријатија и 2) обезбедување поддршка за приватни 
инвеститори да преземат активности и да прераснат во бизнис ангели. 

Програмата поставува за услов дека најмалку 3 бизнис ангели мора 
да креираат заеднички фонд и да обезбедат 35% од потребните 
финансии, додека самата програма ќе ги финансира преостанатите 
65% преку 10 годишен заем. Односот на отплата помеѓу  бизнис 
ангелите и програмата Compete IN2-BA се одвива во 3 различни фази:

•	Фаза А - додека бизнис ангели не го добијат повратот на нивната 
инвестиција

•	Фаза Б - додека Compete не го добие својот заем назад
•	Фаза В – откога Compete и бизнис ангелите го добиле повратот на 

инвестицијата 
Соодносот на отплата во секоја фаза е (бизнис ангел / Compete IN2-
BA): 80-20%, 50-50% и 80-20%. Неколку причини стојат зад одлуката 
за ваквиот сооднос:

•	Стапката на враќање на инвестицијата во однос на ризикот мора 
да биде привлечна да ги убеди бизнис ангелите да инвестираат во 
стартап компании 

•	Стапката од 50-50% во втората фаза се базира на исполнување 
на целта дека иако заемот треба да биде вратен кон програмата 
Compete IN2-BA, бизнис ангелите треба да имаат понатамошен 
интерес да бидат атрактивни и затоа треба да остварат приход во 
оваа фаза 

•	Стапката од 80-20% во третата фаза е дефинирана со цел да се 
стимулира менаџментот на фондот да ја достигне оваа фаза, што 
во пракса не секогаш е реалност

Постигнати резултати
 Стапката која е применета во оваа програма е една од 
најповолните во светот. Вкупно 49 фондови од бизнис ангели биле 
формирани, односно повеќе од 250 бизнис ангели се здружиле со 
цел инвестираат во иновативни бизнис ангели. Иницијативата се 
покажала како успешна во процесот на идентификување на бизнис 
ангелите низ државата и во осигурување на нивната посветеност да 
продолжат да инвестираат во периодот кој следи по формирањето 
на фондовите. Програмата во двете фази успеела да инвестира 28 
милиони евра во 130 компании.
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4.5. Enterprise Ireland, Ирска

Вовед
 Ирска беше една од ЕУ земјите кои беа најпогодени од светската 
економска криза. По стабилизацијата на земјата владата ја формира 
Enterprise Ireland, државна развојна агенција која има за цел да 
го забрза развојот на ирските компании кои имаат потенцијал 
за интернационализација да ја зајакнат својата позиција на 
меѓународните пазари што пак резултира со подобрена позиција на 
компанијата на национално ниво.

Основни информации
•	Име на иницијатива: Enterprise Ireland
•	Вкупни средства: 348 милиони евра
•	Период за инвестирање: 1994-2006, 2007-2012 и 2013-2018
•	Таргетирани сектори: медицина и фармација; чисти технологии 

и зелена енергија; корпоративен софтвер и сервиси; телеком, 
интернет и медиуми; финансиски сервиси; храна и иновативни 
производи

•	ЕУ програма: Хоризонт 2020  

•	Контакт: https://www.enterprise-ireland.com/en 

Опис
 Enterprise Ireland е државна агенција за поддршка на 
иновативни брзорастечки стартап компании. Агенцијата ги дефинира 
овие компании како стартап компании со висок потенцијал за раст и 
развој, кои имаат производ или услуга наменет за интернационалниот 
пазар, се способни за креирање на 10 работни места во Ирска и 
имаат можност да достигнат извоз од 1 милион евра во период од 3-4 
години од своето основање. Компаниите мораат да имаат солиден 
менаџерски тим, компанија која е регистрирана во Ирска и да не 
бидат постари од 6 години. Enterprise Ireland ко-инвестира заедно 
со приватни инвеститори во компании за целосна имплементација 
на нивниот бизнис план, наместо на реализација на компоненти од 
планот како на пример истражување и развој, комерцијализација и сл. 
Enterprise Ireland инвестира директно во стартап компании и во исто 
време е и малцински партнер во повеќе фондови за ризичен капитал 
во Ирска. На годишно ниво се инвестира во повеќе од 70 компании, а 
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до овој момент портфолиото на Enterprise Ireland брои повеќе од 1300 
компании. Компаниите во кои се инвестира се основани од искусни 
професионалци од индустријата од повеќе сектори. 

Агенцијата има два инструменти преку кои ги остварува инвестициите: 
(1) Фонд за брзорастечки стартап и постоечки компании, (2) Фонд за 
ризичен капитал. 

Од особено значење е улогата на бизнис ангелите во шемите за 
инвестирање, односно Enterprise Ireland во секоја реализирана 
инвестиција вклучува приватни инвеститори и секогаш се работи за 
ко-инвестиција. Ниту една инвестиција не се реализира во целост од 
страна на агенција без учество на приватен инвеститор.

Постигнати резултати
 Вкупните средства инвестирани во локални фондови за ризичен 
капитал изнесуваат 348 милиони евра кои пак резултираат во 1.2 
милијарди евра инвестирани во иновативни компании. Повеќе од 
1300 компании добиле поддршка, а повеќе од 3000 работни места се 
креирани.  

4.6. Seed4Start – Франција, Белгија, Луксембург и Германија

Основни информации
•	Име на иницијатива: Seed4Start
•	Вкупни средства: 1.6 милиони евра 
 ⋅ 0.8 милиони евра од ЕУ програма INTERREG IV-A 2007-2013/                    

Greater Region
 ⋅ 0.8 милиони евра од бизнис ангели 
•	Период за инвестирање: 2011 – 2015 
•	Географски фокус: Франција, Белгија, Луксембург и Германија
•	Таргетирани сектори: иновативни мали и средни компании од 

сите сектори 
•	Контакт: www.seed4start.org 
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Опис
 Оваа иницијатива е интересна затоа што не обезбедува директни 
инвестиции во компании, туку само поддршка за претприемачи 
и иновативни мали и средни компании со потенцијал за брз раст. 
Seed4Start е прекугранична платформа која обезбедува тренинг, 
менторство и континуирана поддршка за претприемачи и мали 
бизниси кои имаат потреба од приватна инвестиција. Од друга страна, 
преку иницијативата се регрутираат инвеститори од таргетираниот 
регион кои ги анализираат најиновативните бизнис предлози. 

Seed4Start е годишна програма која овозможува тренинг и 
менторство за претприемачи со цел подобрување на нивните бизнис 
и комуникациски вештини за презентирање пред потенцијални 
инвеститори. Програмата завршува со презентација на најдобрите 
претприемачки идеи пред панел од потенцијални инвеститори. 

Постигнати резултати
 Во првата година од лансирањето повеќе од 40 стартап компании 
се презентирале пред повеќе од 60 инвеститори. Вкупните инвестиции 
во 18 стартап компании од страна на бизнис ангели за времетраењето 
на програмата достигнало 7 милиони евра.

4.7. Вовед во ангелско инвестирање, Велика Британија

Вовед
 Пазарот на бизнис ангели во Велика Британија се смета како 
еден од најразвиените во Европа. Во земјата бизнис ангелите се 
главен извор на финансирање на стартап компании во раната фаза и 
тие продолжуваат да инвестираат главно во ИКТ бизниси. Владината 
поддршка е видлива преку воспоставени инвестициски шеми. Исто 
така, во земјата функционира Асоцијација на бизнис ангели (државна 
асоцијација) која има преку 160 членки или повеќе од 18.000 бизнис 
ангели. 

Британската влада во изминатите години вложила многу напори за 
зголемување на видливоста на бизнис ангелите, но сеуште постои 
голема бројка на бизнис ангели кои сакаат да останат невидливи. 
Во случај и да се видливи, не постои формално образование или 
диплома за тие да докажат дека се подобни да бидат бизнис ангели. 
Инвестирањето во стартап компании оди подалеку од разбирање за 
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начинот на кој функционира бизнисот. Неискусните бизнис ангели 
имаат потреба од знаење за тоа што треба да се преземе во различни 
фази за да се заштити инвестицијата и за стратегијата за излез која 
треба да се примени.

Основни информации
•	Име на иницијатива: Вовед во ангелското инвестирање (едукативна 

програма за нови и неискусни инвеститори сертифицирана на 
национално ниво)

•	Целна група: потенцијални и неискусни бизнис ангели 
•	Период: лансирана во 2017 година 
•	Сертификација: сертифицираната тренинг програма е 

акредитирана од страна на владино тело за стандарди во 
стекнувањето и користењето на квалификации во образованието. 

•	Контакт: http://ukbaa.org.uk/ 

Опис
 Програмата која е во рамки на Асоцијацијата на бизнис ангели се 
состои од онлајн курс составен од 6 модули кои ги подготвуваат лицата 
со знаење потребно да бидат бизнис ангели. Темите се конципирани 
од моментот на носење одлука за инвестирање, искористување на 
државните поволности како даночни олеснувања и стимулативни 
мерки до следење на растот на бизнисот и имплементирање на 
стратегија за излез. Целта е да се подготват лицата со вештини кои им 
се потребни за да ги разберат поволностите и ризиците на ангелското 
инвестирање. По завршување на програмата секое лице има можност 
да го провери своето знаење и да се стекне со сертификат за бизнис 
ангел.

Постигнати резултати
 Главните резултати од оваа иницијатива се повеќе квалитативни, 
односно зголемено познавање за инвестирање во раната фаза на 
компаниите и подобрена свест за ангелското инвестирање како 
активност. За реализацијата на оваа иницијатива се потрошени 28.000 
евра. Со наплата на надомест за следење на курсот Асоцијацијата на 
бизнис ангели поставува за цел да ја поврати инвестицијата.
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5. Препораки за политики за поттикнување на   
ангелското инвестирање во Македонија  

 Во услови кога тешко се стигнува до поволни кредити за 
бизнисите во почетен развој, бизнис  ангелите имаат значајна улога 
во процесот на развој на компаниите бидејќи освен капитал, нудат 
и експертиза, а за возврат добиваат удел во бизнисот. Една од 
најважните компоненти во оваа студија се препораките за политики 
кои произлегоа во текот на спроведување на истражувањето, добиени 
од различни актери. Севкупно, главната порака зад овие препораки е 
дека владина интервенција за поддршка и стимулирање на ангелското 
инвестирање би можело да има голем позитивен ефект, како што е 
јасно прикажано во добрите практики во претходното поглавје.   

Оправданоста за владина интервенција за поддршка на бизнис 
ангелите е дека постојат одредени неефикасности кои создаваат 
бариери за ангелското инвестирање во Македонија. Ова пак од 
друга страна, го ограничува економското влијание и поддршката која 
претприемачите би можеле да ја добијат што би имало генерален 
позитивен ефект врз претприемачкиот екосистем. Истражувањето 
спроведено за потребите на студија укажа на потребата од изработка 
на законска регулатива со која ќе се овозможи влез на бизнис ангелите 
на македонскиот пазар бидејќи пости значителен интерес, меѓутоа 
правната неизвесност ги одвраќа од вложување. Со воспоставување 
на регулатива за бизнис ангели во функција на дефинирање на 
правилата по примерот на земјите каде што веќе функционира овој 
начин на инвестирање на капиталот, ќе се овозможи влез на средства 
во македонските компании а со тоа и градење на конкурентен 
домашен приватен сектор.  

Инвестициите неопходни за раст и севкупен економски развој во 
денешни услови и во согласност со светските трендови и искуства 
покажуваат дека токму бизнис ангелите се од значење не само за 
приватниот сектор, туку и за севкупната економија. Владата во 2018 
година најави дека е формирана работна група која започнува да 
работи на закон по примерот на развиените земји, меѓутоа до моментот 
на спроведување на истражувањето не се достапни информации за 
фазата на имплементација на законските одредби. 

Предлог мерки за поттикнување на ангелското инвестирање во 
Македонија: 
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5.1. Регулација на ангелското инвестирање, валидирање и  
 сертификација

 Потребна е сертификација на бизнис ангелите од страна на 
државно тело за валидација и сертификација со цел да се надминат 
несигурностите поврзани со ангелското инвестирање. Фактот што 
бизнис ангелите немаат официјален статус или препознатливост 
е проблематично и многу бизнис ангели се залагаат за официјално 
признание на „професијата“ бизнис ангел во рамки на државата и 
за потребата од сертификација преку воведување на задолжителна 
национална тренинг програма од страна на професионално државно 
тело во чии рамки секој бизнис ангел ќе мора обезбеди соодветна 
квалификација. Исто така, потребна е и едукација на јавноста за бизнис 
ангелите затоа што претприемачкиот екосистем има потреба да ги 
разбере критериумите на ангелското инвестирање. Непостоењето на 
валидирање на активностите на бизнис ангелите води кон проблеми 
поврзани со доверба и кредибилитет од страна на претприемачите. 
Во исто време, старт-ап компаниите, немајќи доволно информации 
и познавање за ангелското инвестирање, преферираат да ги насочат 
барањата за финансирање кон доверливи/традиционални извори. 

5.2. Професионализација на мрежи на бизнис ангели 
 Потребна е зголемена поддршка и професионализација 
на мрежите и групите на бизнис ангели кои им овозможуваат 
потенцијални бизнис можности за инвестирање. Овие организации 
го подобруваат протокот на информации помеѓу бизнис ангелите 
и претприемачите и ја подобруваат ефикасноста на ангелското 
инвестирање. Поддршката која мрежите на бизнис ангели би ги 
добиле од страна на државата (субвенционирање на оперативните 
трошоци за определено време, професионализација на персоналот и 
сл.). Важно е да се препознае дека мрежите на бизнис ангели имаат 
потреба од поддршка да регрутираат професионалци и да обезбедат 
потребни ресурси за трошоците кои ги генерираат. Во исто време, 
мрежите на бизнис ангели треба да имаат јасно дефиниран кодекс на 
однесување каде ќе бидат дефинирани односите со бизнис ангели и 
природата на активностите кои се преземаат. 
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5.3. Мониторинг на пазарот на бизнис ангели и 
перформансите на компаниите поддржани од бизнис ангели 
 
 За разлика од состојбата со формалниот пазар на ризичен 
капитал, познавањето на бизнис ангелството во државата е сеуште 
лимитирано од страна на претприемачите и јавноста. Што е уште 
можеби поважно е дека не постојат официјални национални 
статистички податоци за бројот на бизнис ангели, висината на 
ангелските инвестиции како и за влијанието и импактот врз растот на 
компаниите во кои се инвестирало. Од особена важност е следењето 
на перформансите на компаниите кои добиле приватна инвестиција 
со цел да се утврди ефективноста на бизнис ангелите и влијанието 
кое тие го имаат врз процесот на профитабилност преку обезбедување 
експертиза и менторство за компаниите.     

Постоечките информации за влијанието на бизнис ангелите во 
државата се добиени од страна на формираните мрежи во државата 
што пак укажува на фактот дека постои недостаток од релевантни 
информации за бизнис ангели кои не се дел од формалните мрежи 
како и за влијанието кое тие го имаат врз растот на компаниите преку 
обезбедување менторство, вмрежување и совети. 

Еден од можните начини да се обезбедат вакви информации е 
спроведување на истражување и анализа на компаниите кои добиле 
инвестиција при што би се утврдила перспективата на претприемачите 
за придонесот кој бизнис ангелите го имаат за развојот на нивната 
компанија. Овој пристап може да го подобри разбирањето за бизнис 
ангелите како и да обезбеди релевантни информации за влијанието 
кое нефинансиската поддршка ја има на компаниите со цел да се 
овозможи подобра проценка како сето тоа се одразува на растот 
и развојот на компанијата. Од друга страна, оваа мерка се очекува 
да помогне во утврдување на улогата и импактот кое ангелското 
инвестирање го има во претприемачкиот екосистем во државата. 

5.4. Даночни олеснувања како стимулативни мерки 
 Истражувањето покажува дека многу европски земји имаат 
воведено стимулативни мерки за поттикнување на инвестирањето 
во раната фаза на компаниите кои најчесто се во форма на даночни 
олеснувања. Од особена важност е да се нагласи дека овие даночни 
олеснувања се однесуваат на ентитети кои се регистрирани во 
државата. Даночните олеснувања кои најчесто се воведуваат се 
однесуваат на данокот на личен доход. 
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Во рамки на заедницата на бизнис ангели општо е прифатено дека 
олеснувањето кое се однесува на данокот на личен доход во моментот 
на реализирање на инвестицијата е еден од највлијателните 
инструменти за поттикнување на ангелското инвестирање во раната 
фаза на бизнисите. Праксата покажува дека потребно е да се 
дефинира стапка според која ќе се применува процентуално даночното 
олеснување земајќи предвид дека бизнис ангелите ја намалуваат 
сумата во понатамошните фази на инвестирање во бизнисот. 

Исто така, многу земји воведуваат систем на комплетно ослободување 
од данок за оние бизнис ангели кои го реинвестираат профитот од 
продажбата на акции од компанијата во која инвестирале. Оваа мерка 
во суштина има за цел да создаде т.н. „професионални“ бизнис ангели 
кои се подготвени да го реинвестираат целиот профит на редовна 
основа. 

5.5. Пристап до берза на хартии од вредност 

 Правилата за котацијата на компаниите на берзата од хартии од 
вредност се доста неповолни за малите и средни претпријатија. Еден 
од условите за котирање се однесува на капиталот на компанијата кој 
треба да биде минимум 250.000 евра. Преку олеснување на условите 
за котација на малите и средни компании на берзата на хартии од 
вредност, бизнис ангелите ќе имаат можност да имплементираат 
„излез стратегија“ и да го продадат својот удел во компанијата во 
која инвестирале, а со тоа ќе го имаат можност да го минимизираат 
ризикот од инвестирањето.   

5.6. Финансиски олеснувања за стартап компании 

 Многу земји воведуваат мерки за дополнителна поддршка 
на компаниите кои добиле инвестиција од страна на бизнис ангел. 
Препознавајќи дека една стартап компанија и покрај фактот што 
обезбедила финансиски капитал од приватен инвеститор, сеуште 
се наоѓа во фаза на ризик и секој финансиски издаток претставува 
ограничување на развојот на компанијата, европските земји 
воведуваат мерки со кои се намалуваат или целосно се ослободуваат 
од даноци и дополнителни давачки оние стартап компании кои добиле 
инвестиција.  



Студија за состојбата со финансирање на малите и средни претпријатија преку моделот на 
бизнис ангели во Македонија 

36

5.7. Промени во законот трговски друштва
 Преку спроведеното истражување, испитаниците дадоа предлози 
за промени во законската рамка. Измените кои се однесуваат се 
очекува да придонесат кон стимулирање на ангелското инвестирање 
и да ја подобрат сигурноста на инвестирањето до страна на бизнис 
ангелите.  

Блокада за нови инвестиции. Бизнис ангелите кои имаат инвестирано 
стануваат дел од сопственичката структура. Меѓутоа, во случај таа 
компанија да биде блокирана поради стечај или ликвидација според 
моменталната законска рамка тие инвеститори не можат повторно да 
инвестираат, односно не може да основаат нова компанија се додека 
трае претходната постапка за блокада. 

Конвертибилен заем. Воведување на промени за начинот на кој 
конвертибилен заем е регулиран, т.е. да се овозможи овој инструмент 
да биде искористен од страна на трети лица односно од приватни 
инвеститори со цел претворање на заем во влог  

5.8. Формирање на коинвестициски фонд 
 Формирањето на коинвестициски фондови со бизнис ангели 
во многу земји се покажала како добра и ефикасна мерка за 
привлекување на приватни финансии и експертиза за помош и 
поддршка на иновативни компании во раната фаза од развојот. 
Коинвестициските фондови функционираат со впарување на јавните 
фондови со приватните фондови на ризичен капитал и инвестираат 
заедно со нив. Овој пристап го урамнотежува учеството на приватниот 
и на јавниот капитал, притоа задржувајќи го фокусот на комерцијални 
инвестиции и следејќи го водството на приватните инвеститори. 
Овие фондови со бизнис ангели имаат поголема додадена вредност 
за државните институции во споредба со националните грантови за 
иновации бидејќи ефектот на влијание е поголем. Од друга страна, 
овие фондови обезбедуваат сигурност и за самите бизнис ангели, 
бидејќи нивниот капитал е поддржан со државни средства и учество 
на владини институции. 

Резултатот е јавни-приватни коинвестициски фондови формирани 
да инвестираат во иновативни стартап компании кои до го делат 
инвестицискиот ризик на две страни. Овој инструмент има можност 
да собере повеќе финансиски средства што пак значи повеќе пари за 
инвестирање во претприемачката заедница.    
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