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ЕКОНОМИЈА

Пишува: Рената МАТЕСКА

ПРОЕКТ ЗА РАЗВОЈ НА ЧО    

ЕКОНОМИЈА

ЗНАЕЊЕТО - ГЛАВЕН ЕЛЕМЕНТ 
ДА СЕ БИДЕ КОНКУРЕНТЕН 

Вербата во квалитетот и 
традицијата, но исто-
времено и потенци ра-

њето на знаењето на тим-
ското работење, влијае врз 
успешноста на работата на 
македонските фирми во оп-
што. Менаџментот постојано 
бара и изнаоѓа начини, тех-
ники и алатки со цел да се 
приближи до овој неисцрпен 
и незаменлив човечки ре-
сурс. Согледувајќи го зна че-
њето на ваквите предиспо-
зиции, Проектот "Фонд за ра-
звој на човечки ресурси", фи-
нансиран од Европската аген   -
ција за развој, сп рове ду ван од 
Екорис Холандија и во сора-
ботка со Министер ство то за 

Улогата на човечките ресурси е да ги стимулираат 
вработените кои поседуваат висок потен ци-
јал, манифестираат натпросечни спо соб нос-
ти и вештини при реализирањето на ра бот-
ните активности. Според анализите, на Ма-
кедонија й се неопходни млади и пер спек тив-
ни човечки ресурси! 

Преку поставувањето амбициозни планови, вра-
ботените се мотивираат во континуитет да 
ги надминуваат поставените цели, што прет-
ставува предуслов за натамошен инди ви ду а-
лен прогрес и севкупен успех на фир мата.

јалот на вработените во од-
редена фирма. Македонските 
фирми се стремат кон ис клу-
чителни резултати во рабо-
тењето, вложувајќи посебни 
и лични напори да ги по стиг-
неме нашите цели на врвен 
начин и во корист на нашите 
клиенти. Работа во орга ни-
зациона клима на редовно 
поставување на предизви ку-
вачки цели, кои ги земаат 
предвид индивидуалните спо-
собности на нашите вра бо те-
ни, кои се од најголемо зна-
чење за успехот. 

"Проектот 'Фонд за развој 
на човечки ресурси за прет-
пријатија' е финансиран од 
Европската агенција за ре-

пријатија, а водени од ме-
ѓународни, како и консул-
танти и обучувачи од Маке-
донија. Нивното усовршу ва-
ње ќе биде преку семинари, 
интерен проект и размена на 
искуства со другите мена-
џери. Постојаното учење и 
унапредување на менаџер-
скиот кадар и сите вработени 
е инвестиција во иднината 
на претпријатието и начин на 
подобрување на конку рен-
тноста на малите и на ср ед-
ните претпријатија.

Повеќе информации за 
сите тековни активности на 
Проектот можете да најдете 

менети за малите и средните 
претпријатија, а самите тие 
би можеле да дадат повеќе 
информации за тоа.

ЦЕЛ

"Проектот има за цел ос-
новање на институција, која 
ќе помогне во развојот на 
практичните вештини на ме-
наџерите на малите и на 
средните претпријатија, и 
едновремено да помогне во 
осознавањето на придо бив-
ките за претпријатијата од 
користење консултантски и 
тренинг услуги и постојано 

економија, има ток му за цел 
помагање на ма лите и на сре-
дните прет при јатија пре ку усо -
вршување на мена џер ските 
кадри.

ТИМ
 
Тимот ангажиран за развој 

на човечките ресурси, глав-
но, би требало да работи на 
повеќе развојни проекти, чи-
ја главна цел е мотивација, 
усовршување и оптимално 
искористување на потенци-

конструкција во соработка 
со Секторот за поттикнување 
на претприемништвото при 
Министерството за еконо-
мија, а спроведуван од Еко-
рис, Холандија. Тимот на 5 ст-
рански и 15 домашни кон сул-
танти/обучувачи го води тим 
лидерот Кристијан Оле сен, 
со поддршка на Кети Или-
евска Бушиноска. Целна гру-
па на Проектот се малите и 
средните производни прет-
пријатија, кои ќе бидат вк лу-
чени во групи за обука со с-
тавени од менаџери на прет-

на нашата веб-страница 
www.hrdf.org.mk.", вели  Жа к-
лина Гештаковска, Long-term 
Senior Trainer, консултант на 
"Hu  man Resou r ces Develop-
ment Fund for En terprises".

Според неа, Секторот за 
поттикнување на претпри-
емништвото при Министер-
ството за економија има дол-
готрајна и тесна соработка 
со Европската агенција за 
реконструкција. Нивните 
кон  тинуирани напори оп фа-
ќаат конципирање и следе-
ње на повеќе проекти на-

унапредување преку раз ме-
на на искуства. Во оваа пилот 
фаза на проектот ќе бидат 
вклучени триесеттина прет-
пријатија во шест групи за 
учење. Секоја група ќе има 
серија од 8 семинари во те-
кот на приближно 6 ме се ци, 
подготвени од меѓуна родни 
и обучувачи од Ма кедонија, 
на теми за учење врз основа 
на потребите на претпри-
јатијата. Тие знаења едно-
времено ќе бидат при менети 
во интерен проект, кој го оп-
ределува самото претпри ја-
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тие, а кој е поврзан со глав-
ната тема на групата за уче-
ње. Ние, исто така, на сите 
претпријатија ќе им по ну ди-
ме дополнителни сесии на 
различни теми, кои не се ди-
ректно поврзани со гру пата 
за учење. Развојот на ме наџ-
ментот е многу важна област 
за унапредување на малите 
и на средните прет пријатија, 
а напорите на овој проект се 
само еден дел од можните 
начини на унапре дување на 
продуктивноста и конку рен   т-
носта на малите и на сред-
ните претпријатија", објас ну-
ва  Гештаковска.

На Република Македонија 
й се неопходни млади ус пеш-
ни кадри.

"Претпријатијата одлу чу-
ваат кои менаџери ќе учес т-
вуваат на семинарите, и во 
најголем дел тоа се лица кои 
имаат одговорна позиција, а 
секако и дел од помладите 
кадри. За да се овозможи 
примена на знаењето - на гла-
сува Гештаковска - кое ќе го 
стекнат, претпријатијата тре-
ба да вклучат менаџери, кои 
се одговорни за опре де ле-
ната област на нивната група 
(на пример, маркетинг). До-
колку прашувате за селек-
ција на претпријатијата: при 
избирањето на претпријатија 
кои учествуваат во проектот, 
критериумите беа: да спаѓаат 
во редот на мали и на средни 
претпријатија, да бидат од 

про  изводната или услужната 
дејност, нивните водечки ме-
наџери да ја поддржуваат 
идејата за групно учење и да 
се заинтересирани за усо вр-
шување на капацитетите на 
своите вработени. Исто така, 
Проектот предвидува пари ч-

на партиципација на прет при-
јатијата за учество во из нос од 
500 евра за три негови прет-
ставници во пе риод од 6 ме-
сеци", нагласува Гешта ков ска.

Периодот за имплемен-
тација на Проектот треба да 
заврши до мај 2005 година. 

"Периодот за имплемен-
тација почнува од септември 
2005 година, а ќе трае до мај 
2006 година. Тр ојца менаџе-
ри од секое претпријатие ќе 
земат активно учество во гру-
пите за учење на пробле-
матиката, која му е потребна 
на претпријатието, а едно вре  -
мено со помош на нашите 
консултанти и обучувачи ќе 
водат интерни проекти на 
подобрување на работењето 
на претпријатието. Фирмите 
со кои ќе соработуваме при-
паѓаат на различни индус-
триски гранки, од инфор ма-
тичката технологија, текс тил-
ната индустрија, прехран бе-
ната индустрија, туризмот, и 
други производни и услуж ни 
дејности. Сега сме во про цес 
на потпишување - вели таа - 
на договори со прет при ја ти-
јата, но за некол ку мина од 
групите имаме мож ност да 
вклучиме уште не колку заин-
тересирани прет пријатија".

За темите за групите Жа-
клина Гештаковска, Long-te-
rm Senior Trainer, консултант 
на "Human Resources Deve-
lopment Fund for Enterprises" 
потенцира:

"Маркетинг и деловна со-
работка со земјите од Европ-
ската унија; унапредување 
на менаџерските тимови и 
јакнење на човечките ре сур-
си; стратешки менаџмент; ре-
ориентација на текстил ниот 
сектор; развој на ту риз мот и 
маркетинг кон земјите на Ев-
ропската унија: инова ција и 
технолошки менаџ мент и 
слично.

Секоја група ќе има од 5 
до 6 претпријатија и уште од 
нивните почетни средби, ме-
наџерите имаат можност да 
изберат на кои теми ќе бидат 
фокусирани семинарите, а 
особено што се однесува до 
конципирањето на интер ни-
от проект".

Најголем дел на практична 
примена на знаењето во 
Проектот ќе се одвива преку 
интерниот проект во секое 
претпријатие, кој одговора 
на некоја определена пот-
реба на претпријатието. При-
мер за такви проекти се: под-
готвување маркетинг план, 
ревизија на стратегија за ра-
звој на претпријатието, план 
за подобрување на односите 
со купувачите, зголемување 
на конкурентноста на локал-
ниот пазар, подготвување 
план за унапредување на 
вра ботените и нивна кон ти-
нуирана едукација, подгот ву-
вање план за оценување и 
наградување на вработените 
итн.

За тоа кој е иницијаторот, 
од нос но главниот виновник 
за сè ова и што крајно се оче-
кува т.е. како резултатите ќе 
се одразат на подобрување на 
нашите состојби во пре т при-
јатијата, Гештаковска вели: 

"Проектот е почнат како 
резултат на соработката на 
Министерството за еко но ми-
ја и ЕАР и секој можен начин 
на унапредување на малите 
и на средните претпијатија, 
кои го сочинуваат најголе-
миот дел од нашето стопан-
ство, се надеваме дека ќе се 
одрази на зголемување на 
продуктивноста и конку рент-
носта на претпри јати ја та, а 
со тоа и на општата еко ном-
ска клима во Република Ма-
кедонија".         
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