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ЕКОНОМИЈА

Пишува:  Рената МАТЕСКА

ЕКОНОМСКИТЕ МОЖНОСТИ НА ПРОЕКТОТ НА Е-БИЗ 

ЕКОНОМИЈА

ГЛОБАЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕК   

Главна цел на Проектот 
е-БИЗ на УСАИД е да го 
стимулира вра ботува-

њето во Македонија преку 
помагање на малите и на 
средните претпријатија да 
имплементираат висо ко ква-
литетни информатички ко-

Приоритет на Програмата за економски 
развој на УСАИД во Македонија е зајак ну-
вање на малите и на средните претпријатија. 
Современите технологии се клучни во спо-
собноста на претпријатијата да станат кон-
курентни на меѓународниот пазар. Про-
ектот е-БИЗ на УСАИД воведе нов, ино ва-
тивен пристап, покажа успех во обез бе ду-
вањето услуги за малите и за средните 
прет пријатија и е добро позициониран да 
има значително влијание на конкурентноста 
на сите индустрии кои ги покрива.

како на европскиот, така и на 
глобалниот пазар", вели Jan-
ice Brodman, дирек тор на 
EDC.

Brodman е директор на 
Центарот за иновативни тех-
нологии, кој е дел од органи-
зацијата ЕДЦ. ЕДЦ прет ста-
вува Центар за развој на 
едукацијата, кој е формиран 
од престижниот Универзитет 
"Харвард" и Масачусетс уни-
верзитетот за технологија. 
Центарот за иновативни те х-
нологии со неговите ак тив-
ности функционира низ цел 
свет и е фокусиран на при-
мената на информатичката 
комуникациска технологија, 
со цел да се зголеми конку-
рентноста и да се подобри 
деловноста на фирмата.

муникациски (ИКТ) апли ка-
ции, кои ги поддржуваат нив-
ната конкурентност и развој. 
Развојот на малите и на ср-
едните претпријатија е дви-
гател на економскиот развој. 
Тоа е правило кое важи не 
само за македонската еко-
номија, туку секаде во светот. 
Токму затоа нивниот развој е 
многу важен.

"Македонија е дом на ед-
ен комплетно нов проект, е-
БИЗ. Овој Проект користи 
информатичка комуни ка-
циска технологија, сè со цел 
да се подобри конку рент-
носта на индустриите во Ва-
шата држава. Проектот им 
помага на бизнисите од раз-
лични индустрии во Маке до-
нија да бидат покон ку рентни 

Janice Brodman е доктор 
по економски науки на Уни-
верзитетот "Харвард" во САД 
и долги години работела на 
Харвардската бизнис школа 
како експерт и консултант. 
Во својата досегашна работа 
таа им помогнала на многу 
успешни фирми, како што се, 

Сити Банк и Генерал Елек-
трик. Користејќи го тоа знае-
ње таа решила да почне со 
проект, со кој ќе им помогне 
на земјите кои се во развој и 
на кои им е неопходна по-
мош. Таа своето дваесет го-
дишно богато искуство, е ед-
на од водечките личности во 
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Центарот за иновативни те х-
нологии.

ИДЕЈА И ЦЕЛИ

Идејата на Проектот е пре-
ку подобрување на пе рфор-
мансите на претпријатијата 
да се зголеми извозот, да се 
привлечат странски инве-
стиции и да се создаде по-
добар менаџерски кадар. 
Проектот е-БИЗ на УСАИД во 
Македонија идентификува 
дванаесет можности за со-
здавање центри со висо ко-
ефективни ИКТ решенија. Од 
нив се избрани осум е-БИЗ 
деловни центри и тоа: На-
ционален портал за туризам, 
Центар за чевларска те хно-
логија, Центар за текстилна 
технологија, Веб Портал за 
модна индустрија, Он лајн 

рани претпријатија изјавиле 
дека услугите на е-БИЗ цен-
трите го зајакнале нивното 
деловно работење за само 
неколку месеци од постое-
њето на е-БИЗ центри. Кли-
енти на три е-БИЗ центри 
покажаа дека на дури 78-93 
проценти од нив, услугите 
кои ги нудат центрите им го 
подобриле деловното рабо-
тење. Подеднакво важно, ан-
кетираните имаат наведено 
како нивните компании го по-
добриле работењето (на при-
мер, услуга на клиентите, зго-
лемена продажба, подо брен 
квалитет на производот, итн.), 
демонстрирајќи на тој начин 
дека анкетираните знае ја 
точ но каков вид  по доб ру-
вање т.е. со какви пред ности 
се здобиле, користејќи ги 
услугите на е-БИЗ цен трите.

Госпоѓа Brodman, што ќе кажете за досегашните ак тив-
ности на Проектот е-БИЗ во Македонија?

BRODMAN: Проектот е-БИЗ е иновативен модел кој прв 
пат се спроведува во Македонија и како таков може да ни 
послужи за пример и тој би можел да се спроведува и во 
другите земји. Ова е прв пат, ток му кај вас, да спро ве дуваме 
про ект фокусиран на информатичко-комуни ка цис ка техно-
логија. Ина ку, самиот Проект се базира на висо ко ефективни 
апликации на ин форматичко- 
комуникациска технологија, кои 
индустриите, односно фир мите 
ги користат и преку нивната 
употреба тие се поспособни за 
настап на стран скиот пазар.

 
Што би кажале за нашата На-

ционална стратегија за ин фор-
матичко општество и ко лку Про-
ектот ќе има свој удел во неј зи-
ното спроведување?

BRODMAN: Ние ја иско рис-
тивме Националната стра тегија 
за информатичко оп штество при 
осмислувањето на Проектот и 
целата идеја за е-БИЗ е базирана 
токму на Ст ратегијата. Всушност, 
и во Ст ратегијата е зацртано да 
се направи линк меѓу фирмите, 
едукацијата и потребите на еко-
номијата воопшто.

Во Македонија сме соочени 
со прескап Интернет, пре скапи 
линии за АДСЛ, така што нивото 

на користење на овие услуги е мошне ниско... Може ли со 
овој Проект да се при донесе за надминување или за убла-
жување на ваквата Интернет неписменост во државава?

BRODMAN: Овој е-БИЗ про ект е еден од многуте про-
екти кои USAID, Американската аген ција за меѓу на роден ра-
звој, ги спроведува во Македонија и кои се скон центрирани 
и работат на при стапот на користење на Ин тернетот. Кон-
кретно, е-БИЗ е кон центриран на едукацијата на фир мите, 

кои треба преку корис те њето 
на Интернетот и инфор ма тич-
ката комуни ка цис ка техно ло-
гија да бидат покон курентни 
на меѓународниот пазар.

До кога ќе трае Проектот и 
кои се досегашните по стиг нати 
резултати? 

BRODMAN: Проектот ќе се 
одвива до крајот на сеп тември 
2006 година. Што се однесува 
до постигнатите ре зултати тие 
веќе се видливи и се поголеми 
од очекуваните. Неодамна на-
пра ви вме и ис тражување на 
мислењето на клиентите на 
нашите е-БИЗ центри. Инте-
ресно е да напом нам дека по-
веќето од нив се изјаснија дека 
веќе ги гледаат ре зултатите и 
сметаат дека е-БИЗ центрите 
им помагаат во работењето и 
во згол ему ва њето на конку-
рент носта.

JANICE BRODMAN, ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАР ЗА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ

менаџмент тренинг центар, 
ЦИРКО МЕС Центар за маке-
донски аналитичари, Раз во-
ен бизнис центар и Диги та-
лен медиумски филмски гр-
ад. Секој од центрите нуди 
"високоефективни" услуги, 
со висока додадена вредност 
за малите и за средните пр-
етпријатија, работат на ос но-
ва на добро изработен биз-
нис план, и се формирани со 
коинвестиција од македон-
ска компанија или кон зор-
циум. Проектот е-БИЗ има со-
здадено и е-БИЗ центри со 
два универзитета (Цирко МЕС 
и Развоен бизнис центар), ну-
дејќи ИКТ услуги на ло кал-
ните МСП, а во исто време и 
практична обука на студен-
тите - повторно со претходно 
изработен бизнис план.

Факт е дека македонскиот 

пазар е мал, а земјата се со-
очува со голем процент на 
не вработеност. За да се над-
мине ваквата ситуација по-
требно е да се зголеми из-
возот, односно да се подобри 
пласманот на македонските 
компании на странските па-
зари. За тоа е потребна ло-
гистичка поддршка на ком-
паниите. Идејата на Проектот 
е преку подобрување на пер-
формансите на претприја-
тијата да се зголеми извозот, 
да се привлечат странски ин-
вестиции и да се создаде по-
добар менаџерски кадар.

АНКЕТА И РЕЗУЛТАТИ

Во неодамнешната анкета 
(спроведена од независни 
истражувачи), повеќе од 60 
отсто од вкупно 206 анке ти-


