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Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

ВЛАДАТА НАЈАВУВА НОВ КУРС ЗА Р      АЗВОЈ НА МАЛИТЕ И НА СРЕДНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВЛАДАТА НАЈАВУВА НОВ КУРС ЗА Р  
П О  С В Е ТС К И  С ТА Н Д А РД ИП О  С В Е ТС К И  С ТА Н Д А РД И

Зголемување на конкурентноста на 
домашното производство, подо-
брување на бизнис климата и при-

влекување странски инвестиции се ге-
нералните заложби на Владата, која за 
оваа цел најави амбициозни зафати. Во 
овие рамки се очекува и зао кру жу ва-
њето на реформите во повеќе сфери, 
но и конечно средување на не адек ват-
ната регулатива и политика кон малите 
и средните претпријатија (МСП). Ми-
нистерството за економија, преку фор-
мирањето на Форумот на мали и средни 
претпријатија, сака да го слушне гласот 
на претприемачите и заедно со нив да 
ги крои политиките. 

"Владата не би можела целосно да ги 
имплементира своите настојувања за 
унапредување на условите за работа на 
стопанските субјекти без да ги слушне 

Зголемување на 
конкурентноста на 
домашното производство, 
подобрување на бизнис 
климата и привлекување 
странски инвестиции се 
актуелните заложби на 
Владата. Но, постојат 
бариери за успешно деловно 
работење на стопанството и 
потребно е да се работи на 
нивно елиминирање за да се 
овозможи процес на 
заживување на економијата.

Според европратеникот 
Ерван Фуере, потребно е да 
се воспостави механизам на 
дијалог меѓу јавниот и 
приватниот сектор, 
ексклузивно посветен на 
проблемите и на политиките 
кон малите и средните 
претпријатија. Притоа, треба 
да се овозможи менаџерите 
кои работат директно во 
производството да можат да 
й кажат на Владата кои се 
основните проблеми, како да 
се подобри квалитетот на 
производите и пласманот на 
пазарите. 

потребите и барањата непосредно од 
претприемачите. Токму затоа, преку Сек -
то рот за поддршка на претприе мниш т-
вото, Министерството за економија го 
ос нова овој Форум, како канал за ди ја-
лог со приватниот сектор, со цел негово 
ин волвирање во креирањето на поли-
ти ката за развој на малите и на средните 
претпријатија во Македонија", рече ми-
нистерката за економија, Вера Рафај-
ловска, на промоцијата на Форумот на 
мали и средни претпријатија. 

БАРИЕРИ
Истакнувајќи дека заложбите на Вла-

дата се зголемување на конкурентноста 
и бизнис климата, министерката Рафај-
ловска посочи дека за нивно оства ру-
вање потребни се амбициозни зафати, 
со цел спроведување или заокружување 
на реформите. 

"Сите сме свесни дека постојат ба-
риери за успешно деловно работење 
на стопанството и дека треба да се ра бо-
ти на нивно елиминирање за да се ово з-
можи процес на заживување на еко-
номијата. Добар дел од овие бариери 

се од објективна природа. Нашето сто-
панство се прилагодува во ново нас та-
натите услови на глобалниот пазар, но 
факт е дека голем удел во отежнатите 
услови има и неадекватната регулатива 
и политика кон малите и средните прет-
пријатија", нагласи министерката Рафај-
ловска. 

На Форумот се обрати и амбасадорот 
на ЕУ во Македонија, Ерван Фуере, кој 
во своето обраќање го истакна задо-
волството и поддршката за оваа ини ци-
јатива и нагласи дека Форумот на МСП 
е прва иницијатива за воспоставување 
механизам на дијалог меѓу јавниот и 
приватниот сектор, ексклузивно по све-
тен на проблемите и политиките кон 
малите и средните претпријатија. 

"Ова е од голема важност за се вкуп-
ната економија, особено што Форумот 
на МСП ги следи најдобрите практики, 
документи и препораки на ЕУ во об лас-
та на развојот на претприемништвото", 
изјави Фуере. Според него, Форумот 
тре ба да овозможи менаџерите кои 
работат директно во производството 
да й кажат на Владата кои се основните 
проблеми, како да се подобри ква ли-
тетот на производите и пласманот на па-

ОБРАЗОВЕН МЕНАЏЕР НЕ ГО БОЛИ ГЛАВА ОД МНОГУ РАБОТАОБРАЗОВЕН МЕНАЏЕР НЕ ГО БОЛИ ГЛАВА ОД МНОГУ РАБОТА
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зарите. Тој порача дека е потребно по  -
веќе инвестиции во човечките ре сур си 
и поддршка од Владата, затоа што ме-
наџерите се тие кои создаваат нови ра-
ботни места. 

Форумот на мали и средни прет при-
јатија претставува двонасочен канал за 
размена на информации, комуникација 
и дијалог меѓу Секторот на малите и 
средните претпријатија со Мини стер-
ството за економија, со цел во процесот 
на донесување одлуки на национално 
ниво предвид да бидат земени по тре-
бите и приоритетите на малите и на 
сред ните претпријатија, кои во струк-
турата на македонската економија уче-
ствуваат со 90 проценти, и се најза ста-
пени во поглед на отворањето нови ра-
ботни места. Министерката за еко но ми-
ја нагласи дека Владата не би можела 
целосно да ги имплементира своите на-
стојувања за унапредување на усло ви-
те за работа на МСП, без директно да ги 
слушне нивните потреби и барања. Про-
цесот во рамките на Форумот на МСП е 
таков што ги инволвира сите за инте ре-
сирани субјекти од јавниот и од при ва т-
ниот сектор и ги обврзува на презема-

на МСП за информатичко-комуни ка цис-
ка технологија и конкурентност на МСП, 
за претприемништво и коментар по 
предложената нацрт-верзија на Про-
грамата за конкурентност и инова тив-
ност на МСП (2007-2010). Пред члено-
вите на Форумот беше претставена и но-
ва финансиска понуда наречена "Биз-
нис ангели", која ќе ја подобри конку-
ренцијата на финансискиот пазар. На 
иницијатива и барање на стопанските 
субјекти, дел од Форумот на мали и 
средни прет при јатија беше посветен на 
"Бизнис анге ли те". Во услови на не до-
волна домашна акумулација и скапи из-
вори за ин вес тиции се оди во насока на 
изнаоѓање алтернативни извори на фи-
нансирање на малите и на средните 
претпријатија. Таков еден облик се "Биз-
нис ангелите" кои претставуваат не фор-
мални инди видуални инвеститори (фи-
нансираат и стартуваат нови бизниси-
start ups). Тоа вообичаено се богати пое-
динци под готвени да ги користат сопс-
твените фи нансии за ризични инвес ти-
ции, корис тејќи го сопственото ис кус-
тво и инте ре си. Вообичаено инвестираат 
меѓу 25.000 и 250.000 евра. Бидејќи не-

ње одговорност за нивните актив ности.
"Осо бено ме радува фактот што заед-

но на иста маса со претставниците на 
Ми нистерството за економија и АППРМ, 
свој придонес даваат и прет ставниците 
на сите стопански комори и бизнис 
асоцијациите во Македонија. Овој 
факт уште повеќе ја зголемува ре-
левантноста на процесот и гарантира 
квалитет на предложените мерки за 
подобрување на условите за работа на 
МСП и сти му лирање на претприем-
ништвото во зем јата", потенцираше Ра-
фајловска.

"БИЗНИС АНГЕЛИ"
 
Со иницирањето на Форумот на МСП 

се воведува модел за дијалог со при ват-
ни от сектор, заради негово активно вклу  -
чување во креирањето на политиката и 
мерките за развој на МСП во Маке до-
нија, но и за транспарентно одлучување 
и насочување на препораките на при-
ватниот сектор во натамошните ре фор-
ми. Во рамките на програмата на Фо-
румот на МСП беа презентирани пре-
пораки на работните групи на Форумот 

ма цен трално место за среќавање со 
овие "Биз нис ан гели", се направи обид 
на оваа конфе ренција да дојдат прет-
став ници од Ев ропската и од Сло ве-
нечката мрежа на "Бизнис ангели" и 
преку нив на презен тација повеќе да ни 
го при бли жат овој поим и облик на фи-
нансирање, како и процесот на раз ви-
вање на нив ните мре жи. На покана на 

Мини стер ството за економија, во со-
работка со Про ектот за развој на мали 
и средни прет пријатија, на кон ферен-
цијата учес твуваа и Мар тин Кар од Ве-
лика Брита нија, член на Управниот од-
бор на Ев ропската мрежа на "Бизнис 
ангели", со седиште во Бри сел, и Јака 
Вадњал, ме наџер на мрежата на "Биз-
нис ангели" од Словенија.

ПАРТНЕРИ
Форумот на малите и средните 

претпријатија го раководи Сек-
торот за поттикнување на прет-
приемништвото при Мини стер-
ството за економија, а ги вклу-
чува Агенцијата за поддршка на 
претприемништвото, Сто пан ска-
та комора на Македонија, На цио-
налниот совет за претприем-
ништво и конкурентност, Фон да-
цијата на чевларската индустрија 
на Македонија, Македонската 
асоцијација на преработувачи, 
Сојузот на стопански комори, 
Занаетчиската комора на Скопје, 
Македонската асоцијација на ин-
форматичка технологија, Тек стил-
ната трговска асоцијација, Сто-
панската комора на севе ро за-
падна Македонија, Здруже ние то 
на производители на млечни и 
месни производи и Маке дон ска-
та асоцијација за дигитална за-
бавна индустрија. 

ЗАСЕГА НАЈМАСОВНИ ВО ПРИВАТНИОТ ЗАСЕГА НАЈМАСОВНИ ВО ПРИВАТНИОТ 
БИЗНИС СЕ ТЕКСТИЛЦИТЕБИЗНИС СЕ ТЕКСТИЛЦИТЕ

ГОЛЕМИ ИНВЕСТИЦИИ 
ЕСУРСИ


