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Предговор:

Оваа научна монографија обработува актуелна тема од теоријата на
претприемништвото и практиката од светот на бизнисот. Во овој труд
презентирани се принципите за формирање, развој и одржливост на
претприемачки екосистем, при што фокусот е ставен на македонскиот
екосистем. Во монографијата вклучена е анализа на теоријата за
претприемништво и стартап екосистемите и објаснета е нивната голема улога
во економскиот раст, како на локално, така и на национално ниво. Од
теоретската анализа, детално се презентирани дефиниции и објаснувања за
претприемништво и за стартап екосистем и направена е анализа на успешни
стартап заедници од светот. Во рамки на практичниот дел спроведено е
истражување на голем број случајни испитаници, со цел да се добие
информација за тоа како луѓето гледаат на процесот за отворање сопствен
бизнис и реализирано е интервју со голем број на претприемачи со цел да се
добијат нивните согледувања од „другата страна“, односно да се потенцираат
проблемите со кои претприемачите се соочиле при отворање на бизнисот. За
потребите на истражувањето изработена е база на податоци на сите институции
кои го промовираат и му даваат поддршка на претприемништвото во
Република Македонија. Истражувањето покажува дека во Македонија постои
активен претприемачки екосистем, но потребно е унифицирање и надградба на
понудените услуги. Во таа насока во заклучокот се предлагаат мерки и сугестии
за негово подобрување.
Материјалот во оваа монографија базира на мојот магистерски труд:
„Анализа на влијателните фактори за развој на одржлив екосистем за
основање на нови бизниси“. Сакам да ја искористам оваа прилика најискрено да
се заблагодарам на мојата менторка на магистерскиот труд – проф. д-р
Валентина Гечевска од Машинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“, за несебичната помош и поддршка која ми ја пружаше за време на
истражувањето. Истотака, ја изразувам и мојата благодарност до големиот број
на претприемачи, компании и институции кои земаа учество во
истражувањето.
Оваа монографија ќе биде оставена за слободно превземање на
заинтересираните на веб страницата на издавачот - Националниот центар за
развој на иновации и претприемачко учење (www.ncdiel.mk). На сите оние кои
ќе упатат добронамерни критики и предлози за подобрување на материјалот,
однапред им се заблагодарувам.

Август 2017, Скопје

м-р Момир Поленаковиќ
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1. Вовед
1.1 Област на истражување
Најновите податоци на Глобалното истражување за претприемништвото
(Global Entrepreneurship Monitor) за 2015/2016 година покажуваат дека во
Република Македонија најголем број од новосоздадените бизниси се отвораат
од нужност 1 , а не од некоја уочена можност 2. Бројот на бизниси отворени од
нужност, наспроти бизниси отворени како резултат на некоја уочена можност е
двојно поголем. Во Република Македонија во последните години полека се
создава општествено економска околина (екосистем) погодна за создавање
(отворање) нови бизниси, кои би се отварале од уочена можност, а не од
нужност (како што е моменталната состојба).
Истражувачите (научните работници) и креаторите на политики се
повеќе го применуваат концептот на претприемачки екосистеми за да се
разбере и објасни зошто во одредени региони, концентрација на брзорастечки
компании е многу поголема во однос на други региони / градови. Иако
концептот на претприемачки екосистем во изминатите 5-10 години се
анализира поинтензивно од истражувачите, сепак историски гледано овие
анализи своите корени ги имаат најпрво во биологијата [1], и потоа во
географијата [2], [3] социологијата [4] и економските истражувања [5], [6]. На
овие базични истражувања се надградуваат современите истражувања на
претприемачкиот екосистем, меѓу кои најпопуларни се делата Startup
Communities на Feld [7], како и делото на Katz&Bradley [8] за појавување на
политиките на метрополите во функција на економскиот развој.
Претприемачкиот

екосистем

претставува

економска,

социјална и политичка околина која го поддржува процесот на
претприемништво, односно обезбедува поддршка и ресурси кои на
стартап компаниите им овозможуваат брз раст и развој [9], [10].
1

Нужност – оригиналниот англиски термин е necessity, лицето отвара бизнис заради немање друга
можност за работа; тој/таа е невработен и отворањето бизнис го гледа како можност за преживување.
Ваквиот вид на бизнис ретко има можност за поголем раст и развој.
2
Воочена можност – оригиналниот англиски термин е opportunity; ова се лица кои можеби и работат, но
воочуваат шанса за започнување свој сопствен бизнис кој има потенцијал за раст и развој.
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Во овој систем има бројни стејкхолдери (засегнати страни) кои на
различни начини се инволвирани во поддршката за формирање нови бизниси.
На сликата 1 е

прикажан

еден

можен

приод

кон

дефинирање на

претприемачкиот екосистем, кој ја покажува комплексноста на проблематиката
која е предмет на проучување во овој труд.

Слика 1. Елементи на претприемачкиот екосистем
За овој екосистем одржливо да се развива потребно е да бидат исполнети
многу услови како што се на пример: соодветна култура – која поддржува
преземање ризик, иновативно размислување и сл; пристап до финансии
неопходен за развој на нови производи и/или услуги; институции за поддршка
(кои ќе обезбедуваат соодветна, квалитетна обука и менторство на стартап
компаниите); и друго [11] [12].
Во оваа монографија анализирани се современите концепти на креирање
екосистем погоден за развој на нови стартап компании. Идентификувани се
клучните фактори потребни за развој на успешни претприемачки екосистеми.
9
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На крајот, развиен е концептуален модел на одржлив eкосистем соодветен на
климата, културата и околностите кои постојат во Република Македонија, а кој
модел би овозможил креирање и развој на брзорастечки компании.

1.2 Предмет на истражување
Целото

истражување

кое

е

спроведено

за

потребите

на

оваа

монографијасе однесува на објаснување на важноста на претприемништвото
како наука, особено во делот на општествено-економскиот развој (зголемување
на

конкурентноста

на

државата

и

намалување

на

сиромаштијата

и

невработеноста), потоа на елементите и интеракциите на претприемачкоиновативниот екосистем кој е „одговорен“ за создавање нови брзорастечки
компании. Во Република Македонија досега има реализирано само неколку
оскудни истражувања кои анализраат дел од елементите во домашниот
екосистем. Дел од овие истражувања се презентирани во третото поглавје.
Монографијата се фокусира поединечно на секој од елементите на
екосистемот и ја објаснува улогата на секој од чинителите во креирањето и
развојот на стартап компаниите. Секако, опишани се и интеракциите кои се
јавуваат помеѓу поединечните елементи на екосистемот.

Што всушност е стартап компанија?
Како и за многу други поими во теоријата и практиката на менаџментот,
економијата и претприемништвото, така и за терминот стартап постојат бројни
дефиниции и нема едно општоприфатено објаснување. Исто така, во
литературата (и домашната и меѓународната) се сретнуваат за истиот поим
различни записи.
Една едноставна дефиниција која може да се најде на интернет е:
„Стартап е компанија која се наоѓа во почетните фази од развојот на
својот бизнис. Обично на почетокот е финансирана од сопствениците кои
веруваат дека имаат производ или услуга за која има побарувачка. Заради
ограничените ресурси или високите почетни трошоци, често не успеваат да
10
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преживеат на долг рок доколку не успеат да најдат финансии од фондови или
други извори на капитал“ [13]. Интересна дефиниција дава и Warby Parker:
„Стартап е компанија која работи на решавање на некој проблем чиешто
решение не е очигледно, ниту пак успехот е загарантиран“ [14].
Најреномираното истражување за претприемништвото во светски рамки,
Global Entrepreneurship Monitor, почетната фаза од развој на бизнисот (стартап
фаза) ја смета „од почнувањето со операции на компанијата до 3,5 години од
основањето“ [15].
Министерството за економија и индустрија на Индија на 17 април 2015
година го дефинира терминот „стартап“ како: „ентитет ќе биде дефиниран како
стартап доколку ги исполнува следните критериуми:
1. Да опстојува до 5 години од основањето.
2. Обртот во последните 5 години да биде помал од 3.700.000 $.
3. Да работи во насока на развој на иновации, развој на нови производи,
процеси или услуги, нивна комерцијализација, која базира на нови
технологии или интелектуална сопственост“ [16].
Во македонската терминологија се користи терминот стартап компанија.
Така, нашиот закон за иновациска дејност (пречистен текст, службен весник
53/2016) препознава стартап и спиноф компании [17]. Во член 2 алинеи 15 и
16 дефинирани се:
•

„Новоосновано микро, мало и средно трговско друштво стартап“ е трговско
друштво основано од едно или повеќе физички и/или правни лица од чие
основање до моментот на аплицирање за финансирање од Буџетот на
Република Македонија, не поминале повеќе од шест години;

•

„Новоосновано трговско друштво спин-оф“ е трговско друштво основано од
едно или повеќе физички лица вработени/ангажирани или студенти во
установата која врши високообразовна, односно научноистражувачка
дејност

и/или

правни

лица

основани

од

установи

кои

вршат

научноистражувачка дејност и/или од стопански субјекти, со цел за
комерцијална експлоатација на иновацијата, префрлена во новооснованото
трговско друштво;
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Покрај анализата на литературата поврзана со екосистемот за развој на
стартап компаниите, анализата на терен ги опфати сите чинители кои имаат
некаква врска или влијание во создавањето на нови компании, како и во
нивниот раст и развој.
Во изминатите 10-15 години насекаде во светот се развивале бројни
фокални точки за развој на стартап екосистеми. Овие фокални точки се
развиваат или преку интензивно инвестирање во микро екосистем за развој на
стартапи или како дел од претприемачката култура и историја на регионот кој
базира и на искуства од претходниот период на индустријализација на
регионот. Во секој случај ваквите екосистеми еволуираат по некој свој сопствен
ритам и услови. Она што е заедничко за сите екосистеми е дека се развиле на
база на некој постоен систем кој претходно постоел во регионот, или пак се
развил нов силен екосистем со сите соодветни механизми за развој и поддршка
на стартап компании [18].
Анализата која беше спроведена „на терен“ се состоеше од анкета на
широка популација и интервјуа со претставници од стејкхолдерите на
екосистемот. Во анкетата на општата популација беа опфатени над 200
испитаници, додека над 40 стејкхолдери беа интервјуирани во функција на
добивање на релевантни информации кои го „создаваат“ македонскиот
екосистем.

1.3 Цели на истражувањето
Целта на истражувањата во монографијата беше да се идентификуваат
факторите за развој на одржливи претприемачки екосистеми и преку анализа
на современите концепти и различни пристапи на успешни претприемачки
екосистеми (региони и/или градови, како на пример Силиконската долина,
Њујорк, Лос Ангелес, Бостон, Тел Авив, Лондон и др. [19]), да се развие модел
на одржлив претприемачки екосистем кој ќе биде својствен на културата,
околностите и поднебјето на Република Македонија. За постигнување на
општата цел, беа реализирани следниве потцели:
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1.

Систематизирана е теоријата и светското искуство во областа на
развојот на претприемачките екосистеми и нивната импликација врз
економскиот развој на земјата.

2.

Издвоени се релевантните фактори кои можат да се сретнат во
литературата, а се поврзани со развојот на претприемачкиот
екосистем.

3.

Дефиниран

е

истражувачки

апарат

со

кој ќе

се

анализира

моменталната состојба со македонскиот претприемачки екосистем
(анкетни прашалници и поединечните структурни интервјуа).
4.

Спроведено е истражувањето „на терен“ (интервјуа со клучните
стејкхолдери на екосистемот: државни агенции и институции за
поддршка на стартап бизнисите, финансиски институции, невладин
сектор, претприемачи, инкубатори, акцелератори, стартап центри и
хабови, успешни стартап компании и други чинители на екосистемот;
анкета на 200 лица од цела Македонија и на стартап компании за
условите во кои претприемачите го започнале својот бизнис).

5.

Идентификувани

се

клучните

фактори

кои

прават

одржлив

претприемачки екосистем, а се поврзани со локалните услови на
стопанисување.
6.

Развиен е концептуален модел на одржлив претприемачки екосистем
својствен за Република Македонија.

7.

Дадени се насоки за натамошни истражувања.
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1.4 Методологија на истражувањето
Од методолошки аспект, во реализација на истражувањата за потребите
на подготовката на оваа монографија пратени се следните чекори:
•

Анализа на литературата и теоретските истражувања од областите: развој
на нови бизниси, економски развој, претприемништво, менаџмент на
малите бизниси, локален економски развој, иновациски стратегии и др.;

•

Базирано на теоретската анализа, дефинирање на основните партнери
(засегнати страни – стејкхолдери) кои сочинуваат еден успешен и одржлив
претприемачки екосистем, со анализа на влијателните фактори за негова
одржливост;

•

Дефинирање на аналитичките методи и модели за реализација на
истражувањето „на терен“;

•

Спроведување на истражувањето „на терен“.

•

Креирање на концептуален модел на одржлив претприемачки екосистем
базиран на теоретските сознанија и резултатите добиени од практичните
истражувања.

1.5 Корисници на резултатите од истражувањето
Непосредни корисници на резултатите од истражувањето кое беше
спроведено, а кои стануваат јавно достапни со негово публикување во периодот
кој претстои, може да бидат:
•

Државни институции (влада, министерства и агенции) кои се одговорни за
креирање на политики и активности за развој на економијата; поддршка на
малите и средни претпријатија во земјата, развој на младинското
претприемништво и развој на претприемачкото образование.

•

Потенцијални претприемачи (луѓе со бизнис идеја и план за отвoрање на
сопствен бизнис).
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•

Институции

кои

се

занимаваат

со

промоција

и

поддржување

на

претприемништвото во Македонија.
•

Сопственици на млади бизниси (стартапи).

•

Организациите задолжени за доживотно учење (консултантски куќи,
тренинг-центри, работничките универзитети, независни консултанти и
обучувачи и сл.), кои спроведуваат дополнителни обуки за млади и
возрасни.

•

Факултети / Универзитети (со посебен акцент на тие што имаат програми за
претприемништво и што ги охрабруваат студентите да започнат сопствен
бизнис).

•

Наставници и професори кои предаваат предмети од областа на иновациите
и претприемништвото.

•

Финансиски институции (банки, фондови, инвестициски куќи, итн.) кои го
поддржуваат особено бизнисот во зачеток.

1.6 Краток опис на монографијата
Монографијата се состои од 5 поглавја, литература и анекси.
В0 првото поглавје презентирани се основните насоки во кои е развиен
материјалот за монографијата. Претставени се областа, предметот, целите и
методологијата на истражување. Во воведното поглавје претставени се и
потенцијалните корисници на резултатите од ова истражување.
Прегледот на литературата, односно теоретскиот осврт на анализираниот
проблем е претставен во второто поглавје кое се состои од три дела. Во првото
поглавје се објаснува што е претприемништво и презентирани се основните
принципи на кои се развива претприемништвото како наука. Во вториот дел
фокусот е ставен на поврзаноста на претприемништвото со општественоекономскиот развој, каде се апострофира дека претприемништвото е основа за
намалување на невработеноста, за креирање иновативни брзорастечки
компании и за подобрување на конкурентноста на локално, општинско и
национално ниво. Последниот дел од ова поглавје е посветено на важноста на
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претприемачкото образование како влез за „снабдување“ на претприемачкиот
екосистем со млади иновативни и проактивни умови кои треба да го движат и
унапредуваат екосистемот.
Третото поглавје ја допира суштината на проблемот кој се анализира,
односно, фокусот е ставен на објаснување на суштината на концептот на
екосистем за стартапи. Во ова поглавје посочена е важноста на успешните
екосистеми за поголемо преживување на стартап компаниите, при што
подетално се анализирани примери на два супер-успешни екосистеми
(Силиконската долина и екосистемот на Тел Авив).
Во четвртото поглавје презентирани се резултатите од истражувањата
кои се спроведени за потребите на овој труд. Анкетирани се над 200
испитаника, интервјуирани се 20тина стартап компаниии, како и клучните
стејкхолдери од македонскиот претприемачки екосистем. Покрај анализата на
резултатите накратко се претставени и сите чинители кои го создаваат
домашниот претприемачки екосистем.
Во последното, петто поглавје презентиран е типичен модел на
македонски претприемачки екосистем во кој се презентирани факторите кои го
отсликуваат екосистемот. Презентирани се улогите кои треба да ги „играат“
секој од чинителите во екосистемот. Во ова, заклучно поглавје, сумирани се
сите теоретски и практични анализи и дадени се препораки за следни
истражувања во предметната област.
На крајот од материјалов се наоѓаат литературата (со цитирани 77
извори) и анексите во кои се поместени анкетите и подлогите за интервјуа кои
се користени во истражувањата.
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2. Теоретски основи за развој на претприемачки
екосистем
2.1 Што е претприемништво ?
Дефинирање на концептот на претприемништвото е тешка задача,
бидејќи помеѓу многубројните теоретичари и практичари се уште не постои
општо

прифатен

став,

дефиниција,

или

приод

во

објаснување

на

претприемништвото. Според Robert Price, „постојат многу малку зборови во
лексиконот на бизнис поими кои се толку лошо и различно дефинирани како
што

е

тоа

случајот

со

зборот

претприемништво.

Концептот

на

претприемништвото во модерното општество е одомаќен веќе со илјадници
години, пришто во некои случаи зборот е премногу употребуван, а многу пати и
погрешно употребуван“ [20]. Во литературата се среќаваат стотици различни
дефиниции и појаснувања. Иако поимот претприемништво најпрво се јавува
во делата на Cantillon уште во 1730, каде што тој го воведува концептот на
претприемништвото анализирајќи ја работата на продавачите, фармерите и
занаетчиите од тоа време [21], потоа кај Say во 1803 [22], a првата посериозна
анализа за претприемништвото е направена од страна на австрискоамериканскиот економист Schumpeter во 1934 година [23], сепак дури во
последните три-четири децении претприемништвото почнува да се смета за
движечка сила на економскиот развој, структурните промени и создавањето на
нови работни места, а со тоа и за клучна алатка во борба против глобалната
сиромаштија. Во бизнисот, голем број на претприемачи не успеваат во обидот
да основаат и развијат своја компанија. За да се разбере зошто е тоа така, многу
е важно да се сфати динамиката на претприемништвото и улогата на
претприемачот во целиот овој процес.
Во дефинирањето на претприемништвото, некои автори како основа за
објаснување ја земаат карактеристиката на претприемачката фирма (мала,
брзо-растечка, флексибилна, добро поврзана со пазарот и сл.), други профилот
на претприемачот (храброст, одлучност, преземање пресметан ризик и сл.),
трети се фокусираат на текот и резултатите од работата на претприемачите
(процес, излез/резултати од работата и сл.). Schumpeter верувал дека
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иновативноста и креативноста е тоа по коешто претприемачот се разликува од
останатите бизнисмени (сопственици на бизнис), односно претприемачите се
тие кои ја придвижиле индустриската револуција во 19-тиот век.
Така на пример, фокус на карактиристиките на претприемачот може да
се најде во истражувањата на:
•

Miner – се обидувал да дефинира различни типови на претприемачи [24];

•

Filion – ги претставил разликите помеѓу претприемачкиот и менаџмент
процесот [25];

•

Thompson – поставил нова рамка за препознавање на претприемачите [26];

•

Petrakis - го анализирал односот на претприемачот кон преземањето ризик
[27].
Без оглед на тоа кој пристап се користи во дефинирањето на

претприемништвото, сепак постои консензус дека претприемачот игра клучна
улога во самото претприемништво. Да се има претприемачко делување, или да
се биде претприемач подразбира поседување од одредена група на вештини,
квалитети, однесувања и вредности. Но, и во дефинирањето на тоа кои се овие
заеднички вредности, постојат повторно многу различни стојалишта. Така, ако
за Schumpeter претприемачот е лице кој е иноватор и преземач на ризик, а за
Wilken претприемачот е агресивен и има желба за остварување на своите идеи
и за самодокажување [28], тогаш за Stevenson и Jarillo претприемачот има
капацитет да ги идентификува и зграби можностите и да ги користи своите
вештини (убедливост, преговарачки вештини, стратегиско размислување и др.)
за да ги оствари своите цели [29]. Други автори ги разгледуваат ситуациските
фактори и личната историја на претприемачот (семејството, искуства од
детството, локалната заедница, соработниците и др.). Carl Voigt објаснува
„Често претприемништвото е премногу тесно дефинирано, како некој кој сака
да започне свој сопствен бизнис. Но, претприемништвото може да значи и
пронаоѓање на нови бизнис можности или развој на постојни компании 3.“
Според Европската комисија претприемништвото се дефинира како
„Способност на поединецот за претворање на идеите во дела. Тоа вклучува
креативност, иновација и преземање ризици, како и способност за
3

Презентирано во [17]
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планирање и менаџирање проекти за постигнување на целта. Ова ги
поддржува поединците не само во нивните секојдневни животи во домот и
општеството, туку и на работното место, да станат посвесни за
контекстот на нивната работа и да бидат способни да ги зграпчат
можностите, а исто така е и основа за поспецифични вештини и знаења кои
им се потребни на оние кои воспоставуваат или придонесуваат кон
социјалните или работните активности“. [30]
За претприемништвото се вели дека е процес кој резултира во
креативност, иновации и развој. Иновативните претприемачи ги има во сите
форми и од сите видови, при што позитивните добивки не се однесуваат само
на нови стартап фирми, иновативни компании или креирање нови работни
места. Туку уште повеќе,

претприемништвото (според

ЕК)

е клучна

компетенција, особено за младите, која им помага да бидат покративни и со
поголема самодоверба во сите аспекти од животот.
Во еден од најновите документи (2016 година) развиени од страна на
Заедничкиот истражувачки центар на Европската Унија дефинирани се
нивоата на претприемачки компетенции кои треба да ги поседуваат сите
граѓани во Европа - Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp). Во
овој

документ

претприемништвото

се

дефинира

како

„трансверзална

компетенција која се однесува на сите сфери на животот почнувајќи од личниот
развој, преку активното учество во општеството, влегувањето на пазарот на
труд како вработен или самовработен, или како некој кој започнува некаков
вид на бизнис (од областа на културата, социјалното претприемништво или
комерцијалниот бизнис).“ [31]
Постојат голем број на поими кои често се користат како паралела, или
синоним за терминот претприемништво, како што се претпријатие 4, иновација,
мал бизнис, развој на компании итн. За целосно да се опфати и разбере
феноменот на претприемништвото потребно е да се разгледува целиот
екосистем, односно клучните термини да се претстават во опсегот индивидуа –
општество (табела 1.):

Особено во Обединетото Кралство Велика Британија одомаќен е зборот претпријатие (enterprise), и тука
зборот претприемништво (entrepreneurship) речиси и да не се користи

4
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Табела 1. Претприемачка терминологија

Индивидуа

Претприемач

Процес

Претприемништво

Однесување, вештини и начин на мислење

Претприемачки

Улога на општеството

Претприемачки екосистем

Еден од најголемите мислители од областа на менаџментот и
претприемништвото во дваесеттиот век Piter Drucker истакнува: „Она што ни
треба е претприемачко општество во кое иновациите и претприемништвото се
нормални, постојани и континуирани“ [32]. . . . Претприемништвото не е
магија, ниту е нешто мистериозно, ниту пак има нешто со гените. Тоа е
дисциплина. И како секоја дисциплина, таа може да се научи!“ [33]
Како резултат на различните приоди, многуте дефиниции и различните
аспекти на дефинирање (економски, психолошки, социолошки, менаџерски,
итн.) очигледно е дека претприемништвото е поврзано со широка група на
вештини и однесувања кои варираат од креативност, иновативност, преземање
на ризик, лидерство и чувство за иницијатива, па се до вештини за создавање
мрежа од контакти и голема посветеност во работата.
Анализата

на

разните

пристапи

во

дефинирањето

на

претприемништвото покажува дека:
•

Нема единствен начин на дефинирање на концептот „претприемништво“,
ниту пак на „претприемачкото однесување“, но и дека,

•

Вештините,

знаењата

и

однесувањата

кои

се

поврзани

со

претприемништвото може да бидат стимулирани и зајакнувани преку
процесот на учење, како и преку други процеси.
Доколку се направи сумирање на различните пристапи на теориите на
концептот „претприемништво“ можно е да се идентификува опфат на знаења,
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вештини и постапки кои најчесто се поврзуваат со претприемачкото
однесување, односно со претприемачите (Табела 2) 5.
Ефикасниот систем на претприемачко образование треба да овозможи
младите луѓе да се стекнат со горенаведените знаења, вештини и однесувања.
Табела 2. Знаења, вештини и однесувања кои најчесто се поврзани со
претприемништвото

Знаење и вештини

Однесувања

•

Способност за организирање нов бизнис,

•

Креативност/иновативност

•

Способност да се носат одлуки и да се развива
стратегија

•

Чувство за иницијативност

•

Способност да се најдат ресурси

•

Проактивност

•

Широко разбирање за функционирањето на
економијата и за препознавање на можностите за
бизнис

•

Независност

•

Преземање ризик

•

Убедителност

•

Желба за независност

•

Мотивација и посветеност
кон остварување на целите

•

Потреба за остварување

•

Желба за успех

•

Способност за препознавање и избор на
вистинските човечки ресурси

•

Свесност за корпоративната одговорност и за
етичката димензија на работењето

•

Способност за работа и како индивидуа, но и во
тим

•

Способност за процена на нечии јаки и слаби
страни

•

Спремност за „судир“ со
неизвесноста

•

Способност за преземање пресметан ризик

•

Самодоверба

•

Вештини за „умрежување“

•

Отвореност за можностите

•

Проактивни вештини за проектен менаџмент

•

Страст

•

Менаџмент знаење

•

Визионерство

•

Ефективни презентациски и преговарачки
вештини

5

GHK report for DG Education and Culture: Mapping of teachers' preparation for entrepreneurship education,
*August 2011
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2.2 Претприемништвото – предуслов за општествен развој

Претприемништвото во моментов е еден од клучните приоритети на
политиките на владите низ Европа, како и во сите развиени економии во
светот. Но, и земјите во развој, како и земјите кои се на пониско ниво на развој,
гледаат на претприемништвото како главен двигател на економскиот развој и
клучна алатка во борбата против невработеноста и сиромаштијата. Во својата
суштина, претприемништвото е фокусирано на претворање на идеите во
акција, за што е потребно креативност, иновативност и преземање на
пресметан ризик.
Глобализацијата

ја

зголеми

потребата

на

економиите

да

се

натпреваруваат и да иновираат, а „создавањето“ на креативни и иновативни
претприемачи е од клучна важност за да се одговори на предизвиците кои ги
носи глобализацијата од една страна, но од друга страна и за искористување на
предностите на предизвиците кои се појавуваат. Покрај развојот на своите
бизниси, претприемачите исто така креираат нови работни места, а со тоа
играат важна улога во економската и општествената благосостојба.
„Често се смета дека претприемачите се националното богатство кое
треба да се чува, мотивира и наградува во најголема можна мерка.
Претприемачите можат да го сменат начинот на кој ние живееме и работиме.
Доколку се успешни, нивните иновации може да го подобрат стандардот на
нашето живеење, а како дополнување на создавањето на богатство од нивните
преприемачки бизниси, тие исто така креираат и работни места и услови за
развој на општеството.“ [34]
Светската криза во изминатите 5-6 години само уште повеќе ја нагласи
потребата за развој на што поширока и поцврста база на Европски
претприемачи. Но овој предизвик не е важен само за Европа, тој е веќе
приоритет насекаде на светот (некаде од аспект на конкурентноста на
економијата, а некаде од аспект на борба против невработеноста и
сиромаштијата).
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За наоѓање на одговор на тековните проблеми и предизвици, Европската
комисија развива, усвојува и имплементира низа мерки. Клучна препорака
меѓу тие мерки е градењето на посилна култура за претприемништво и
развивање на „претприемачки дух“ особено меѓу младите луѓе, за што клучни
двигатели се образованието и обуките.
Клучниот документ на кој базира понатамошниот развој на политиките
за поддрша и развој на малите и средни бизниси на ниво на ЕУ (2000 година) е
„Европска повелба за мали претпријатија“, во кој се сугерира „... земјите членки
да го негуваат претприемачкиот дух и да развиваат нови вештини кај младите
уште од најрана возраст преку бизнис и претприемачко

образование

почнувајќи од средното образование...“. Јасно е дека Европските политики
сугерираат на што е можно порана област младите да бидат изложени на
знаења и искуства поврзани со претприемништвото.
Развојот на претприемништвото е важно за сите земји, не само за
Европа. Wim Naudé од Универзитетот на Обединетите нации вели:
„Глобалниот економски развој влегува во фаза каде претприемништвото
ќе има значително поважна улога. За тоа постојат најмалку три причини, при
што секоја причина е поврзана со земји со различно ниво на развиеност.
Најпрво, западните, развиените земји, ја менаџираа економијата во периодот
1970-2000 година потпирајќи се на големите корпорации и масовното
производство, со што на некој начин се влезе во таканаречената претприемачка
економија.

Во последната декада доминира побарувачката за производи и

услуги кои базираат на современото знаење, кое пак е развиено во
флексибилни мали компании кои се основа за развојот на новото креативно
размислување (т.е. креирање на ново знаење).
Второ, во земјите во развој, а тоа е најприметливо во земјите од БРИК
групацијата (Бразил, Русија, Индија и Кина) импресивниот развој на
општеството базира на претприемачката револуција која се случува во тие
земји. Потребата на овие економии да го одржат растот преку одржлив пристап
до ресурси, знаење, пазари др., го става приоритетот на иновативното
претприемништво.
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И, трето, кај неразвиените земји, каде што зависноста од меѓународна
помош е огромна, донаторите го менуваат фокусот на помошта кон развој на
приватниот сектор во земјите. Во многу од овие земји, особено во земјите кои
не се богати со природни ресурси, како што се земјите, на пример, на Северна
Африка, популацијата се состои од многу млади луѓе кои гледаат многу мали
шанси во

добивање на работа со

пристојни плати.

Во

овие земји

промовирањето и поддршката на младинското претприемништво станува
клучна политика кај многу влади и донатори.“ [35]
Слично мислење има и Strive Masiyiwa кој вели дека претприемачите
имаат многу што да и понудат на својата земја (слика 2). Тие:

Работни
места

Производи
и
услуги

Претприемништво

Создавање
богатство

Подобрена
економија

Слика 2. Улогата на претприемачите и претприемништвото во
економскиот развој на државата
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•

„Креираат работни места;

•

Развиваат услуги и производи потребни за земјата; и

•

Создаваат богатство (за нив лично, но и за земјата).
Претприемачите плаќаат даноци кога ги продаваат своите производи и

услуги, кога ги исплаќаат своите вработени, плаќаат царина кога увезуваат
репроматеријали... Овие пари се користат за да се исплатат платите на
државните службеници, да се изградат патишта и друга инфраструктура, да се
изградат училишта, болници, да се вооружа армијата.... Вака се креира
богатство!“ [36]
Најголемото

светско

истражување

за

претприемништвото

Global

Entrepreneurship Monitor – GEM го дефинира претприемништвото како „секој
обид за создавање нов бизнис или потфат, како самовработување, нова бизнисорганизација или проширување на постојниот бизнис, од страна на поединец,
тим или од веќе воспоставен бизнис“. [37] Пристапот на ГЕМ се базира на
разбирањето на претприемништвото како процес, кој во себе содржи неколку
фази: перцепции за претприемништвото, активности на претприемачите и
аспирации на претприемачите. Притоа, претприемништвото не се гледа
изолирано, туку е дел од опкружувањето (економско, социјално итн.), во кое
одредени

фактори

имаат

поопшто

или

поспецифично

влијание

врз

претприемништвото. Македонија е дел од ГЕМ од 2008 година. Националниот
тим за истражувањето на ГЕМ во Македонија го сочинуваат претставници на
Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) и Центарот за
развој на нови бизниси (БСЦ) при Машинскиот факултет Скопје - Универзитет
„Св. Кирил и Методиј“. Дел од клучните резултати од последното ГЕМ
истражување се презентирани во четвртото поглавје.
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2.3

Важноста на претприемачкото образование во
функција на развој на екосистемот за стартап
компании

Претприемачкото образование е основа за развивање на млади
креативни лица со иновативен дух и претприемачки начин на размислување.
Во насока на стимулирање на претприемачкото образование, препораките во
развиените

економии

се

дека

образовните

системи

треба

да

се

преструктурираат за младите луѓе да може да ги ослободат своите вродени
претприемачки вештини и да научат како да си ја земат судбината во свои раце.
Пред претприемачкиот екосистем да може да се развие, системите на
образование мора да ја прифатат идејата дека претприемништвото е „добра
работа“. Интуитивно, луѓето го разбираат терминот „креативно уништување“ 6
кое го придружува претпри-емачкиот бизнис, па оттука и стравот и сомнежот
со

кој

може

да

се

соочи

образовниот

систем.

Затоа,

потребно

е

претприемачкото образование да биде насочено директно кон младите луѓе
кои се поотворени за самоистражување и најчесто имаат повеќе волја да го
предизвикаат добиеното знаење, мудрост и општествените предрасуди отколку
повеќето возрасни.
Претприемачкото образование егзистира во еден поширок – екосистем,
структура која е составена од голем број на партнери, чинители, стејкхолдери,
чии улоги и влијанија меѓусебно се испреплетуваат (слика 3). Во светски рамки
веќе е општоприфатен ставот дека потребно е да се зајакнува целиот
претприемачки

екосистем

за

да

се

овозможи

создавање

квалитетно

претприемачко образование, нов бран на претприемачи и проактивно
претприемачко општество [38].
Во слична насока се и препораките на Европската комисија, каде се вели
дека претприемачкото образование треба да резултира во развивање на
претприемачки компетенции за целокупната популација (ученици, студенти и
возрасни). Се очекува дека овие мерки ќе резултираат во создавање на широк
пул на претприемачки ориентирани индивидуи, од кои само одреден дел би

6

„Креативно уништување“ е термин кој се поврзува со работата на Schumpeter за претприемништвото
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започнале свои бизниси, но сите би биле оспособени да одговорат на се
поголемите барања на пазарот на трудот.

Слика 3. Елементи на претприемачкиот екосистем

Претприемачкото образование треба истотака да придонесе и за
поголемо разбирање на светот на бизнисот, на претприемачите, односно да
доведе до поширока популаризација на претприемништвото. На сликата 4 се
претставени видот на компетенциите кои заеднички би требало да бидат
„излез“

од

претприемачкото

образование.

Во

својата

суштина,

претприемачкото образование е фокусирано на претворањето на идеите во
акција, за што е потребно креативност, иновативност и преземање на
пресеметан ризик, и дополнително, овој вид на образование треба да ги
оспособи индивидуите да структурираат, планираат и да ги менаџираат овие
процеси [39]. Претприемачкото образование треба да се сфати како процес кој
влијае на сите аспекти од животот, односно како процес кој овозможува
доживотен развој на посакуваните компетенции.
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Слика 4. Клучни компетенции / исходи на претприемачкото образование

Во таа насока Европскиот парламент и Европскиот совет ја дава
препораката за клучните компетенции кои треба да се стекнуваат преку
доживотното учење (и за формалното образование, но и за професионалниот
развој на возрасните [40], при што се наведени следните клучни компетенции 7:
1. Комуникација на мајчин јазик.
2. Комуникација на странски јазици.
3. Математичка

писменост

и

основни

компетенции

од

науката

технологијата.
4. Дигитални (ИТ) компетенции.
5. Како да се учи.
7

Компетенции – докажани способности да се употреби знаењето, вештините, како и персоналните,
социјалните или методолошките способности, во работна средина, при учење, или при професионален
или личен развој

28

и

Претприемачкиот екосистем во Република Македонија

6. Социјални и граѓански компетенции.
7. Смисла за инцијативност и претприемништво.
8. Свест за култура и изразување.

Како седма компетенција е наведена „смисла за иницијативност и
претприемништво“ и таа посебно се фокусира на претприемништвото и се
дефинира како „способност на поединецот за претворање на идеите во дела.
Тоа вклучува креативност, иновација и преземање ризици, како и способност за
планирање и менаџирање проекти за постигнување на целта. Ова ги поддржува
поединците не само во нивните секојдневни животи во домот и општеството,
туку и на работното место, да станат свесни за контекстот на нивната работа и
да бидат способни да ги зграпчат можностите, а исто така е и основа за
поспецифични вештини и знаења кои им се потребни на оние кои
воспоставуваат или придонесуваат кон социјалните или работните активности.
Тука треба да бидат вклучени и свеста за етички вредности и промовирањето на
добро владеење (Европска комисија 2007).“ 8
Дополнително, во изминатите 3-4 години Европската комисија преку
неколку официјални документи дополнително го зајакнува фокусот кон
претприемачкото образование.
Така, во 2012 година во извештајот Rethinking education: Investing in
skills for better socio-economic outcomes, Комисијата ја нагласува важноста на
трансверзалните вештини, при што особено фокусот е на претприемачките
вештини, и препорачува:
„Земјите членки на ЕУ треба да ги зајакнуваат претприемачките
вештини преку нови и креативни начини на настава и учење почнувајќи од
основното образование, преку средното образование до високото образование
со цел да се сфати креирањето на нови бизниси како можна кариерна опција.
Искуството од реалниот сектор, преку учење на база на решавање на реални
проблеми поврзани со компаниите, треба да бидат вткаени во сите дисциплини
и на сите нивоа на образование. Сите млади лица треба да имаат бенефит од

Европска комисија; Европска референтна рамка за клучните компетенции за доживотно учење (Брисел,
2007 год.), http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm

8
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најмалку едно практично претприемачко искуство пред да го напуштат
задолжителното образование.“ [41]
Во

2015

година

Европскиот

парламент

донесе

резолуција

за

промовирање на младинското претприемништво во системите за образование
и обука. Таму се вели:
„Некои земји членки на ЕУ треба да развијат меѓусекторски политики
или стратегиски пристап кон претприемачкото образование, односно кон
претприемачките образовни програми и методи за настава; се додека сите
наставници и образовни лидери во Европа не бидат доволно обучени за
претприемачкото образование,... а претприемништвото да биде сфатено
посеопфатно, како низа на трансферзални клучни компетенции потребни и за
личен и за професионален развој.“ [42]
Живееме во општество базирано на знаење. Современото општество бара
голем број на различни компетенции за да може секоја личност да ја „крои“
својата судбина и да придонесува за својата, и добросостојбата на сопственото
семејството, како и за општото добро.
Претприемништвото е препознаено како клучна компетенција за
развојот на личноста, а образовните системи и доживотното учење како клучни
за развивање на претприемачкото однесување и иновативното размислување.
Покрај развојот на своите бизниси, претприемачите исто така креираат нови
работни места, а со тоа играат важна улога во економската и општествената
благосостојба.
Изминатата деценија е препознаена по зголемениот фокус кон
иновативното размислување и претприемачкото образование. Во сите развиени
економии во светот претприемништвото е клучот за конкурентноста. Но, и
земјите во развој (каде што спаѓа и Република Македонија), како и земјите кои
се на пониско ниво на развој, гледаат на претприемништвото како на главен
двигател на општествено-економскиот развој и клучна алатка во борбата
против невработеноста и сиромаштијата.
Во развојот на претприемачкиот еко систем, образовниот систем е еден
од најважните фактори за креирање на слободоумни, спремни за преземање
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ризик и креативни млади личности. Подетално околу актуелната состојба со
претприемачкото

образование

на

ниво

презентирано во поглавјето 4.
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3. Екосистем за oсновање на нови бизниси
3.1 Што е екосистем ?
Од секогаш сите живи организми функционирале во системи. На
птиците инстинктот им кажува дека треба да се движат како јато, волците во
глутници,

пчелите

во

рој

и

сл.

Во

секојдневното

живеење

луѓето

функционираат најдобро како дел од нешто поголемо. Уште од самите
почетоци луѓето се здружувале за полесно да можат да соочат со проблеми, без
разлика дали тоа било да преживеат, дали за лов, за изградба на населба или
едноставно за заштита од надворешната околина. Во денешно време важи
истиот принцип на функционирање. Луѓето се дел од организации, здруженија,
групи, итн., со цел поефикасно да функционираат.
Заедничко за сите живи организми е тоа што сме сите дел од еден систем
наречен екосистем. Што е екосистем?
Терминот екосистем води свое потекло од биологијата. Екосистемот
претставува целина од биотопот (неживиот дел) и биоценозата (живиот дел) на
животната средина, во кој тие се нераскинливо поврзани. [1]. Екосистемот е
еден бескрајно сложен, динамичен систем на заемно поврзани делови кои
дејствуваат еден врз друг, директно или индиректно. Поради ова, екосистемот е
во постојана промена (или движење).
Терминот екосистем за првпат се појавува во 1930 година од страна на
Оксфордскиот асистент по биологија - Roy Clapham, за означување на физички
и биолошки компоненти на животната средина во кои се во однос на едни со
други како една единица. Подоцна британски еколог Arthur Tansley го менува
терминот, опишувајќи го како интерактивен систем воспоставен меѓу група на
живи суштества и нивната животна средина во која тие живеат. Централно
место во концептот на екосистемот е идејата дека живите организми се во
одреден со-однос со секој друг елемент кој ја сочинува средината во која
живеат.
Доколку се направи пребарување на интернет на терминот екосистем,
најголемиот број на пронајдени страници го поврзуваат екосистемот со
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биологијата, како на пример дефиницијата која екосистемот го дефинира како
„биолошка заедница која егзистира на некој локалитет и во која се вклучени
физички и хемиски фактори кои ги создаваат живите и неживите елементи во
системот“ [43]. Една од најчесто појавуваните дефиниции за екосистем при
пребарувањето на интернет, беше дефиницјата на Christopherson „екосистем е
природен систем кој се состои од сите растенија, животни и микроорганизми
(биотички фактори) во област во која тие функционираат заемно со неживите
физички (абиотилки) фактори во животната средина“ [44].
Иако терминот екосистем доминантно се користи во биологијата, во
изминатите 10-тина години се повеќе научни дисциплини во својата
терминологија го воведуваат овој термин: геофизика, медицина, економија,
енергетика, социологија, итн.
Постојат повеќе видови на екосистеми и голем број на поделби на
екосистемите, a главната поделба е на природни и вештачки (направени од
човекот). Примери за природни екосистеми се шумски, воден, пустински,
животински, итн. Додека примери за вештачки екосистеми

се: економски,

бизнис, стартап екосистем, и др. Во понатамошниот текст, фокусот на
анализата на поимот екосистем ќе биде од аспект на општествено-економските
појави, при што интеракциите помеѓу екосистемот, сите стјкхолдери и
можностите за развој на стартап компании е во сржта на спроведените
истражувања.

3.2

Стартап екосистем

Слично како и при објаснувањето на поимот „претприемништво“,
дефинирањето на терминот „стартап екосистем“ е тешка задача. Се уште не
постојат точни дефиниции и ставови за тоа како да се објасни овој екосистем
кој на некои места е наречен „претприемачки екосистем“. Со цел да се
долови што е можно појасно овој термин до тие што ќе го читаат овој труд, ќе
бидат понудени повеќе дефиниции и објаснувања на поимот од различни
автори.
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При толкувањето на поимот „екосистем“ би можело да се започне преку
анализата на регионалниот економски развој. Комплексноста за обезбедување
на регионален економски развој се базира најчесто на различните чинители
(стејкхолдери) кои го претставуваат регионот и кои преземаат активности или
пак имаат потенцијал да преземат активности или пак да поддржат активности
во регионот кои ќе обезбедат одржлив и долгорочен регионален развој. Roger
R. Stough, Robert J. Stimson, и Peter Nijkamp [45] по анализа на различните
теории и модели за обезбедување на регионален развој го воведуваат терминот
одржлив иновативен развој како основа на регионален развој. Таквиот
одржлив иновативен развој се базира на 5 критични фактори за успех и тоа:
1) достапност на продуктивен капитал,
2) присуство на човечки капитал,
3) пристап до социјален капитал (комуникација и интеракција помеѓу
луѓето, бизнис мрежите, односи базирани на доверба),
4) користење на креативниот капитал и
5) постоење на еколошки капитал.
Од нивната анализа и истражување се забележува дека одговорноста за
обезбедување на регионален развој не е само во рацете на еден чинител, туку
тоа се повеќе партнери кои доаѓаат од различни организации, кои понекојпат
имаат дури и целосно различни цели и намери. Сите тие чинители
претставуваат составен дел од една мрежа која е доминантна и низ која
согласно Brad Feld [46] (еден од позначајните инвеститори со ризичен капитал
и еден од основачите на TechStars акцелераторот во САД), се распределува
позитивната енергија, активности и иновации во општеството. Тој вели дека во
физичкиот свет поголемиот дел од таа енергија, активности и иновации се
појавуваат во мали географски региони кои тој ги нарекува „стартап
заедници“, додека научните работници ги нарекуваат микро-економски
кластери, а во поново време се користи зборот претприемачки екосистем.
Иако кластерите како основен поим и претприемачки екосистем се различни
(кластерите во нивната основна форма претставуваат дел од еден екосистем),
сепак развојот на кластерите до определена точка претставува еден вид на
претприемачки екосистем во соодветниот географски регион. Во однос на
активностите кои ќе се спроведуваат во еден таков екосистем Feld вели дека
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една таква заедница мора да има постојани активности кои ќе го поттикнуваат
сиот претприемачки потенцијал (нови претприемачи, искусни претприемачи,
потенцијални претприемачи, инвеститори, ментори, вработени во стартап
претпријатија, обезбедувачи на услуги за стартап претпријатија, финансиери и
кој било друг кој сака да биде дел од заедницата) во локалната заедница.
Следното клучно прашање е кој се треба да биде вклучен во еден таков
екосистем

на

регионално

и

локално

ниво?

Согласно

Isenberg,

претприемачкиот екосистем е составен од 6 домени [11]:
•

политики

(национални,

локални,

институционални,

финансиска

поддршка, законодавна рамка, иницијативи како даночни олеснувања,
истражувачки институти, стратегии),
•

финансии (пристап до финансии како сопствени средства, микро заеми,
бизнис ангели, семејство, пријатели, venture capital, приватен капитал),

•

култура (успешни приказни, општествени норми, толеранција, иновација,
креативност, амбиции),

•

поддршка (инфраструктура – телекомуникации, транспорт и логистика,
енергија, зони, инкубатори, акцелератори, кластери; професии за поддршка
–

правни

работи,

сметководство,

инвестиции,

технички

експерти,

советодавачи, ментори; невладини организации во функција на промоција
на претприемништвото, бизнис план натпревари, конференции, асоцијации
за претприемништво),
•

човечки капитал (компетенции, образовни институции, специфични
обуки од подрачјето на претприемништво и иновациите),

•

пазари (рани купувачи, рани прифаќачи, канали на дистрибуција, мрежи
на претприемачи, дијаспора, мултинационални организациии).
Brad Feld пак учесниците во овој претприемачки екосистем ги групира

во следнава структура [46]:
•

Претприемачи – тие се лидерите во екосистемот, бидејќи би требало да
имаат (или веќе имаат) долгорочнa посветеност на развојот и растот на
екосистемот. Проблемот којшто е препознаен и кај нас, но и во глобални
рамки е како да се натераат овие претприемачи да бидат дел од овој
екосистем кога тие веќе имаат доволно работни задачи за развој и водење на
35

Претприемачкиот екосистем во Република Македонија

нивниот сопствен бизнис. Една ваква одговорност може лесно да се
препознае од нивна страна како уште една тешка задача без никаква лична
за нив корист. Затоa Feld вели дека треба да се најдат претприемачи кои се
водат од филозофијата „дади пред да земеш”. Иако не се знае што може да
добијат, но сепак веројатно е дека сите ќе имаат корист на некој начин, а
користа ќе биде сигурно поголема отколку инвестираното време на
претприемачот во заедницата.
•

Национална и локална власт - поддржувачи и поттикнувачи на
екосистемот едноставно преку олеснување на развојот и растот на
екосистемот и создавање на услови за нормално функционирање и негова
експанзија. Прашањето на лидерската улога во еден таков претприемачки
екосистем е многу важно прашање чијшто одговор може во голем дел да
влијае на успехот или неуспехот на тој екосистем. Честопати се смета дека
треба да се користат ресурсите од националните влади или пак локални
самоуправи во еден таков екосистем на локално или регионално ниво. Но,
Brad Feld вели дека иако владата може да одигра конструктивна улуга во
еден таков екосистем, сепак целосното потпирање на националната и
локалната власт за обезбедување на клучните ресурси за градење на една
таква заедница на долгорочни стази нема одржлив ефект. Оваа теза тој ја
поткрепува со тоа што претприемачите живеат во мрежи (група на лидери
кои паралелно работат на различни иницијативи), додека владите во
хиерархија (правила, синџир на наредби, бирократија). Иако еден микс на
хиерархија и мрежи може да има и позитивни страни, сепак долгорочно
гледано во еден момент хиерархијата ќе започне да преовладува, а со тоа и
креативноста и иновативноста на чинителите на претприемачкиот систем
да се намалува. Во една таква ситуација кога веќе нема да биде интересно и
возбудливо да се биде дел од екосистемот истиот ќе започне да се намалува,
а со тоа и да се губи неговата самоодржливост.

•

Универзитети - клучен сегмент во вид на поддржувач на еден регионален
и локален екосистем, но, само како обезбедувач на постојан прилив на
паметни млади лица како потенцијални претприемачи и трансфер на
технологии (преку трансферот на истражувањата и знаењето од академската
заедница кон младите/почетни претприемачи).

36

Претприемачкиот екосистем во Република Македонија

•

Инвеститори - чинители кои на крајот треба да оценат дали ќе дадат
сопствени пари во вид на инвестиција за развој на некој бизнис. Овие
стејкхолдери се суштествено потребни на секој претприемачки екосистем.
Не можеме да имаме успешен претприемачки екосистем доколку дел од
него не се и инвеститорите, односно доколку немаме доволно инвеститори
или не постои доволно слободен капитал за инвестирање во нови бизниси
со висок потенцијал за раст. Во секоја локална заедница или пак регион
може да се пронајде приватен

капитал спремен

за инвестирање,

започнувајќи од успешни претприемачи, дијаспора, луѓе привремено
вработени во странство и сл. Она што е потребно е да се пронајдат, да се
убедат дека нивната инвестиција во такви бизниси какви што се генерираат
од страна на екосистемот ќе им донесат многу поголем профит од која било
друга

инвестиција

и

да

се

активираат

како

рамноправен

чинител/поддржувач на екосистемот.
•

Ментори - искусни претприемачи, но не само успешни бидејќи оние кои го
вкусиле неуспехот имаат добра приказна за оние кои се спремаат да
започнат нов бизнис. Прашањето кое преовладува е кој ќе сака без
финансиска корист да биде ментор во еден ваков претприемачки екосистем?
Но, токму претприемачки екосистем во кој постојано ќе се случуваат
активности како формални (едукација, работилници, обуки, натпревари и
други), така и неформални (како на пример стартап кафе) настани, е
системот преку кој ќе се искристализираат потенцијални менторства и
ментори. Од друга страна волонтеризмот е нешто што треба постојано да се
негува во претприемачкиот екосистем.

•

Обезбедувачи на услуги за компании (консултантски компании) Освен што овие компании се потребни за нормално функционирање на
новите високорастечки бизниси, тие според Brad Feld инвестираат и време и
пари во обезбедување на успехот на овие нови компании, знаејќи дека
подоцна вложеното (време, средства, знаење...) ќе им се врати повеќекратно.
Повторно, потребна е едукација и поттикнување на ваквите компании на
регионално и локално ниво за да разберат зошто е важно да се вклучат во
претприемачкиот екосистем.

•

Големи компании - две најважни работи кои големите компании може да
ги направат за развој на претприемачки екосистем според Brad Feld се
37

Претприемачкиот екосистем во Република Македонија

обезбедување на простории и ресурси за локални стартапи и креирање на
програми кои ги поттикнуваат стартапите да создаваат компании кои ќе го
зајакнат екосистемот на големата компанија (снабдувачи, кокреатори,
коиноватори).
Светскиот економски форум во соработка со универзитетот Stanford,
Ernst & Young и Endeavor, анкетирале над 1,000 претприемачи од секаде низ
светот за подобро да разберат како успешните претприемачки компании го
забрзуваат пристапот до нови пазари и стануваат скалабилни (имаат можн0ст
за раст и развој), високо растечки бизниси при што резултатите биле
презентирани во извештајот Entrepreneurial Ecosystems Around the Globe and
Early-Stage Company Growth Dynamics [47]. Во извештајот се наведуваат
следниве компоненти на еден претприемачки екосистем:
•

Пристапност до пазарот (пристап на домашен и странски пазар преку
големи компании како купувачи, но и преку мали и средни компании како
купувачи, во голем број од случаите и владите и локалната администрација
се јавуваат како купувачи).

•

Човечки капитал/работна сила (умешност за менаџмент на таленти,
особено за избор на технички таленти, или пак таленти со искуство во
претприемачки компании, достапност за аутсорсинг (давање работа на друг)
и пристап до имигрантска работна сила).

•

Достапност на финансиски средства (потребни се сите видови на
финансирање; пријатели и семејство, бизнис ангели, приватен капитал,
ризичен капитал, пристап до заемодовачи, комерцијални банки, итн.).

•

Системи

за

поддршка/ментори

(ментори/советници/тренери,

консултанти, професионални услуги, инкубатори/акцелератори/хабови,
мрежи на претприемачи).
•

Влада и правна рамка (олеснување на започнување на бизнис, даночни
олеснувања, закони и политики кои се „пријателски“ кон бизнисите,
пристап до основна инфраструктура,

пристап до телекомуникации,

широкопојасен интернет, пристап до превоз, итн.).
•

Образование и обука (достапна работна сила со предуниверзитетско
образование, достапна работна сила со универзитетско образование,
човечки ресурси со реализирана обука поврзана со претприемништвото).
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•

Универзитети како катализатори (промовирање на култура на почит
кон претприемништво, клучна улога во формирање на идеи за нови
компании, клучна улога во обезбедување на дипломирани студенти за
постојни компании).

•

Културна поддршка (толеранција на ризик и грешки, преферирање на
самовработување, успешни приказни, култура на истражување, позитивен
имиџ на претприемништво, славење на иновации, итн.).
Доколку ги споредиме трите различни начини на препознавање на

чинители (стејкхолдери) на еден претприемачки екосистем ќе забележиме дека
сите се во согласност со теоријата на Daniel Isenberg (слика 5).
Интересно е да се анализира размислувањето на Paul Graham, основач на
еден од најдобрите стартап акцелератори – Y Combinator [48]:
„Ако се погледне листата на американските градови подредени според
население, бројот на успешни стартапи по глава на жител е во сооднос 1:10 (заб.
на авторот, за десетпати е намалена можноста за преживување на стартапите).
На некој начин тоа е како повеќето места да биле испрскани со отровен спреј
„startupicide“. Се прашував за оваа работа со години. Можев да видам како град
со просечна големина се однесува како стапица за бубачки за амбициите на
стартапите: паметни, амбициозни луѓе влегуваат во градот, но од градот не
излегуваат стартап компании. Но, јас никогаш не бев во можност да дознаам
што точно се случува во градот – што е тоа што ги убива сите потенцијални
стартап компании. Дури пред неколку недели, конечно сфатив. Јас го
поставував прашањето погрешно. Проблемот не е во тоа што повеќето градови
ги убиваат стартапите. Треба да се сфати дека смртта е нормална работа, а
проблемот е во тоа што повеќето градови не ги спасуваат стартапите. Наместо
да се размислува како повеќето места да се испрскани со „startupicide“, подобро
е да се размислува дека сите стартапи се болни, и дека само на неколку места е
испрскано со противотровот (за заздравување).
Стартап компаниите во другите места го прават она што стартапите
природно го прават: не успеваат. Вистинското прашање е, што ги спасува
стартап компаниите во места како Силиконската долина?“
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Слика 5. Споредба на чинители на претприемачкиот екосистем

Според аналогијата на Paul, стартап компаниите се како семе кое се сее
на земјата. Повеќето од семенките ќе изумрат. Малаку од семките ќе изртат, а
уште помалку ќе пуштат свои корења. Но тие што ќе израстат, ќе се прошират и
ќе ја покријат целата ливада со жито, ќе може да ја нахранат целата
популација. А ова е нешто што и е потребно на целокупната светска економија.
Убава аналогија за тоа што е стартап заедница (екосистем) е примерот со
Париз (Франција) кој во 20-тите и 30-тите години од XX век бил светскиот
центар на уметноста. Во тоа време, не само присуството на врвните сликари
40

Претприемачкиот екосистем во Република Македонија

било тоа што ја креирала специфичната креативна атмосфера; туку и т.н.
„уметничка мрежа“ во која биле вклучени бројните галерии, уметнички
консултанти и дилери со уметнички дела, но и богатите луѓе кои сакале да
купуваат уметнички творби. Сето ова привлекувало уште повеќе уметници кои
се обидувале да творат уште поквалитетни творби, но биле привлекувани и
повеќе дилери на уметнички творби кои биле линкот меѓу уметниците и
купувачите, и секако Париз станал и собиралиште на богаташите кои сакале да
ги имаат најдобрите уметнички творби. Сето ова правело уметничкиот
екосистем континуирано да расте и да се развива на добробит на сите чинители
на екосистемот. На сличен начин и зборот екосистем може да се претстави и за
околината каде што егзистираат и се развиваат успешни стартап компании. Не
постои еден клучен фактор кој прави дали екосистемот ќе биде успешен или ќе
пропадне, станува збор за низа на меѓусебе поврзани фактори.
За ГЕМ истражувањето факторите од опкружувањето се клучни за
разбирање на процесот на создавање на еден нов бизнис. Овие фактори
директно

влијаат

врз

постоењето

на

претприемачките

можности

и

претприемачките капацитети и преференции кои истовремено влијаат врз
динамиката на развој на бизнисот, како и согласно на тоа, националниот
економски раст. Анкетата на домашни експерти (National Experts’ Survey) –
НЕС e дел од стандардната методологија на ГЕМ и ги истражува факторите од
опкружувањето кои влијаат врз претприемништвото. Оваа анализа овозможува
увид на кој начин деветте дефинирани области го поттикнуваат или
ограничуваат развојот на претприемачките активности. Областите се фактори
кои може да влијаат врз опкружувањето за претприемништвото, нивото на
развој и типот на претприемачки активности. Деветте области кои го
сочинуваат претприемачкиот екосистем според ГЕМ се претставени во табелата
3 [37].

41

Претприемачкиот екосистем во Република Македонија
Табела 3 Фактори кои го детерминираат претприемачкиот екосистем според ГЕМ
методологијата
Фактор
Финансии

Објаснување на факторот
Достапност на финансиски средства за малите и за средните
претпријатија (МСП), вклучително грантови и субвенции.
Владини политики
Степен до кој владините политики влијаат врз развојот на
малите претпријатија. Оваа област има две подобласти:
А. Претприемништвото како релевантно економско
прашање;
Б. Степенот до кој даноците и регулативите ги поттикнуваат
новите претпријатија и малите и средните претпријатија.
Владини програми
Постоење и квалитет на програми за поддршка на нови
за поддршка на
претпријатија и претпријатија во раст на ниво на централна
претприемништвото и на локална власт.
Претприемачко
Степен до кој обуката за претприемништво се користи во
образование и обука креирање или управување со МСП во образовните системи.
Оваа област се состои од две подобласти:
А. Претприемачко образование во основното и во средното
образование;
Б. Претприемачкото образование во високото образование.
Трансфер на
Степен до кој истражувањето и развојот на национално ниво
истражување и
водат кон нови комерцијални можности и колку И&Р е
развој (И&Р)
достапно за МСП.
Комерцијална и
Постоење права на сопственост и комерцијални,
правна
сметководствени и други правни услуги и институции кои
инфраструктура
обезбедуваат поддршка или промоција на МСП.
Тука се испитуваат 2 компоненти:
Отвореност на
домашниот пазар
(1) Динамика на пазарите - нивото на промена на пазарите
на добра и услуги секоја година; и
(2) Отвореноста на пазарите - степенот до кој новите фирми
можат да влезат на постојните пазари.
Физичка
Леснотија во пристапот до физички ресурси – комуникација,
инфраструктура
комуналии, транспорт, земјиште, простор, по цена која не ги
дискриминира МСП.
Степен до кој социјалните/ културните норми поттикнуваат
Културни и
социјални норми
дејства кои водат до нови бизнис-методи или активности
кои имаат потенцијал за зголемување на личните примања.
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3.3

Важноста на стартап екосистемите

Доколку целата глобална економска иднина се потпира на нашата
способност да развиваме стартапи, како можеме да им помогнеме да
просперираат ?
Преку

поддршка

во

развојот

и

еволуцијата

на

стартап

екосистемите во кои новоформираните компании се создаваат.
Многу луѓе веруваат дека интернет бизнисите и новите популарни
бизниси како: создавање на онлајн алатки и платформи, купување преку
интернет, програмирање и создавање на апликации и сл., се бизниси кои го
користат развиениот систем за комуникација преку Скајп (Skype), Слек (Slack),
и многуте други програми за конференциски разговори преку интернет со што
локацијата каде се наоѓа стартапот не е важна за неговиот развој.

Разлика помеѓу стартап и мал бизнис

Технолошките стартапи со можност за брз раст се многу различни од
сите други бизниси. Ако се започне традиционален мал бизнис, шансите да се
успее особено во првите 2 години се многу големи, околу 75%. Од друга страна
доколку започнувате стартап и со одлична идеја, тим, продукт или план за да
освоите финансирање од фондови за ризичен капитал, шансите за неуспех се
75%. [42]
И покрај ова, скоро никогаш нема да се најде локален бизнис за
поправање на автомобили или пекара која ќе се вбројува во листата на
најголеми компании Fortune 500, а и покрај тоа да вработува 10.000 луѓе, но од
друга страна постојат стотици стартапи кои ги туркаат границите во насока на
интензивен раст и развој на компаниите.
Банките даваат заем на традиционални мали бизниси. Доколку сака
некој да започне бизнис за хемиско чистење, може да се направи солиден
бизнис план кој ќе биде презентиран пред банката за тоа зашто баш во таа
идеја е вредно да се инвестира. Банката може да ги спореди предвидувањата со
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милиони други сервиси за хемиско чистење и да направи анализа со односот на
потрошено време/добиени пари/големина на ризик што е стандардна анализа
за секоја банка. За добра банка ова е како да е „дилер во казино“. Може да се
добие, да се изгуби, но на крајот на денот шансите се во полза на банката, со тоа
што ќе се добие многу повеќе отколку што ќе се изгуби.
Фондовите за ризичен капитал инвестираат во стартапи кои се веќе
докажани и се во доцна фаза на развој. Доколку стартапот има постигнато
профитабилност многу фондови за ризичен капитал ќе сакаат да инвестираат
во следната фаза за развиток на тој стартап со цел да добијат дел од
компанијата. Овие фондови се така структурирани да инвестираат големи суми
на пари во стартапи кои се во крајни фази од нивното развивање со цел да ги
„одгледаат“ т.е. да им помогнат да се доразвијат и да прераснат во многу
профитабилни компании.
Доколку се започнува стартап „од нула“, шансите за неуспех се големи и
може да се случи компанијата да пропадне уште пред да се дојде до идеја за име
на стартапот. Гледано од страна на банките, бизнис моделот на вакви нови
стартапи е толку нов, што тие немаат со што да го споредат, па затоа стартапот
претставува многу голем ризик. Фондовите за ризичен капитал не сакаат да
инвестираат во стартапи во рана фаза. Се поставува прашањето кој инвестира
во стартапи во рана фаза на развој?
Одговорот е: ангели инвеститори и акцелератори.
Ангелите инвеститори ги распределуваат нивните инвестиции на голем
број на стартапи кои се во рана фаза на развој, а за возврат бараат голем
процент сопственост од стартапите. Многу често овие инвестиции не се
профитабилни и не успеваат, но тоа не претставува проблем се додека барем
мал број се успешни, па со тоа бизнис ангелите се делумни сопственици на
бизнис кој е успешен.
Бизнис моделот кој го користат акцелераторите се сведува на поддршка
на стартапите и нивна подготовка за излез пред инвеститори. Акцелераторите
инвестираат во стартапи кои се во рани фази на развој. Тие инвестираат во
маркетинг, овозможуваат обуки и тренинзи за стартапите на различни теми,
пристапи до ментори, а за возврат бараат 5-10% сопственоста од компанијата.
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Како ангелите инвеститори и акцелераторите знаат како да инвестираат
кога стартап претприемачот нема традиционален бизнис план или повеќе
годишни резултати од работата на стартапот што може да ги покаже ?
Концептот за „нова и уникатна идеја“ се почесто се смета како мит и како
тежок за разбирање во целиот стартап процес. Повеќето луѓе во развиените
стартап екосистеми ќе се согласат дека повеќе не постојат нови идеи. Културата
во 90тите била повеќе свртена кон тајност и потпишување на договори за
идеите да останат во тајност. Во денешно време транспарентноста е огромна, во
развиените стартап заедници, нови и иновативни идеи кружат постојано
помеѓу индивидуалци, експертите од Силиконската долина имаат научено дека
разликата помеѓу успешните и неуспешните претприемачи е во тоа да се
работи на остварување на желбите, а не само да се посакува нешто и да се
сонува за тоа. И покрај сите алатки кои стојат на располагање во оваа ера на
информации, инвестирањето во раните фази на стартапите се уште се потпира
на старомодни контакти и доверба. Видео конференциите им овозможуваат на
луѓето да контактираат на далечина, но се уште не е измислена алатка која
може да го замени градењето на доверба во луѓето. Најголем дел на
инвестициите направени во раните фази се преку мрежи и човечки односи
(комуникација). Каде можат да се најдат претприемачите и инвеститорите во
рани фази од развојот стартапите? Во брзо растечки и постојано
подобруван стартап екосистем.

3.4

Стартап екосистемот во Република Македонија

Иако деловното опкружување во Македонија во последните неколку
години е значително подобрено особено во подрачјата како даноци,
регистрација

на

нови

компании,

поедноставување

на

регулативата

и

царинските процедури за што повторно е наградена со висока оценка (10то
место во светот) во последниот извештај на Светска банка „Doing Business 2016”,

стапката на невработеност, иако и таа е значително намалена во

последните 10 години, е се уште релативно висока [49]. Република Македонија
45

Претприемачкиот екосистем во Република Македонија

се уште е зeмја со стапка на невработеност која се движи околу 24% и тоа
осебно меѓу младите луѓе, руралната популација, етнички малцинства и луѓето
со пониско ниво на образование [50]. Затоа еден од главните предизвици на
Република Македонија е да се креираат нови вработувања. Овие предизвици ќе
можат да се реализираат само преку креирање на нови работни места преку
зголемување

на

претприемачката

активност

и

преку

зголемување

на

директните странски инвестиции [51].
Развој на локален и регионален претприемачки екосистем претставува
важна алка во синџирот на обезбедување на долгорочен економски раст и
развој на регионално и локално ниво. Анализите покажуваат дека иако
постојат разни чинители на екосистемот сепак тие се уште не функционираат
синхронизирано во обезбедување на регионален развој кога станува збор за
регионално ниво. Затоа, повеќе од кога било ни е потребен развој на
регионален претприемачки екосистем

којшто може да биде инициран,

поттикнат и поддржан од страна на најразлични стјкхолдери: општини,
универзитети, развојни агенции, центрите за развој на планските региони,
силни невладини институции, фондови и позајмувачи на ризичен капитал.
Преку овој екосистем ќе се поттикне конкурентноста и иновативноста на
приватниот сектор во регионот. Имајќи предвид дека претприемачите, односно
приватниот сектор ја има лидерската улога во дизајнот и развој0т на еден ваков
екосистем клучно е да се поттикнат сите чинители на екосистемот постојано да
се одржуваат активни и да се поддржуваат во нивните активности.
Одговорноста во развивање на ваков екосистем не е само во рацете на
еден чинител, туку на повеќе чинители во вид на различни организации.
Согласно

искуството

од

развиените

земји

потребен

е

еден

вид

на

претприемачки екосистем на регионално ниво бидејќи самата енергија,
активности и иновации се појавуваат во помали географски региони. Овој
претприемачки екосистем се започнува и се развива од страна на локалните
претприемачи, но потребно е соодветно поттикнување на сите засегнати страни
за да се вклучат во истиот.
Во Македонија постојат повеќе организации (но постојано се јавуваат и
нови), програми и проекти кои имаат искуство во генерирање на влијание на
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индивидуалците, како на национално, така и на регионално ниво. Има
институции и поединци кои имаат искуство со бизнис инкубатори, во
последните

неколку

години

зајакнат

е

фокусот

на

претприемачкото

образование, општо познато е дека е потребен приватен капитал во форма на
ангели и ризичен капитал и се прават обиди да се создадат мрежи на бизнис
ангели и на инвеститори со ризичен капитал. Во Република Македонија веќе
има сериозно искуство во поттикнување на културата на претприемништво
преку разни настани, промотивни кампањи, бизнис план натпревари, панел
дискусии со искусни претприемачи и др. Сепак, очигледно е дека се уште не се
ставени сите заедно да функционираат, односно мозаикот се уште не е целосно
склопен за претприемачкиот екосистем
Еден претприемачки екосистем е составен од политики, научноистражувачки организации, достапност на финансии, култура, поддршка,
човечки капитал и пазари [52];
Политики. Во делот на законодавната рамка и регулативата на
национално ниво во голем дел се подобрени условите за започнување и за
водење на бизнис, сепак како еден проблем се истакнува спората размена на
информации помеѓу институциите на национално, регионално и локално ниво
како резултат на премногу бирократски процедури. Стратешкото планирање и
преточување на националните стратегии во регионални и локални стратегии не
е застапено во доволна мерка иако во поголемиот дел од националните
стратешки документи има цели кои може да се реализираат преку соодветни
мерки на регионално и локално ниво. Очигледно е и дека постои многу мала,
дури и никаква застапеност на регионите при развој и донесување на
стратешки документи на национално ниво со што чувството на сопственост за
реализација не постои.
Научно-истражувачки организации кои можат да бидат силен двигател
на иновативноста иако на државните универзитети се застапени и нивните
услуги се достапни за користење на локално и регионално ниво, сепак
забележително е слабо користење на истите од страна на приватниот сектор,
освен во некои случаи каде на база на иницијативноста на вработените
(поединци) се реализира соработката на универзитетите со бизнис секторот. Во
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Македонија има 20 универзитети, но само неколку од нив имаат посериозна
соработка со стопанството. И таму каде што има соработка, таа најчесто базира
на иницијативата на поединци.
Достапност на финансии. Достапност и едноставен пристап до финансии,
посебно за иновативни и брзорастечки компании е на ниско ниво како на
национално, така и на регионално ниво и тоа во сите региони низ Република
Македонија. Алтернативни извори на финансии како ризичен капитал и
бизнис ангели како воопшто и да не постојат, односно, подобро кажано, се на
самиот зачеток на развој. Една од причините за се уште слабо развиениот
систем за ризичен капитал во земјата е слабиот проток на иновативни идеи кои
би се преточиле во иновативни стартапи или пак иновација во постојни
компании. Од друга страна некои региони преземаат мерки во ова поле преку
информативни настани доближувајќи го приватниот сектор до фондот за
иновации кој обезбедува поголеми можности за иновативни идеи отколку
досегашните програми базирани на бизнис план натпревари.
Анализата на состојбите со финансирањето покажува слаби оценки во
однос на пристапот до финансии за стартапи и мали и средни претпријатија во
Република Македонија. Во однос на ризичниот капитал и инвестициите од
страна на бизнис ангели, иако се направени определени обиди преку (SEAF
Macedonia, SIF, регионален фонд SEAF Fund for South Balkans, i2BAN мрежа на
бизнис ангели, Business Angel Network Macedonia) сепак не заживеаја
посериозно, системски, во земјата.
Култура. Во последните неколку години факт е дека на национално ниво
се прават огромни напори за подигање на нивото на претприемачката култура
во општеството. Се организираат настани и промотивни кампањи за
споделување на успешни приказни и подигање на општествените норми кога
станува збор за претприемништвото и започнувањето на сопствен бизнис.
Сепак се уште постојат можности за подобрување, особено во обезбедување на
системски пристап за споделување на успешни приказни, поттикнување на
креативноста, иновативноста и амбициите на индивидуалците на регионално
ниво (што е многу потешко во однос на подготовка на бизнис планови).
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Поддршка. Во однос на инфраструктурата (телекомуникации, транспорт
и логистика, енергија, индустриски зони, инкубатори, акцелератори, кластери)
во Република Македонија на ниво на планските региони се спроведуваат
соодветни активности заради обезбедување на таа инфраструктура како што се
водич за инвеститори и мапи на зони за странски директни инвестиции. Исто
така се планира и отворање на бизнис инкубатори и развој на индустриски
зони заради подобрување на инфраструктурата. Сепак искуството со развој на
инкубатори на основа на проектна поддршка не даде резултати во земјава. Од
друга страна инкубаторите подразбираат поскапа инфраструктура и за
обезбедување на одржливоста и искуствата од практиката покажуваат дека е
потребен деловен простор од минимум 2000 м2 што претставува голем
проблем за опстојување на подолг рок. Бизнис моделот на инкубаторите е
покомплициран во однос на бизнис моделот на акцелераторите кои бараат
многу помалку средства за обезбедување на одржливоста. Овие елементи од
инфраструктурата бараат внимателен пристап како од страна на градовите или
општините (или пак планските региони – ако се смета на окрупнување на
капацитетите на неколку општини), така и од останатите донатори и
инвеститори.

Кога

станува

збор

за

професии

за

поддршка

(право,

сметководство, инвестиции, технички експерти, советодавачи, ментори)
поголемиот дел се веќе развиени во сите региони освен оние поврзани за
инвестиции, менторство и специфичностите за техничка експертиза. Кај некои
општини и плански региони во тек се активност за креирање на електронска
регионална база на податоци за институции и фирми кои нудат услуги за развој
на приватниот сектор (непрофитни, образовни, локални агенции и единици на
владини агенции, консалтинг фирми, правници, нотари, сметководители и
слично).
Кога станува збор за невладините организации (НВО) (во функција на
промоција на претприемништво, натпревари за најдобар бизнис план и/или
модел,

конференции,

асоцијации/здруженија

за

претприемништво)

на

национално ниво постојат повеќе организации кои успешно организираат и
спроведуваат вакви настани. Од друга страна јасна е потребата за вакви настани
на регионално и локално ниво. Како проблем се забележува поставувањето на
некои центри како конкуренција на приватниот сектор (обезбедувачи на
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професионални услуги за бизнис секторот) и НВО. Потребно е да се создава
партнерски однос помеѓу невладиниот сектор, консултантскиот сектор и делот
од државната администрација која е задолжена за локален економски развој
(на ниво на град или општина или плански регион). Сите овие субјекти не
треба да се поставуваат во екосистемот како конкуренти едни на други, туку
како партнери кои ќе обезбедат поддршка и кои заеднички ќе работат на
развивање на претприемачкиот екосистем и обезбедување на регионален
економски раст и развој.
Човечки

капитал.

Човечкиот

капитал

е

предизвик

за

секој

претприемачки екосистем, не само во Република Македонија, туку и во
глобални рамки. И во развиените земји се зборува за подобрување на
образовниот систем кој ќе обезбеди зголемена креативност, иновативност и
амбиции на поединците. Преку стратегијата за претприемачко учење во 2015
година целосно се изменети наставните програми за предметите иновации за
IX одделение, како и наставните програми по предметите „Иновации и
претприемништво“ за сите четири години во средно образование. Со овие
измени се извршени големи промени не само во содржината, туку и во начинот
на практицирање на предавањето на овие предмети, односно извршен е
трансфер од стекнување со теоретски знаења за претприемништво во
стекнување на претприемачки компетенции.

На многу нивоа во државата,

почнувајќи од централно ниво (преку Агенцијата за вработување), па на
регионално и општинско ниво се спроведуваат најразлични обуки за
зајакнување на човечкиот капитал

(обуки за бизнис планови, обуки за

менаџмент, за жени претприемачи, за специфични програми на ЕУ и слично).
Голем број на организации преку разни донаторски програми спроведуваат
обуки и тренинзи за зајакнување на капацитетите и на администрацијата, но и
на потенцијалните претприемачи, како и на малите и средни фирми. Сето ова е
во функција на зајакнување на претприемачкото знаење. Но треба уште многу
и формални и неформални обуки за „знаењето да влезе во претприемачкиот
екосистем“.
Пазари. Силен регионален претприемачки екосистем бара силен пазар
кој не е затворен и во кој конкурентноста е главниот фактор. Покрај тоа,
иновативните претприемачи имаат потреба од т.н. „рани“ купувачи и „рани“
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прифаќачи за нивниот производ/услуга со кои ќе разговараат и ќе го тестираат
концептот на нивниот производ или услуга. Бидејќи претприемништвото е
локален феномен, оваа потреба за развој на локални пазари станува клучна за
постоење на цврста основа за зголемување на иновативноста на локално, а
потоа и на регионално ниво. Понатаму, растот и развојот на овие претпријатија
ќе зависи од можноста локалните компании брзо да станат глобални или нивен
брз премин од локални во регионални, додека регионалните компании да
станат национални, а националните глобални. Затоа мрежа на претприемачи
на локално, регионално, национално, но и глобално ниво може да има значајна
улога во обезбедување брз раст. Од друга страна со развојот на соодветна
инфраструктура (зголемување на бројот на индустриски зони и директни
странски

инвестиции)

во

регионалниот

претприемачки

екосистем

на

стартапите може да им се овозможи брз пристап до меѓународниот пазар преку
поврзување со мултинационалните организации во тие индустриски зони.
Развој на еден претприемачки екосистем на регионално ниво ќе
обезбеди и поттикнување на формирање на нови бизниси, иновативни и
брзорастечки бизниси како и зајакнување на иновативниот капацитет на
регионот. Посебно внимание треба да се посвети на одржливоста на еден ваков
екосистем. Согласно експертите одржливоста на претприемачкиот екосистем
се постигнува во моментот кога претприемачите, менторите, бизнис ангелите,
организациите, спонзорите и останатите чинители во екосистемот растат до
точка во која ќе бидат самостојни во својата работа, односно нема да зависат од
донаторски пари, или државни интервенции и субвенции.

3.5 Студија на случај: Стартап екосистем – Тел Авив
Во Израел, од вкупно население од осум милиони, 40.000 луѓе работат во
индустрии со високи технологии (high-tech), пришто

нивниот придонес

изнесува 15% од вкупниот извоз на бруто домашниот производ на земјата. Во
2015 стартапите во Израел имаат направено 9,5 милијарди долари со
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продавање на фирмите (exits) додека 150 од овие компании се вклучени во
NASDAQ 9 листата.

Слика 6. Израелскиот претприемачки екосистем

Тел Авив е познат стартап екосистем на глобално ниво кој е рангиран
како 5ти во свет [53]. Градот има исклучиво силен стартап екосистем со добро
избалансирани ресурси. Со индекс за раст (growth index) од 2,9, тој е трет
најбрзорастечки екосистем помеѓу најдобрите 10 и втор во Европа. Содржи
помеѓу 3,100 и 4,200 активни стартапи, што го прави 7ми најголем и 2 во
Европа веднаш позади Лондон.
Тел Авив во 2012 беше втор на листата, неговото симнување на 5то место
се должи на намалување на тежината на критериумот „број на стартпи по
жител“ бидејќи овој екосистем има најголема стартап густина во Европа (0,85 –
1,15 стартапи на 1000 жители).
Стартапите во Тел Авив најмногу се фокусирани на информациски
технологии, обезбедување и мрежни технологии. Овие стартапи се често
базирани на врвната техологија која се користи во израелската армија.
9

Американски пазар за тргување со акции, втор најголем во светот.
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Постојаните иновации во последните неколку декади, ја имаат зголемено
репутацијата на Тел Авив во светски рамки и помеѓу инвеститорите во
стартапи. Затоа овој екосистем, располага со финансиски средства за секоја
фаза од финансирањето што го рангира како 5ти екосистем во однос на
финансирањето. Поради ова не е чудно тоа што 47% од сите инвестиции се од
странски инвеститори, што е за 38% повеќе од средната вредност за Европа.
Исто така вредно е да се напомени дека Тел Авив има еден од најискусните и
најдобро поврзани стартап екосистеми во светот. 49% од вработените во
стартапи работеле претходно во некој стартап, тоа е 21% повеќе од средната
вредност за Европа.
Благодарејќи на успешни универзитети како Tel Aviv University и
Израелските одбранбени сили, локалниот талент за технологии е присутен во
изобилство.

И

покрај

тоа

што

има

огромен

наплив

на

странски

интернационални инвестиции, бројот на странски таленти (international talent)
e многу низок (Израел има 40% помал број на странски вработени отколку
Силиконската долина). Се смета дека поголем диверзитет на работната сила
може да ги зголеми перформансите на стартапите.
Стартапите во Тел Авив имаат најголем успех при работење со клиенти
од САД, Европа и Азија. Со ова тие се број 1 според поткритериумот „глобален
дофат на пазарот“ (global market reach), што е дел од критериумот „Достапност
на пазарот“ каде се рангирани на 13то место бидејќи локалниот пазар е многу
мал. Многу експерти ги советуваат стартапите да продолжат да го зголемуваат
глобалниот удел особено во најнови трендови кои се во постојан пораст како
Internet of Things, Big Data и Bitcoin. [54]
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Слика 7. Анализа на клучните индикатори

„Клучна лекција од Израел е дека иновација не е нешто што се случува
само во рамките на една компанија, таа доаѓа од пошироката култура која
негува и промовира иновативност и претприемништво. Израел е земја на
имигранти, има повеќе од 70 националности присутни во таа мала земја.
Двајца од тројца Израелци се новодојдени или деца/внуци на новодојдени.
Имигрантите по природа преземаат ризици, тие се желни да започнат од ново
и да останат на новото место“ – Орит Мосинсон, Генерален партнер на Globe
International Holdings VC.
Може да се каже дека голем дел од успехот на овој екосистем се должи на
тоа што „во крвта“ на народот е да бидат пионери поради големиот број на
имигранти кои се дојдени во Израел да градат нов живот. Тие се на некој начин
„присилени“ да дојдат до нови и уникатни идеи, нови методи и нови средини и
со тоа гледаат на иновативноста како задолжителна работа за да се овозможи
тој нов живот во нова средина. Исто така децата се образуваат да размислуваат
слободно без страв од неуспех. Наместо да се учат на дисциплина и по
традиционален начин, им се предава за тоа како да размислуваат брзо и
креативно, пришто расправијата и дискусиите се добредојдени во израелската
култура.
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Слика 8. Анализа на клучни индикатори (2)

Трет многу влијателен фактор е задолжителнаta 2-3 години воена
служба. Поради ова младите војници често се соочуваат со тешки проблеми и
пробуваат да изнајдат многу практичен и лесен начин да ги решат. Армијата
исто така дозволува да им се пружи шанса на младите луѓе да бидат во допир со
најновите технологии и многу често тие стануваат експерти за програмирање,
решавање проблеми со датабази и сл. [55]
Според истиот извор, профилот на типичен сопственик на стартап
компанија во Израел е:
•
•
•
•
•
•

на возраст од 31 до 40 години,
веќе има претходно искуство преку работа во други стартап компании,
размислуваат глобално и градат силни „технолошки партнерства“ со
меѓународни партнери,
својата идеја ја базира на сериозно истражување и развој,
има голема слобода за да работат на развој на иновации, нови производи и
услуги,
се обидуваат што побрзо да го изнесат својот производ/услуга на пазарот
применувајќи техники на „lean startup“ кои базираат на едноставност и на
експериментирање на пазарот.
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3.5.1 Успешен пример

Клучни

играчи

како

акцелератори,

стартапи,

инвестициски

фондови со ризичен капитал, агенции
кои нудат деловни простории за
изнајмување,

центри

истражување

и

развој,

за
како

и

агенции кои нудат разни услуги
(маркетинг, анализи на податоци
Слика 9. Бен Ланг

итн.) можат да се додадат себеси на
мапата.

На сликата 9 е Бен Ланг. Тој првиот
свој бизнис го има започнато на 14
години, а идејата била да продава
предмети на луѓе наместо самите да
ги продаваат на ибеј (eBay).
Со тек на време Бен дизајнираше
алатка која е една од најгенијалните
и највредните направени до сега, а
тоа е мапа од целиот израелски
екосистем. „Mapped in Israel

10

“ е

мобилна и веб платформа која служи
како мапа од високо технолошки
компании. Оваа платформа служи
како

најголемата

отворена

Како

кои

израелски

постојано

се

платформата

„Mapped In Israel“ прерасна во самоопслужувачка

платформа

која

овозможува која било заедница да
направи

сопствена

Пример

за

ова

таква

е

мапа.

компанијата

„Inside3DP“ која создаде ваква мапа
за цела заедница која се занимава со
3D

принтање

и

повеќе

од

100

компании од овој сектор се имаат
себеси додадено во рок од 1 недела.

инвеститори и

репортери.

10

други

надоградуваат,

на понуди за работа и задолжителна
сите

многу

стартапи

датабаза на стартапи, голема база
алатка за

и

https://mappedinisrael.com/
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3.6
Студија на случај: Стартап екосистем - „Силиконска
долина“
Силиконската долина ја има заслужено репутацијата како најголемата
технолошка зона за стартапи во свет со 14.000 до 19.000 и помеѓу 1,7 и 2,2
милиони вработени во високо технолошка индустрија [54]. Таа е дом на
успешни технолошки гиганти како Епл (Apple), Гугл (Google), Фејсбук
(Facebook) и многу други. Само овие три компании имаат пазарна вредност од
1,5 трилиони долари и имаат повеќе од 165,000 вработени од целиот свет.
Глобалното и локалното влијание на силиконската долина не може да се
негира.
Извештајот за компетитивноста и иновативноста на проектите во
Силиконската долина покажува дека секој вработен во високо технолошка
индустрија помогнал да се добијат 5 вработувања во услужниот сектор од
лекари и наставници, па се до работници во ресторани. Во ова истражување
Фејсбук тврди дека има создадено 4 милиони работни позиции на глобално
ниво како на пример програмери на апликации и Фејсбук маркетинг агенти.
[56]
И покрај тоа што стартап екосистемите се имаат многу развиено,
Силиконската долина се уште има капитал и број на продадени (exit volume)
стартапи колку најдобрите 20 екосистеми заедно. Овој екосистем зазема 45% од
сите инвестиции на фондовите со ризичен капитал и вредност на продадени
стартапи од сите топ 20 екосистеми, што е 5 пати повеќе од најблиската
конкуренција Њу јорк и Лондон. Декади од научени лекции во високо
технолошко претприемништво преточено во менаџмент наука за нови
претприемачи. Ова заедно со фондациите поставени од Стив Бланк и Ерик Рис
кои дадоа залет на стартап движењето, сега служи како основна рамка која ги
води претприемачите од цел свет.
Како пример за стартап екосистем, Силиконската долина продолжува да
биде инспирација за многу стартап заедници во целиот свет. Повеќе од 50% од
стартапите се започнати од имигранти и повеќе од 70% од инженерите се
имигранти. [57]
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Главните предизвици со кои се соочува Силиконската долина се пристап
до кадар, пристапни цени за сместување и соодветен јавен транспорт. Во 2015
лимитот за работна виза во САД од 85,000 бил достигнат во првата недела, а
пополнети биле 233,000 апликации од кои мнозинството биле во технолошка
индустрија. Поради овој проблем, се почесто се прават тимови кои работат
надвор од силиконската долина или се отвораат канцеларии надвор од САД.
Влијателни личности како Марк Цукерберг и Паул Грахам заедно со
организации како FWD.us и Silicon Valley Leadership Group се трудат да
направат промена во законот за имиграција и со тоа да дозволат повеќе
интернационален кадар да дојде во САД со што дополнително ќе се зголеми
високо технолошката индустрија во Силиконската долина и околните места, а
исто така ќе допринесе и до подобрување на економскиот раст на САД.
Покрај негативниот ефект кој го има законот за имиграција, друг
проблем кој се јавува е високата цена на сместувањето во тој реон, која се има
зголемено за три пати со што моментално е најскапото место за живеење во цел
САД. Транспортот е исто така недоволно развиен за толку густо населено место.

Слика 10. Анализа на клучни индикатори (Силиконска долина)
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Слика 11. Анализа на клучни индикатори (Силиконска долина) (2)
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3.7 Заклучок од теоретската анализа за стартап екосистемите
Во однос на можностите за креирање на претприемачки екосистем
Isenberg [12] наведува 9 рецепти за креирање на истиот и тоа: 1) престанете да
се споредувате со Силиконската долина, која е уникатна за тој специфичен
регион, 2) обликувајте го екосистемот околу локалните услови, фокусирајќи се
на локални индустрии со капацитет за брз раст и градете на тие основи, 3)
инволвирајте го приватниот сектор уште од почеток, тие треба да го водат
екосистемот, 4) фокусирајте се на високо растечки компании, 5) презентирајте
го пред заедницата секој успех за да ги стимулира и мотивира останатите
чинители во заедницата и особено во екосистемот, 6) справувајте се со
предизвиците кои секако дека ќе ги има, 7) не обезбедувајте лесни пари за
компаниите преку грантови, тие мора да бидат профитабилни со добар
финансиски менаџмент, 8) овозможете органски раст на кластерите и 9)
реформирајте ја правната, бирократската и регулаторната рамка.
Забележително е дека развојот на менаџерски вештини, соработката
преку вмрежување со странски и домашни компании, иновативноста преку
иновации во производи, процеси и бизнис модел, инвестиции во истражување
и развој и маркетинг на домашен и глобален пазар претставуваат критични
фактори за успех на претпријатијата. Интересни се истражувањата на Clayton
M. Christiansen [49]

кој исто така покажува дека „добар менаџмент е

најголемата причина за иновативните компании да не останат на врвот во
сопствената индустрија затоа што овие компании ги слушаат нивните
купувачи, инвестираат агресивно во нови технологии кои ќе ги обезбедат
нивните купувачи со повеќе и подобри производи коишто ги сакаат и бидејќи
внимателно ги проучувале пазарните трендови и систематски го алоцирале
инвеститорскиот капитал на иновации кои ветувале најдобри резултати и
повраток на инвестицијата“. Јасно е дека начинот на следење и мерење на
иновативноста е драстично променет во глобални рамки. Потребни ни се нови
иницијативи, идеи и начини на следење на иновативниот капацитет.
Сеопфатната

анализата

на

литературата

проблематиката на екосистемите покажува дека:
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•

Не постои општо прифатена дефиниција за поимот стартап. Најчесто
дефинициите се врзуваат со времето од основање на бизнисот, со
остварениот обрт, со потребата тој да решава некаков проблем, односно да
има обезбеден пазар. Стартапите имаат сериозен проблем да обезбедат
капитал за нормално функционирање , а немањето на доволно финансиски
средства е најчестата причина за престанок на бизнисот. Главна разлика
помеѓу типичен стартап и стандарден мал бизнис е степенот на
иновативност на производот/услугата на стартапот, многу поголемиот
ризик во работата на стартапите, поголемите проблеми да обезбедат
капитал за работа, но од друга страна кај стартапите можноста за
заработувачка е многу поголема во однос на класичните мали бизниси.

•

Ни за терминот претприемачки екосистем не постои општо прифатена
дефиниција. Повеќето автори се согласуваат дека тоа е заедница која е
составена од повеќе меѓусебе поврзани чинители кои создаваат услови на
поддршка, менторство и финансирање на иновативните стартап компании.
Екосистемот е локално позициоиран, но глобално ги врши своите операции.
Се препорачува ваквите заедници да бидат водени од стана на искусни
претприемачи. А во заедницата ќе се најдат: нови претприемачи, искусни
претприемачи,

потенцијални

претприемачи,

инвеститори,

ментори,

вработени во стартап претпријатија, обезбедувачи на услуги за стартап
претпријатија, финансиери и кој било друг кој сака да биде дел од
заедницата и да помогне во развојот на стартап компаниите.
•

Република Македонија има предуслови за развој на повеќе претприемачки
заедници во државата. Некаде условите се далеку подобро созреани (Скопје
на пример), пред сè, заради концентрацијата на младата иновативна сила,
универзитетите, администрацијата, концентрацијата на претприемачи и
успешни бизниси и подобрата инфраструктура. Од теоретски аспект, заради
различното ниво на развиеност на регионите во Република Македонија, во
нашата

држава

би

требало

да

функционираат

неколку

локални

претприемачки екосистеми кои би биле развивани по различни модели
согласно можностите и локалните услови.
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4. Анализа на екосистемот за развој на нови бизниси во
Република Македонија
Во рамките на стратегиите насочени кон зголемување на вработливоста
и креирањето на работни места, претприемништвото е се почесто прифатено
како важно средство со кое на стабилен начин се креираат работни места и се
подобрува

начинот

на

живот

и

економската

независност

на

луѓето.

Претприемништвото е иновативен пристап како да се интегрираат сите
невработени во денешниот постојано променлив пазар на труд.
Во 2014 година во Македонија се регистрирани 7161 новосоздадени
претпријатија што претставува 10,6% од вкупно активните претпријатија во
Република Македонија. Гледано по сектори на дејност, најголем дел од
новосоздадените претпријатија (32.1%) се во секторот трговија на големо и на
мало; поправка на моторни возила и мотоцикли, а потоа следат секторот
објекти за сместување и сервис со храна со 11.9%, преработувачка индустрија со
10.8% и стручни, научни и технички дејности со 9.3%.
Податоците за структурата на новосоздадените претпријатија, според
правната форма, покажуваат дека најголемо учество имаат претпријатијата
категоризирани во групата друштва со ограничена одговорност и акционерски
друштва (70.7%).
Да се стане сопственик на микро или мало претпријатие може да биде
голема промена за личност со претприемачки дух која исто така поседува
базични вештини и знаење. Свесноста за оваа кариерна опција, и можностите
кои ги нуди окружувањето, играат клучна улога во започнувањето на успешен
бизнис. До сега во Република Македонија многу малку е истражувано за
претприемачите во нашиот екосистем, кои се бариерите од една страна и од
друга страна иницијативите кога се започнува нов бизнис. Оваа монографија
треба да помогне да се анализира процесот на отворање на бизнис во
Република Македонија, со кои пречки се соочуваат сите кои сакаат да започнат
сопствен бизнис, ќе биде анализирана помошта која е понудена од страна на
владата, институциите, инвеститорите, и странски проекти, итн., а се
анализирани и најчестите причини за брзо згаснување на новите стартапи.
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Во рамките на истражувањето на страната angel.co 11 , Македонија е
споредена со слични стартап екосистеми. Употребувани се географски и
популациски референции како и референции на бруто домашниот производ.
Информациите се добиени користејќи ја страната/платформата angel.co
(табела 4).

Табела 4. Споредба на Македонија со други земји во однос на стартап индексот
Земја

Македонија Естонија Ирска Србија Латвија Словенија

Популација
(милиони)

2

1.3

0.3

7.1

1.9

2

БДП/Капитал$ 13.3

27.8

43.3

13.1

23.7

29.9

# на стартапи
на angel.co

52

333

65

241

235

175

Стартап
индекс (# на
стартапи /
популација)

26.00

256.15

216.67

33.94

123.68

87.50

Индексот на стартап активности е композитен индекс кој ја мери
активноста на стартап бизнисите. Се состои од три подкомпоненти кои имаат
исти тежински фактор:
(1) Вкупен број на новосоздадени компании на ниво на држава во дадената
година;
(2) Процент од вкупно новосоздадените компании кои се создадени од
„уочена можност“ наспроти компании кои се создадени од „нужност“
(3) Густина на стартап компании, односно број на новоформирани
компании во однос на севкупната популација.
Според истражувањата, Македонија е многу назад во однос на сличните
земји кога станува збор активноста на стартапите.
11

Angel.co (AngelList)е веб страна на која се регистрираат стартапи, инвеститори и индивидуалци кои
бараат работа. Страната служи за поврзување на огромниот број на стартапи со потенцијални
инвеститори како и платформа на која секој може да направи профил каде ќе прати случувања од светот
поврзани со стартапи и инвестиции и ќе може активно да бара работа која ја нудат стартапите пријавени
на оваа листа (над 30.000 стартапи)
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Словенија, земја која е споредлива според географија и популација,
покажува дека Македонија би требало да може да „произведе“ 3 пати повеќе
стартапи.
Квалитативно, мотивацијата за претприемништво помеѓу студентите е
многу ниска. Најголем број од студентите кои студираат компјутерски науки
завршуваат работејќи за некоја локална компанија која пак работи за
компанија во странство. Неформална анкета покажа дека 20 до 25% од
студентите сакаат да ја напуштат земјата и да работат во странство како
резултат на разликите во просечната плата во Македонија и во другите земји.
Според статистиката, годишно во Македонија дипломираат 9863 студенти, од
нив според анкетата околу 2000 сакаат да ја напуштат земјата што е голема
бројка и многу влијае на промовирањето на претприемништвото во земјата,
како и започнувањето на нови бизниси. [50]
Многу од успешните нови бизниси започнале со многу малку капитал
5.000-15.000 евра, а интересен податок е тоа што многу од основачите биле
инспирирани од локални настани како „Startup Weekend“, бизнис план
натпревари и сл. Кога станува збор за финансиска помош многу мал број од
бизнисите имаат користено таканаречен „ризичен капитал“ (Venture CapitalVC), но некои имаат побарано помош од акцелератори за финансирање. Ова е
слично со однесувањето на стартапите во Соединетите Американски Држави
каде 95% од компаниите не аплицираат за „ризичен капитал“ во почетните
фази од нивното постоење.
Развојот на екосистемот во Република Македонија може да се претстави
преку т.е. „претприемачко патување“ – методска алатка за анализа на
состојбите

со

претприемачкиот

екосистем

во

држава

или

регион.

Претприемачкото патување може да биде претставено во повеќе чекори. Овие
чекори означуваат битни фази низ кои поминува еден стартап. Оваа алатка е
многу значајна бидејќи за разлика од други алатки, оваа го запазува движењето
на стартапот од страна на претприемачот, а не како повеќето алатки од страна
на владата, инкубатори или инвеститорите од фондовите за ризичен капитал
(Слика 12).
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Со цел подетално да се оцени моменталниот екосистем во Македонија,
во март 2016 година беше организирана работилница каде 15 партиципанти од
претприемачкиот екосистем во Македонија беа вклучени во вежба во која од
нив беше побарано да направат „визуелно мапирање“ на стартап екосистемот
во Македонија, употребувајќи го методот „Претприемачко патување“

или

„Entrepreneur’s Journey“. Во продолжение ќе биде подетално објаснет овој
метод, како и резултатите добиени од анализата. [58]
Пред да се објасни детално претприемачкото патување, потребно е да се
дефинираат некои работи. Секое ниво е наменето да претставува фаза која
повеќето претприемачи ја пронаоѓаат во нивните лични случаи. Овие чекори
најчесто се појавуваат кај повеќето претприемачи, но тоа не значи дека 100% ќе
се појават или пак ќе бидат по тој редослед. Временски не е определено колку
еден претприемач ќе помине на еден чекор, може да е ден, година па дури и
цел живот. Битно е да се знае дека еден претприемач не може да биде во 2 фази
во исто време, со јасно дефинирани „прескокнувања“ од една во друга фаза.
Овој пристап помага полесно да се идентификува во која фаза се наоѓа стартап
компанијата во даден момент.
Како заедница и екосистем, целта е да се создадат повеќе компании со брз раст
бидејќи како што сите знаеме, овие нови фирми се тие што ги донесуваат
иновациите во масовните пазари, креираат нови работни места, ги подобруваат
глобалните економии и со тоа ја подобруваат човековата благосостојба.

Фаза 1: Инспирација/Прославување – Сакам да бидам претприемач
Во оваа фаза, индивидуата станува свесна за тоа дека креирање на
компанија, работење сами за себе или да се биде претприемач е тоа што го сака.
Програмите за поддршка на екосистемот кои се вклучени во оваа фаза се
фокусираат околу тоа да инспирираат луѓе да размислуваат покреативно, да
бидат критични и остроумни за светот околу нив, како и да понудат група на
основни вештини за започнување на бизнис. Идеално би било доколку повеќе
луѓе ја искусат оваа фаза. Моментално, живееме во свет каде „стравот“ е главен
лимитирачки фактор кој ги ограничува нашите потенцијали. Многу од нас
живееме под ограничувања кои дозволуваме други луѓе и системи да ни ги
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постават, бидејќи концептот, човек да работи за самиот себеси е многу често
концепт

кој

е

занемарен

во

животот

на

еден

човек.

Во рамките на овој чекор, расположливи ресурси и програми се: TED, Ignite,
мотивациони разговори на дипломци на факултетите, промотивни настани кои
го слават претприемништвото и сл.

Слика 12. Претприемачко патување

Фаза 2: Откривање – Сакам да учам
Овој чекор ја опишува фазата каде индивидуата почнува да се поврзува и
да комуницира со други претприемачи, ментори или експерти со кои има
слични размислувања и гледишта. Многу често, да се пронајде кои се
потенцијалните пречки кои лежат на патот пред нас како и да се предизвикаат
традиционалните начини за успех, е се што е потребно за еден претприемач да
се пробие до успех.
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Во скоро секое општество, индивидуите добиваат такво образование од
образовните институции кое го мотивира и насочува да се следат културните
норми и младите лица да се стремат да станат доктори, адвокати или пак да
работат во голема и успешна фирма како Microsoft, Deloitte, Mercedes и слично.
Разликата помеѓу тоа да знаеме дека претприемништвото е опција и тоа да се
прекинат сите културни бариери кои не охрабруваат да следиме „сигурен“ пат е
голема и значајна. Многу често, одлуката „да се преземе нешто“ звучи страшно
или не е препорачана и многу често изгледа како осамен пат, со малку насоки и
поддршка. Но, многу често, со мала упорност претприемачите ќе видат дека не
се сами. Пример за настани кои помагаат во оваа фаза се? iFail, Кафе со
успешен претприемач и др.

Фаза 3: Акција – Јас создавам
Во оваа фаза, претприемачите учат како да ги споделат нивните идеи и
да привлечат поддршка од други луѓе. Индивидуите треба да ги бараат
вистинските финансиери и членови на тимот, да учат како да го оценат
потенцијалот на идејата која ја имаат, да добијат разбирање за проблемот кој го
решаваат (и за кого го решаваат) како и да ги откриваат алатките и
методологиите кои се потребни да се менаџираат процесите во компанијата.
Клучните аспекти за тоа како се започнува бизнис, не можат да се научат во
училница. Добра основа за креирање на успешни вложувања (време, средства,
желба) може да се реализира само преку еден начин, а тоа е преку акција!
Чекорот акција е многу неразвиен и можеби еден од чекорите кои е
најмалку разбран, а тоа се должи на тоа дека многу програми и модели
претпоставуват дека секој човек со идеја може да се квалификува како стартап.
Во овој чекор, ресурсите и програмите кои треба да ги има во
екосистемот вклучуваат: Startup Weekend, Lean Startup Machine, Lean
Launchpad, Founder’s Institute и слични настани во кое се обезбедува базично
стартап знаење и менторство од страна на искусни претприемачи.
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Фаза 4: Стартап – Барам одржлив бизнис модел
Во стартап фазата, претприемачите го имаат правиот тим, имаат
одредено проблем кон кој се насочени, како и листа од можни решенија.
Основачите најчесто имаат визија за решение со поставени хипотези за тоа
како да ја остварат таа визија. Многу луѓе визуелизираат луксузен живот,
состаноци со инвеститори и забава. Во реалност, стартап фазата најверојатно ќе
биде најтешката во претприемачкото патување. Фазата е преполна со постојана
фрустрација, бесконечни дебати и временска битка со неуспехот.
Во оваа фаза, ресурси и програми кои постојат во развиените
претприемачки екосистеми се: акселератори, инкубатори, некои специфични
едукациски теми за раководење со стартапи (LEAN, Model Canvas, Scrum, итн.)

Фаза 5: Акција - Барам помош од експерти
Во овој чекор, стартапот има најдено одржлив бизнис модел и се соочува
со многу предизвици за растење кои бараат дополнителни ресурси. Но, нови
проблеми произлегуваат како: нагло вработување/отпуштање на човечки
ресурси, поставување формални процеси и протоколи, повеќе директна
конкуренција и др. Лошо размислување за оваа фаза е тоа дека повеќето
тимови во оваа фаза почнуваат да собираат институционални инвестиции. Ова
е сосема погрешно, всушност, истражувањата имаат покажано дека од листата
на 500 брзо-растечи компании во Америка, само 17% имаат земено
институционални инвестиции (од бизнис ангели или ризичен капитал)
Програмите кои постојат за овој чекор се стремат да ги поддржат
проблемите кои се погоре спомнати. Многу фирми за „ризичен капитал“ имаат
одлични мрежи и програми за поддршка, тренинзи за менаџмент, поврзување
со ментори, како и севкупен развој на системи.
Во рамки на овој чекор на располагање за помош постојат програми или
ресурси како: Endeavor, Astia, VC groups
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Фаза 6: Брз раст - Fortune 500
Во глобала, најголем дел од претприемачите не започнале со тоа што
размислувале за компанија од милијарда долари, но со текот на нивното
патување, тие биле во можност да ги решат проблемите со кои се соочувале, да
ги измерат добиените решенија, да бидат упорни да изградат тим и да го
оформат во стабилна компанија со многу малку лимити за нејзино
понатамошно развивање и растење.
Во општеството, најголемиот двигател за напредување, иновации и
економски развој лежи во овие компании кои еден ден ќе направат пат за
наредната генерација. Има неколку програми во оваа фаза како на пример
платформи за постојано развивање и растење како EO, NASDQ, NYSE, INC.,
итн.
За да се оцени нивото на претприемачки активности, особено во рана
фаза (стартап фаза), во светски рамки, најмеродавно е ГЕМ истражувањето –
Global Entrepreneurship Monitor. Македонија е дел од ГЕМ од 2008 година. ГЕМ
се фокусира на следните цели [37]:
•

да

се

овозможи

споредба

на

нивото

и

карактеристиките

на

претприемништвото во различни економии;
•

да се одреди влијанието на претприемачката активност врз економскиот
раст;

•

да се идентификуваат факторите кои ја поттикнуваат и/ или попречуваат
претприемачката активност; и

•

да се даде насока за формулација на поефективни и целисходни политики
за поттикнување на претприемништво.
Една од главните цели на ГЕМ е да обезбеди веродостојни податоци за

претприемништвото кои ќе бидат корисни за внатрешна споредба и споредба
помеѓу различни економии. За таа цел во истражувањето се користат
стандардизирани истражувачки инструменти и методологија. Следствено на
тоа, во рамките на ГЕМ се спроведуваат два типа анкети:
•

анкета на возрасна популација; и

•

анкета на домашни експерти.
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Анкетата

на

возрасна

популација

има цел да ги измери

перцепциите, активностите и аспирациите на претприемачите, како посебни
фази на претприемачкиот процес. Во секоја земја анкетата се спроведува на
репрезентативен примерок од најмалку 2.000 испитаници на возраст од 18 до
64 години, во периодот од април до јуни, користејќи стандардизиран
прашалник.

Анкетата

ја

врши

независна

анкетна

куќа

избрана

од

националниот тим на ГЕМ.
Анкетата на домашни експерти има цел да даде поглед на
опкружувањето кое влијае врз претприемачките потфати. Опкружувањето е
поделено на девет области, и тоа:
1. финансии;
2. владини политики;
3. владини програми за поддршка на претприемништвото;
4. претприемачко образование и обука;
5. трансфер на истражување и развој;
6. комерцијална и правна инфраструктура;
7. отвореност на внатрешниот пазар;
8. физичка инфраструктура;
9. културни и социјални норми.
Анкетата се спроведува на примерок од најмалку 36 испитаника, од кои
минимум по 4 експерти од секоја определена област.
Според номиналниот БНП (бруто национален производ) по глава на
жител, кој во 2015 г. изнесува 5.070 американски долари, како и според другите
карактеристики, Македонија се вбројува во земјите чиј развој се потпира на
зголемена ефикасност.
ГЕМ смета дека претприемништвото е процес (слика 13), кој опфаќа
различни фази од намерата за започнување бизнис, до самото започнување
бизнис, водење новоосновано или воспоставено претпријатие, до прекин на
работењето.

Со

оглед

дека

контекстот

и

условите

кои

влијаат

на

претприемништвото во одделни земји е различен и сложен, не треба да се
очекува дека една фаза неминовно води кон следната. Така, една земја може да
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има голем број потенцијални претприемачи, но тоа не значи дека ќе има и
висока стапка на претприемачка активност.
Табела 5 Распоред на земјите во ГЕМ истражувањето согласно регионот и
нивото на развој
РЕГИОН

РАЗВОЈ БАЗИРАН НА
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

РАЗВОЈ
БАЗИРАН
НА
ЗГОЛЕМЕНА ЕФИКАСНОСТ

АФРИКА

Боцвана, Буркина Фасо,
Камерун, Египет,
Сенегал, Тунис
Индија, Иран,
Филипини, Виетнам

Мароко, Јужна Африка

АЗИЈА
ОКЕАНИЈА
ЛАТИНСКА
АМЕРИКА
КАРИБИ
ЕВРОПА

И

И

Кина, Индонезија,
Казахстан, Либан,
Малезија, Тајланд, Турција
Аргентина, Барбадос,
Бразил, Чиле, Колумбија,
Еквадор, Гватемала,
Мексико, Панама, Перу,
Порторико, Уругвај
Бугарија, Хрватска,
Естонија, Унгарија,
Летонија, Полска,
Романија, Македонија

СЕВЕРНА
АМЕРИКА

РАЗВОЈ
БАЗИРАН
ЗГОЛЕМЕНА
ИНОВАТИВНОСТ

Австралија, Израел, Јапонија,
Р. Кореја, Тајван

Белгија, Финска, Германија,
Грција, Ирска, Италија,
Луксембург, Холандија,
Норвешка, Португалија,
Словачка, Словенија,
Шпанија, Шведска,
Швајцарија, Обединето
Кралство
Канада, САД

Слика 13. Претприемачки процес и оперативни дефиниции во ГЕМ
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Со оглед на фактот што во Македонија досега се реализирале 5 ГЕМ
истражувања може да се даде компаративна анализа по поедини ГЕМ
индикатори согласно годините на истражување. Така на слика 14 се
претставени претприемничките перцепции и способности во државата во
период од 2008 година до последното реализирано истражување во 2015
година.

Слика 14 Претприемачки перцепции и способности во Македонија

Клучниот

показател

на

ГЕМ

истражувањето

е

ТЕА

индексот.

Претприемништвото во рана фаза (ТЕА) како клучен показател за Македонија
во 2015 г. изнесува 6,1%. Споредбено со годините претходно, индексот ТЕА има
тенденција на постојано намалување. Ако во 2010 година изнесувал 7,9%, во
2012 година имало пад на 7% и во 2013 година имало пад на 6,6%. Ако ги
земеме предвид претпријатијата во зачеток и новите бизниси кои ја сочинуваат
стапката ТЕА, може да се забележи дека има континуиран пад во однос на
претприемништвото во зачеток, но со исто ниво на новите бизниси како во
2010 година (табела 6). Овој податок секако дека не е охрабрувачки, бидејќи
покажува дека македонскиот претприемачки екосистем не „произведува“
доволен број на стартап компании споредбено со други слични држави.
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Табела 6 ГЕМ индекси за Македонија и неколку соседни земји

Но, треба да радува фактот што претприемачите кои отвораат компании
се повеќе водени од можност. Така, ако овој процент во 2008 година бил 13,5 во
2013 година 22,9, последното истражување од 2015 година покажува дека тој се
искачил на 42,1%, што може да се толкува дека претприемачите на
новоотворените фирми се повеќе се мотивирани од некоја иновација, нов
производ или услуга, или пак нудат решение на некој уочен проблем.

4.1 Реализација на истражувањето на терен
За да се добие јасна слика за ситуацијата во Република Македонија, беше
спроведено истражување (анкетен прашалник) и направен обид со анализата
да бидат опфатени колку што е можно поголем број на испитаници за да се
добие репрезентативен примерок.
Анализата беше спроведена врз случаен примерок од 200 испитаника
кои одговараа онлајн анкета составена од 16 прашања (дадени во анекс 1).
Спроведувањето на анкетата се реализираше во периодот септември –
октомври 2016 година. Анкетата се состоеше од различен вид на прашања:
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•

Да / не

•

Повеќекратен избор (еден можен одговор);

•

Повеќекратен избор (можен е повеќе од еден одговор);

•

Прашања со Ликертова скала (во дијапазон од 1 – Не се согласувам до 5 –
Целосно се согласувам); и

•

Прашања со слободен описен одговор

4.1.1 Анализа на резултатите од анкетните прашалници

Од вкупно анализираните 200 анкети, 58,5% отпаѓа на женска
популација, додека 41,5% беа машки испитаници (слика 15).

Слика 15. Пол на испитаниците
Во однос на возраста, испитаниците се поделени во 5 возрасни групи.

Табела 7 Возрасна структура на испитаниците
Возрасна група

Број на испитаници

18-20

49

20-25

80

25-35

31

35-50

30

50+

10
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Во однос на моменталниот работен статус, најголем процент 49% се
студенти, 42,% се вработени, 6% се невработени. Само 3% од испитаниците се
изјасниле како вработени во сопствена компанија (слика 16).

Слика 16. Работен статус на испитаниците
Во однос на степенот на образование 64% се со високо образование, 24%
се со средно образование, 10% се со магистратура, додека само 2% од
анкетираните се доктори на науки (слика 17).

Слика 17. Степен на образование
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На прашањето „Дали имаш размислувано да отвориш сопствен
бизнис?“, 74,5% одговориле позитивно, додека 25,5% одговориле дека не би
отвориле бизнис (слика 18).

Слика 18. Размислување за отворање сопствен бизнис
Следното

прашање

беше

напишано

како

констатација

на

која

испитаниците можеа да одговорат со Ликертова скала во дијапазонот од 1- не се
согласувам, до 5 – целосно се согласувам. Констатацијата гласеше „Повеќе
преферирам да започнам сопствен бизнис отколку да прифатам
друга стабилна работа“. Од одговорите (слика 19) може да се заклучи дека
скоро половина од анкетираните одговориле со средна оцена (3) што значи не
се сигурни дали би отвориле сопствен бизнис, што може да се должи на
недоволна информираност за претприемништвото, позитивните страни
наспроти ризиците кои ги нуди, кои се можностите во Македонија и сл.
Останатите одговори се поделени скоро подеднакво помеѓу желба за отворање
сопствен бизнис (9,5%) и прифаќање на стабилна работа (8%).

Слика 19. Преференци за отворање сопствен бизнис
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Седмото прашање беше од отворен тип и гласеше: „Според тебе, кои
се причините поради кои луѓето не сакаат да отворат сопствен
бизнис?“. Прашањето беше поставено пред понудената листа со 7 одговори.
Од одговорите на отвореното прашање направена е листа според бројот на
најчесто повторувани одговори (табела 8).
Табела 8 Причини според кои испитаниците не сакаат да отворат сопствен бизнис
Ред број.

Предлог одговор

Број на одговори

1

Немање на идеја

39

2

Недостаток на финансиска поддршка

77

3

Недоволна поддршка од најблиските

16

4

Слаба информираност за можностите за
започнување на сопствен бизнис

62

5

Непознавање на процесот за креирање на
бизнис (генерирање на бизнис модел,
анализа на пазарот правни регулативи и сл.)

71

6

Страв од неуспех

5

7

Друго

60

Голем број од одговорите го имаа селектирано полето „Друго“ каде
постоеше можноста тие самите да го допишат одговорот, што според нив
претставува причина поради која луѓето не сакаат да отворат сопствен бизнис.
Некои од одговорите се дадени во продолжение:
•

„Секојдневните административни проблеми кои државата ги наметнува и
нефункционалните институции со кои треба да се соработува“

•

„Непоседување меки вештини“

•

„Економско-политичка ситуација во Р.М.“

•

„Тешка комуникација со институциите за поддршка на претприемништво“

•

„Немање на промоција на фирми коишто помагаат да се отвори сопствен
бизнис“

•

„Недоволна информираност за сите можности кои ги нудат фирмите и
државата, потребно е повеќе промоција и реклама“
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•

„Откако ќе се започне бизнисот, нема кој да вложи во тебе за да продолжиш
понатака“ и др.
На прашањето „Дали некој близок пријател/член на фамилија

има успешен бизнис?“ , 67,5% од испитаниците одговориле со „Да“ додека
32,5% имаат одговорено „Не“ (слика 20)

Слика 20. Постоење на успешен бизнис во блиската околина
Многу од испитаниците сметаат дека имаат иновативни идеи одн0сно
29,1% имаат одговорено дека не се согласуваат и 24,1% дека малку се
согласуваат со изјавата „Имам идеја, но сметам дека не е доволно
иновативна“. 32,7% што воедно изнесува и најголемиот број одговори за ова
прашање, имаат одговорено дека делумно се согласуваат, а најмал број од само
2% целосно се согласуваат со дадената изјава (слика 21).

Слика 21. Степен на иновативност на сопствената идеја
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Посебно внимание треба да се посвети на следната изјава која гласи
„Можам добро да ги оценам идеите и можностите“ каде 35,5% имаат
изјавено дека делумно се согласуваат, додека 39,5% имаат одговорено дека
многу се согласуваат со само 18,5% од испитаниците кои целосно се согласуваат
со изјавата. Како една од клучните карактеристики кои го опшуваат
претприемачот, оценувањето на идеите кои ги добива за да може да процени
која идеја е вредна да се реализира и оценувањето на можностите кои се
пружаат за потпомагање при отворањето на бизнис би требало да е присутна на
високо ниво кај сите потенцијални претприемачи. Од анализата на ова
прашање можеме да заклучиме дека потребни се обуки и тренинзи кои ќе им
помогнат на идните претприемачи при генерирањето и селекцијата на „правата
идеја“ како и за тоа како да ги лоцираат и искористат можностите кои се
наоѓаат околу нив (слика 22).

Слика 22. Само-евалуација на можности и идеи

59,3% од анкетираните целосно се согласуваат дека „Упорноста е
клучна за успехот на еден претприемач“ и 25,6% строго веруваат во
изјавата. Ова се одлични резултати бидејќи мнозинството од претприемачите
нема да успеат со нивната прва идеја и замисла без разлика колку да е таа
добра, уникатна и дали бизнис моделот е одлично сработен. Многу големи и
познати претприемачи имаат по неколку неуспешни или помалку успешни
бизниси пред да го постигнат својот успех (Слика 23).
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Слика 23. Важноста на упорноста за успехот на претприемачот

36,7% од испитаниците се согласуваат дека „Убедливоста е клучна за
успехот на еден претприемач“ додека 38,2% сметаат дека таа е многу важна
карактеристика. Ова е позитивно размислување со оглед на тоа што
претприемачот треба да е сигурен во тоа што го прави и да верува во својата
идеја. Тој не смее да се двоуми пред инвеститори, партнери и потенцијални
клиенти. Оваа изјава е блиско поврзана со претходната бидејќи најчесто
упорноста треба да е пропратена со убедливост за да се добие еден правилен
карактер на претприемач и како тој треба да се поставува (слика 24).

Слика 24. Убедливоста како карактеристика на претприемачите
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Реакциите на изјавата „Поважно е да се преземаат ризици отколку
да се игра безбедно“ се разновидни. 39,7% делумно се согласуваат што
означува дека не секогаш ризикот е подобрата алтернатива, а поголемиот дел
од останатите испитаници се согласуваат со оваа изјава, односно 29,6% сметаат
дека е многу важно да се преземаат ризици, а 15,6% целосно се согласуваат
(слика 25).

Слика 25. Превземање ризици

Како едно од најважните прашања кои беа поставени во анкетата беше
прашањето „Дали сметаш дека во Македонија постојат поволности
кои помагаат при отворање на сопствен бизнис“. За да можеме да
кажеме дека екосистемот за стартапи во Македонија е на задоволително ниво и
функционира правилно, одговорот на ова прашање би требало барем 50% од
испитаниците да го имаат одговорено дека се запознани со можностите и
поволностите кои се нудат во Македонија, но за жал случајот не е таков.
Најголем дел односно 36,5% имаат одговорено дека се делумно запознаени со
понудените поволности, додека поголем број од останатите (23,5% и 15%) имаат
одговорено дека се недоволно и воопшто незпознаени (слика 26). Предлог
решение за овој проблем како и за други споменати во оваа монографија ќе
биде даден во последното поглавје.
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Слика 26. Поволности при отворање на сопствен бизнис
На

прашањето

„Дали

сте

користеле

средства

од

државни/меѓународни фондови/институции за развој на вашиот
бизнис (но не од комерцијални банки)? Наведете кои институции“.
Најголем дел од анкетираните имаат одговорено дека немаат користено
никаква помош (средства) додека некои од наведените кои користеле ги имаа
спомнато: NCDIEL, ADA, Фонд за иновации и технолошки развој и грантови од
европска комисија.

4.1.2 Анализа на интервјуата со претприемачите
Со цел да се добие подобра претстава за тоа каков е екосистемот во
Македонија, со какви предизвици се соочуваат претприемачите и какви
препораки

се

за

тоа

како

екосистемот

да

се

направи

подобар

и

пофункционален, беше спроведено интервју со 10 претприемачи кои имаат
започнато бизнис во последните 6 години (според нашиот закон за иновациска
дејност се смета дека стартап е бизнис до 6 години старост) за да дадат нивно
мислење каква е моменталната ситуација како и совети за подобрување.
Поставените прашања се дадени во Анекс 2.
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Анкетираните доаѓаат од различна индустрија и тоа: е-трговија,
екологија, технологија за осигурување, образование, софтвер и ИТ технологии,
граѓанско здружение и др.
Покрај разновидноста во индустријата во која работат, при наведување
на продуктите и услугите кои ги нудат повторно може да се забележи голема
разновидност: софтвери за осигурителни компании, производи за чистење,
третман на отпадни води, обуки и менторства, софтверски решенија,
програмирање, обука за претприемништво и др.
На прашањето „Дали имате користено финансирање од некоја
институција во Македонија?“ 7 испитаници имаат одговорено „Не“, а само
3 имаа одговорено позитивно, а како наведени институции кои понудиле
финансирње беа споменати NCDIEL, Град Скопје, Европска комисија и ЕБДР.
6 од испитаниците немаат слушано никаква обука или менторски
консултации пред започнување на бизнисот или во почетните фази од
започнувањето на бизнисот додека останатите 4 присуствувале на обука
организирана од страна на: Seavus Incubator, Knowledge Center, NCDIEL, CEFE
Macedonia.
Кога беа прашани претприемачите „Кои се најголемите проблеми
во Македонија со кои се соочуваат потенцијалните претприемачи?“,
тие имаа различни одговори. Во прилог се наброени некои од одговорите кои
беа дадени од страна на претприемачите.
•

Недоволно детална анализа на потребите на пазарот.

•

Недостаток на финансии.

•

Сложени правни регулативи (долги административни процедури).

•

Менаџерските структури се од постарите генерации и се тешко достапни
и затворени за промени дури и кога станува збор за подобрување и
усовршување на нивните технолошки процеси.

•

Недостаток на квалитетна поддршка од институции.

•

Застарен образовен систем.

•

Непреземање на одговорност.

•

Недостаток на информации за отворање на фирма.

•

Мал пазар, мал број на клиенти.
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Кога претприемачите беа прашани „Која е најголемата пречка со
која се соочиле лично при отворање на бизнисот и како ја
надминале?“, многу од наведените пречки беа последица од проблемите кои
самите ги имаа набројано во претходното прашање:
•

Правни регулативи кои биле решени преку студирање на сите закони и
правилници за дејноста и упорноста да им се докаже на институциите
дека се е исправно.

•

Наоѓање соодветен тим и добра работна атмосфера која ја решаваат со
регрутирање на поеанешни членови на студентски организации.

•

Недозволување да влезе странски капитал од страна на македонска
банка, компанијата која правела исплата од странство немала јавно
достапна основачка структура поради што настанал проблем.

•

Пасивноста на партнерите и немањето доволно финансиски средства.

•

Чекање за едноставни бирократски барања.
Кој е посоодветен да даде предлог за подобрување на

екосистемот за стартапи од самите луѓе кои веќе имаат започнато
свој бизнис? На ова прашање има одлични предлози, а некои од нив се
преземени и како предлаг решение во заклучокот од овој труд.
•

„Промени кај менталитетот на новите генерации за да бидат спремни да
се препуштат целосно на ова што сакаат да го реализираат. Она што веќе
се прави и постои не би го потенцирала посебно бидејќи веќе има
инкубатори, акцелератори, поддршка и сл, но сето тоа може некако да
биде поквалитетно, со подобри програми и кадар кој би работел со
потенцијалните претприемачи“.

•

„Да се скрати административната и правната процедура која го успорува
развојот на новите бизниси“.

•

„Раздвижување на екстерните извори на финансирање (фондови за
ризичен капитал, бизнис ангели, crowd-funding, итн.)“.

•

„Да се модернизира банкарскиот сектор за да се поедностави примањето
и праќањето на пари во странство“.

•

„Поволни кредити за започнување бизнис (стартап)“.
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•

„Обука за претприемништво, вметнување во програмата за образование
курсеви или посебен час за изучување кои се бенефитите да се започне
бизнис

за

децата

уште

од

помали

почнат

да

размислуваат

претприемачки“.

4.2
Чинители на претприемачкиот екосистем во
Република Македонија
(1)

Политики и легислатива
Во Република Македонија веќе има повеќе стратегии и документи што во

определени делови се поврзани со развојот и поддршката на претприемачкиот
екосистем. Во текстот што следи, ќе бидат наведени само оние стратегиски
документи кои директно имаат допирни точки со претприемачкиот екосистем,
односно со чинителите во тој систем:
•

Стратегија за конкурентност со акционен план на Република
Македонија 2016 – 2020. Стратегијата е донесена во јануари 2016 година
и има за цел да иницира трансформација на земјата во една конкурентна
економија, способна да го подигне и искористи претприемачкиот талент, да
го зголеми бројот на стартап компании и постепено да поттикнува раст,
додадена вредност и зголемување на продуктивноста и извозот на своите
претпријатија. Стратегијата за конкурентност претставува еден вид на т.н.
чадор стратегија, која дава приоритет на активностите во следните седум
области во период до 2020 година: (1) Деловно опкружување; (2) Мали и
средни претпријатија (МСП); (3) Индустриска политика; (4) Директни
странски инвестиции; (5) Пристап до пазари/интернационализација; (6)
Претприемачки вештини; и (7) Пристап до финансии. [59]

•

Национална

стратегија

за

одржлив

развој

на

Република

Македонија (2009 – 2030). Еден од стратешките концепти во оваа
стратегија е рационализирањето на приватниот сектор и градење на
свесноста за одржливиот развој во Република Македонија. Како една од
оските за развој на одржливо општество е и решавањето на проблемот со
невработеноста, и зајакнувањето на капацитетите на малите и средни
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претпријатија, инфраструктурата транспортот и индустријата, но не на
сметка на животната средина. [60]
•

Национална стратегија за млади на Република Македонија 2016 2025, Во воведниот дел од стратегијата се вели „Младите се носители на
позитивните промени, како во Република Македонија, така и ширум светот.
Тие се ресурс за иновации и идна движечка сила на социјалниот и
економскиот развој. Од деветте столбови на Стратегијата, за развојот на
претприемачкиот

екосистем

особено

се

важни:

образованието

и

вработувањето и поддршката пред вработувањето [61].
•

Национална стратегија за образование 2016 – 2020 година
(работни документи од септември 2016). Во стратегијата се наведува
дека „... може да се забележи дека во повеќето училишта недоволно или
несоодветно се предаваат животни вештини, а претприемачките вештини се
на ниско ниво, и кај учениците и кај наставниците (стр. 31 од стратегијата)“.
Во Стратегијата се препорачуваат генерални мерки кои препорачуваат
зајакнување на претприемачкото образование, но директна поткрепа во
акцискиот план со соодветни активности во моментот на пишување на овој
труд се уште не се ставени. [62]

•

Стратегија за иновации на Република Македонија 2012 – 2020
година (со новиот акциски план усвоен во 2016 година). Согласност
стратегијата, до 2020 година Република Македонија ќе поседува ефективен
национален систем за иновации што е заеднички креиран од сите засегнати
страни и е отворен кон светот. За исполнување на оваа визија, во
стратегијата се утврдени четири стратешки цели: 1. Зајакнување на
склоноста на бизнис секторот за внесување иновации во работењето; 2.
Зајакнување на човечките ресурси за иновации; 3. Создавање регулаторно
опкружување за поддршка на иновациите; и 4. Зголемување на тековите на
знаења помеѓу сите учесници во процесот на развој на иновациите [63].

•

Национална стратегија за намалување на сиромаштијата и
социјална вклученост 2010-2020 година. Оваа стратегија ги има како
своја главна стратешка цел намалувањето на сиромаштијата и социјалната
вклученост во Република Македонија преку подобро искористување на
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достапните човечки и материјални ресурси, подобрување на условите за
живот, работа и социјалните услови за сите граѓани, заедничко дејствување
на системот и институциите во функција на забрзаниот развој, повисок
стандард и подобар квалитет на живеење. Постојат 14 клучни области во
стратегијата,

при

што

вработувањето

е

првата,

сузбивањето

на

неформалната економија и зајакнувањето на претприемаштвото е втората и
пазарот на трудот е третата клучна област. [64]
•

Стратегија и акциски план за стручно образование и обука (СОО)
на Република Македонија во контекст на доживотното учење 2013
– 2020 година. Главните цели што се опфатени во стратегијата за СОО се:
1. Зајакнување на атрактивноста, релевантноста и квалитетот на СОО и да
му се овозможи да игра главна улога во промовирањето на деловната
успешност, конкурентноста и иновациите; 2. Да им понуди на младите и на
возрасните поразновидни и пофлексибилни можности за стекнување
вештини кои ќе им бидат потребни за кариерен развој и што ќе стимулираат
претприемачки дух, истовремено поттикнувајќи го нивното учество во
понатамошна обука и образование и придонесувајќи за активно граѓанство
и лично исполнување; и 3. Промовирање на врвен квалитет и социјална
вклученост, придонесување за поголема вработливост, мобилност и
сигурност

на

работното

место,

подобрување

на

антиципацијата

и

управувањето со промените на пазарот на трудот и поттикнување на
деловната конкурентност. [65]
•

Индустриска политика на Република Македонија 2009 – 2020
година. Основните цели на Индустриската политика 2009-2020 г. се да
придонесе за зголемената конкурентност на домашната индустрија,
заснована врз знаење, иновации и истражувања, создавање стимулативна
деловна и инвестициска клима и поддршка на претпријатијата во нивните
напори за подобрување на нивните конкурентски предности преку
стекнување знаења, нови технологии и пазари. Оваа стратегија се фокусира
на мерки во следниве области: меѓународна соработка на клучните
учесници во економскиот развој, применети истражувања, развој и
иновации, еколошки технологии, производи и услуги за одржлив развој,
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развој на МСП и на претприемништвото и соработка во кластери и мрежи.
[66]
•

Национална

стратегија

за

развој

на

малите

и

средните

претпријатија. Иако важноста на оваа стратегија истекува на крајот на
2013 година, во тек е изготвувањето на новата стратегија 2016 – 2020 година
во која се очекува да се даде силен фокус кон подобрувањето на
капацитетите на екосистемот за креирање на стартап компани. Се очекува
новата стратегијата да биде усвоена до крајот на 2016 година. [67]
•

Национална стратегија за претприемачко учење 2014-2020 (со
акциски план од 2016 година). Стратегијата за претприемачко учење,
има за цел да го поттикне претприемачкиот дух меѓу луѓето на сите нивоа на
образование и низ сите региони во земјата. Овој документ адресира широк
спектар

на

предизвици:

процесите

за

менување

на

начинот

на

размислување кај населението (особено меѓу младите), проблемот на
невработеноста и зајакнувањето на доживотното учење. Стратегијата за
претприемачко учење (ПУ) има за цел да ja зголеми самодовербата за
претприемачките потфати на сите граѓани при што ќе ги
оспособи да имаат целосна и ефективна улога во идниот развој на
економијата и заедницата. Стратегијата се темели на пет столба
(основно, средно и високо образование, неформално образование и
поддршка на млади претприемачи), како и на пет двигатели ќе го поддржат
спроведувањето

и

континуираното

подобрување

на

процесот

на

претприемачко учење во земјата. [68]
•

Стратегијата за регионален развој на Република Македонија
2009-2019 година. Потребата од планирање на регионалниот развој во
Република

Македонија,

првенствено

се

наметна

заради

големите

диспаритети меѓу центарот (Скопје) и другите делови од земјата. За ваквата
состојба во голема мера придонесе долгогодишното непостоење на
регионална развојна политика што резултираше во моноцентричен модел
на развој каде што центарот по своите економски и други општествени
карактеристики, значително се издвои од другите населени места
во Република Македонија. Оваа констатација може да сезабележиособено
88

Претприемачкиот екосистем во Република Македонија

во

неразвиените

претприемачки

екосистеми

надвор

од

државната

метропола. [69]
•

Регионални иновациски стратегии кои базираат на „паметна“
специјализација.

Во

текот

на

2016

година

во

соработка

со

Министерството за локална самоуправа и германската техничка помош во
Република Македонија за потребите на 8-те плански региона во државата
беа изработени регионални иновациски стратегии со акциски планови.
Заеднички за сите регионални стратегии е фактот што секаде како
приоритет е ставено зајакнувањето на капацитетите на локалните
претприемачки екосистеми.
Очигледно е дека во Република Македонија веќе постојат соодветни
стратегиски документи кои на некој начин ги допираат сите чинители од
претприемачкиот екосистем. Од аспект на политиките и легислативата, следен
чекор би бил да се зајакне правната структура (законските акти) кои би
подржувале активности во функција на подобрување на ефикасноста на
претприемачките екосистеми. Во мај 2013 година беше донесен законот за
иновациска дејност (со уште неколку дополнувања во меѓувреме), еден од
клучните закони кој ја регулира областа поврзана со функционирање на
претприемачкиот екосистем. Наскоро се очекува донесување на закон за
регулирање на работата на бизнис ангелите, а континуирано се подобрува и
законот за инвестициските фондови (првпат донесен во 2009 година). Вo
изминатите 6-8 години направено е многу во делот на легислативата за
формално започнување на бизнис (време и процедури за регистрирање на
фирма). Според извештајот на Doing Business 2016 Република Македонија е на
прво место во Европа.
(2)
•

Државни индустрии

Министерството за образование и наука (МОН) (http://mon.gov.mk/)
е

задолжено

за

прашањата

како

што

се

образованието,

науката,

технологијата и истражувањето и развојот. Покрај тоа, МОН, преку својот
Сектор за наука и технолошко-технички развој, е основното министерство
што е вклучено во науката и истражувањето и развојот на оперативно ниво.
Тоа ги обезбедува неопходните средства за развој на науката и научното
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образование, националните проекти за истражување и технолошки развој и
за развојот на истражувачката и технолошката инфраструктура. Исто така,
како дел од неодамна донесената Национална стратегија за иновации, МОН
го основа Секторот за иновации, конкурентност и претприемаштво во
рамките на Министерството. Овој Сектор и поднесува на Владата предлог
политики во областа на иновациите, ги следи и анализира европските и
глобалните трендови и стандарди во областа на иновациите и предлага
мерки за спроведување на активности во Република Македонија. МОН е
одговорно за креирањето на наставните програми за основното и средното
образование и за давање на генерални рамки за развој на високото
образование. Во изминатите неколку години сериозно е зголемен фокусот
кон подобрување на иновативноста и креативност кај младите, преку
воведување на предмети по иновации, претприемништво и сл. во основното
и средното образование.
•

Министерството за економија (МЕ) (http://economy.gov.mk/) има
општа одговорност за националните стратегии за развој на МСП, странски
директни инвестиции (СДИ) и индустриска политика, особено преку својот
Сектор за претприемаштво и конкурентност на МСП, кој изготвува
законодавни акти за МСП, обезбедува средства за центри за новоосновани
претпријатија

и

деловни

инкубатори,

го

поддржува

женското

претприемаштво, обезбедува поддршка за мрежата на деловни ангели,
бизнис инкубатори и регионални организации за поддршка на бизнисите,
поддршка за МСП во спроведувањето на ISO и HACCP стандардите, итн.
Секторот за индустриска политика е одговорен за развојот на индустриската
политика, изборот на клучните развојни области, обезбедување мерки за
зголемување

на

конкурентноста

на

индустријата,

организирање

во

кластерите, итн. МЕ беше главниот двигател за изготвувањето на
Националната стратегија за иновации 2012-2020 година.
•

Министерството

за

труд

и

социјална

политика

(МТСП)

(http://www.mtsp.gov.mk/), покрај останатите стандардни активности, има
одговорност за спроведување на сите програми за намалување на
невработеноста на национално ниво. Во соработка со Агенцијата за
вработување и Агенцијата за поддршка на претприемништвото во
Република Македонија, МТСП спроведува неколку активни мерки за
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вработување (поддршка на вработувањето на младите луѓе, долгорочно
невработените лица, ранливите категории, жените, итн.)
•

Кабинетот

на

заменикот

Република

Македонија

на

претседателот

задолжен

за

на

Владата

економски

на

прашања

(http://www.vicepremier-ekonomija.gov.mk/) е предводник на агендата за
политиката за иновации и за координирање на Националната стратегија за
иновации. Заменикот на претседателот на Владата за економски прашања ја
има општата одговорност за реформите на економските политики,
вклучувајќи го деловното опкружување, МСП, СДИ и регулаторните
реформи, како и за нивното координирање и спроведување.
•

Бирото за развој на образованието (БРО) (http://bro.gov.mk/) е орган
кој е посебен правен субјект во рамките на МОН што е одговорен за развојот
на

наставните

програми

(цели,

содржина,

методологија,

итн.)

за

предучилишно образование, основно образование и средно (гимназиско)
образование.

БРО

изготви

програми

за

предметот

„Иновации

и

претприемништво“ за средните училишта (во 1-ва, 2-ра и 3-та учебна
година) и за предметот „Бизнис и претприемништво“ во 4-та година (во
2012 година); за предметот „Иновации“ во IX-тото одделение од основното
образование (2014); исто така, за спроведување на содржините за
иновациите и претприемништвото во предметите математика, хемија,
биологија, физика, информатика и уметност во осмо одделение во
основните училишта (2013). БРО е одговорно и за реализација на обуките за
развој на наставниот кадар од основните и средните училишта.
•

Центарот за образование на возрасни (ЦОВ) (http://www.cov.gov.mk) е
јавна установа за образование на возрасните во Република Македонија, со
статус на посебен правен субјект основан од страна на Владата на Република
Македонија во ноември 2008 година. Мисијата на Центарот е да промовира
систем за образование на возрасни што ќе биде функционален, модерен и во
согласност со ЕУ стандардите, систем што ќе обезбедува висококвалитетни
можности за учење и за стекнување квалификации во согласност со
потребите на населението, ќе ја зголеми вработеноста, ќе го развива
претприемаштвото, ќе ги исполни потребите на пазарот на трудот и ќе
придонесе за економскиот, општествениот и личниот развој.
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•

Центарот

за

стручно

образование

и

обука

(СОО)

(http://www.csoo.edu.mk/) е основан во согласност со Владата на Република
Македонија, како јавна установа за усогласување и интегрирање на јавните
интереси и на интересите на социјалните партнери во стручното
образование и обука. Центарот врши специјализиран надзор, евалвација,
проучување,

промовирање

и

истражување

и

развој

на

стручното

образование и обука, како и други задачи во согласност со својот статут и со
законот. Помеѓу останатото, Центарот за СОО е одговорен за развој на
националната рамка за стручни квалификации; развој на образовните
стандарди (образовни профили, планови и програми), поддршка на
социјалното партнерство на сите нивоа и во сите фази на планирање, развој
и реализација на стручното образование, итн.
•

Агенција за поддршка на претприемништвото на Република
Македонија – АППРМ (http://apprm.gov.mk/) е институција во државна
сопственост што е основана за спроведување на програма за мерки и
активности за поддршка на претприемаштвото и отворањето мали
претпријатија, како и други програми усвоени од страна на Владата во врска
со претприемаштвото и малите претпријатија и е еден од клучните
национални актери за спроведување и координирање на националната и
меѓународната поддршка за секторот за МСП.

•

Државниот завод за индустриска сопственост на Република
Македонија

(http://www.ippo.gov.mk/MK/Index_mk.aspx) е

самостоен

орган на државната управа надлежен за вршење на работите во врска со
стекнувањето и заштитата на правата од индустриска сопственост.
•

Агенцијата за вработување на Република Македонија (АВРМ)
(http://avrm.gov.mk ) е уште една релевантна јавна организација која преку
голем број активни мерки за вработување го поддржува создавањето на
голем број новоотворени претпријатија. Во рамките на програмата за
самовработување што се спроведува заеднички со МТСП, УНДП и АППРМ
во последните 8 години беа создадени повеќе од 7500 нови претпријатија.
Во АВРМ за 2016 година планирани се следните програми за подршка за
вработување и самовработување:
o Програма за самовработување (опфат – 960 невработени лица)
o Програма за самовработување на лица со попречености
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o Поддршка на растот на микро и мали претпријатија за создавање на
нови работни места
o Финансиска поддршка за мобилност на работна сила
o Програма за условен паричен надоместок за субвенционирано
вработување на лица со социјален ризик
o Субвенционирано

вработување

за

невработени

лица

преку

ослободување од придонесите/персонален данок на доход
o Субвенционирано вработување на лица со инвалидност
•

Министерството за финансии (МФ) (http://www.finance.gov.mk/) е
главната одговорна институција за осигурување на националниот буџет и
потребните

финансии.

Претставниците

од

МФ

ја

осигуруваат

координацијата на државниот буџет во рамките на различни институции
вклучени во спроведувањето на активности кои ги имплементираат
државните институции за зајакнување на претприемачкиот екосистем.
•

Националниот комитет за иновации и претприемништво – НКИП
е основан во 2011 година од страна на премиерот. Владата ги назначува
членовите од клучни министерства, академски работници и деловниот
сектор. Комерцијализацијата на иновациите и зголемувањето на нивото на
иновациски активности во бизнис заедницата и во општеството како целина
е главниот фокус на ова тело. НКИП е одговорен за координирање на
владините

политики

и

мерки

за

промоција

на

иновациите

и

конкурентноста, координирање на распределбата на буџетот во согласност
со владините приоритети, следење на работата на Фондот за иновации и
технолошки развој, проверка и одобрување на програми за поддршка на
развојни проекти и програми на Фондот пред да влезат во владина
постапка, давање препораки на владата во врска со програми и проекти од
меѓународни организации за поддршка и развој на иновациски активности,
редовно следење на политиките и мерките на Европската унија и земјите со
најдобри практики во полето на иновации, и процена на нивното влијание,
давање препораки и предлози на министрите за нивните активности
поврзани со иновации, и давање препораки и предлози на владата во врска
со деловното опкружување, правата на интелектуална сопственост, и
поддршка за иновациски активности.
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•

Национална

агенција

за

европски

образовни

програми

и

мобилност (http://www.na.org.mk). Преку спроведување на програмите,
Националната агенција за европски образовни програми и мобилност
придонесува за развојот на општество кое се заснова на знаење со одржлив
економски развој, повеќе и подобри работни мести и поголема социјална
кохезија, а во исто време се обезбедува заштита на животната средина и,
особено, размена, соработка и мобилност во областите на образованието и
обуката. Силен фокус се става на зголемувањето на претприемачките
вештини (на домашно и на меѓународно ниво).

(3)

Бизнис-сектор

Претприемачите, односно бизнис секторот во Република Македонија е
организиран во стопански комори (главен начин на здружување) со сопствени
гранкови

асоцијации

(најчесто

по

индустрии),

во

организации

на

работодавачи, во кластери и во други помали форми на здружување. Секако,
тука е и синдикалното здружување кое се однесува највеќе на почитување на
работничките права од страна на работодавачите, почитување на условите за
работа, итн. Факт е дека во Република Македонија има здружувања во бизнис
комори, асоцијации и друг вид на организации, за жал тие не се ориентирани
кон стартап компаниите, односно кон новоформираните компании. Сепак, овие
комори и асоцијации се најголемиот извор на потенцијални ментори/тренери
за стартап компаниите, особено во првите месеци години од нивното постоење.
Во таа насока во текстот што следи е даден преглед на најважните здружувања
во бизнис секторот во Република Македонија:
•

Стопанска

комора

на

Македонија

(http://www.mchamber.mk),

Стопанската комора на Македонија е водечка бизнис-асоцијација во
Република Македонија, членка на бројни меѓународни организации и
институции, соосновач на мешовити комори, деловни совети, што
придонесува за што поуспешно претставување и застапување на интересите
на своите членки во земјата и во странство. Воспоставувањето меѓународни
контакти, учество на бројни меѓународни бизнис-форуми, саемски,
едукативни, промотивни и друг вид манифестации, е во функција на
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поддршка на унапредувањето на деловните активности на членките на
Комората. Комората има во својот состав 9 асоцијации и 18 здруженија кои
се секторски (според стопанските гранки) организирани Во рамки на
комората функционираат и Клуб на менаџери-претприемачи, Центар за
едукација и развој на човечки ресурси, Бизнис центар за тренинг и обука,
итн.
•

Сојуз на стопански комори (http://chamber.mk/) Сојуз на стопански
комори (ССК) на Македонија е најголемата независна деловна организација
во Македонија. Формирана како невладина и непрофитна организација ССК
ги промовира и застапува бизнис интересите на илјадници компании
членови

и

ги

поврзува

со

над

1000

национални,

регионални

и

интернационални институции и организации. Основна цел на ССК е
зголемување на конкурентноста на компаниите и организациите членови на
ССК, унапредување на македонското деловно опкружување и зголемување
на продажбата на производите на своите членки на глобалниот пазар. ССК
овозможува пристап до информации, бази на податоци, едукација за
претприемништво, правни совети, помага во пронаоѓањето на деловни
партнери, известува за домашни и меѓународни тендери, овозможува
настапи на саеми, обезбедува информации за извори на финансирање. ССК
е поделена во 9 комори.
•

Стопанска комора на северозападна Македонија (http://oemvp.org).
Стопанската

комора

на

Северо-западна

Македонија

(СКСЗМ),

како

легитимен претставник на интересите на бизнис заедницата, има за цел да
прави организација, авансирање, промоција и заштита на бизнисите како во
рамки на Република Македонија така и во странство, соочувајќи се со
предизвиците на конкуренцијата на различни нивоа, било на домашна или
меѓународна основа. Основајќи се на професионализам, високи стандарди
за работа, решителност, флексибилност, транспарентност, конзистентност и
еднаков пристап, СКСЗМ значително и сигурно помага во промоција на
бизнисите и самото општество во согласност со европските вредности.
СКСЗМ е основана во Тетово во 2005 година. Во 2007 година седиштето на
Комората се сели во Скопје. За кратко време, бројот на претпријатијата
членки, континуирано расте. Во текот на минатата деценија, СКСЗМ успева
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да организира 70 работилници, 82 тркалезни маси, неколку проекти
финансирани од Европската унија, 120 средби за бизнис посредување за
своите членови со странски партнери, кои резултирале со 50 партнерски
соработки со компании членки на СКСЗМ, над 800 билатерални средби и
корисни, сеопфатни и образовни работилници, преку кои се вклучени околу
3.000 активни бизниси, кои биле во можност да добијат основни
информации директно од страна на експерти во релевантните области.
•

Организацијата на работодавачите - ОРМ (http://www.orm.org.mk) е
организација претставена преку над 15 сектори (индустриски гранки), во
кои се вработени скоро 70 000 вработени во 1012 претпријатија од
приватниот сектор во Република Македонија. Вклученоста на ОРМ се
однесува на теми во интерс на работодавачот поврзани со образованието,
инфраструктура, општествена одговорност, безбедност и здравје при работа,
трудовата и социјална легислатива, оданочување, инвестирање, казнена
политика, кредитирање. ОРМ има легитимитет да преговара и да склучува
Општ колективен договор за приватниот сектор. Таа може да учествува во
трипартитни тела за социјално партнерство (Работодавачи, Синдикати и
Влада - Економско социјалниот совет). Со ова ОРМ има влијание како
рамноправен партнер во креирањето на економско-социјалната политика во
Македонија, односно се што се однесува на одредбите и директивите на ЕУ
во доменот на работните односи, заштита и безбедност при работа како и
други закони кои се однесуваат на деловната клима и политика.

•

Бизнис конфедерација на Македонија (https://bcm.mk/), Мисијата на
Бизнис конфедерацијата на Македонија е да помогне кон поттикнување и
подобрување на бизнис опкружувањето во Македонија, понатамошно
градење на партнерства, развој на трипартитниот дијалог, поттикнување на
конкурентност на македонската економија и развој на бизнисите врз основа
на транспарентност и деловна етика. Фокусот на работа ка конфедерацијата
е кон поддршка и промовирање на општествено одговорни претпријатија.
Во 2016 година беа дел од тимот за избор на најдобри брзорастечки фирми
„Газели“ во Република Макеоднија.
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•

Кластери. Кластерите денес се препознаваат како важен инструмент за
промовирање на индустрискиот развој, иновативноста, конкурентноста и
економскиот раст. Сепак, нивното појавување, напредок и развој во
Република Македонија не беше лесен, иако во светски рамки еволуцијата на
овој концепт трае повеќе од еден век. Во државава се регистрирани 30-тина
кластери од кои најактивни се:
•

МАСИТ – Стопанска комора за информатички и комуникациски
технологии

•

МАП- Кластер за преработка на зеленчук и овошје

•

ТТА-КТ Кластер за текстил

•

Фондација – Тиквешки вински пат, Кластер за вино

•

Автомобилски кластер на Македонија

•

Агро Хеликс – Велес, Кластер за полжави

(4)

Финансиски сектор

Анализите направени за потребите на оваа монографија покажаа дека
еден од најпроблематичните фактори во развојот на еден стартап е
обезбедувањето на финансии за несметано функционирање на компанијата, но
и за раст и развој на истата. Во Македонија на стартап компаните на
располагање им стојат следните опции за финансирање:
•

Фонд за иновации и технолошки развој (http://www.fitr.mk/). Фондот
за иновации и технолошки развој е основан во декевмри 2013 година, со цел
поттикнување на иновациите, преку обезбедување дополнителни извори за
финансирање на иновациите, заради потребата да се изгради конкурентна
економија основана на знаење. До ноември 2016 година Фондот има
поддржано

со

финансиски

средства

33

стартап

компании

Фондот

моментално нуди 4 програми за кофинансирање кои се распишуваат на
отворен повик, каде што средствата се движат во дијапазон од 30.000 Евра
за стартапи до 500.000 Евра за кофинансирање на бизнис акцелератори:
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o Кофинансирани

грантови

за

новоосновани

трговски

друштва

„стартап“ и „спин-оф“;
o Кофинансирани грантови и условени заеми за комерцијализација на
иновации;

•

o

Кофинансирани грантови за трансфер на технологии;

o

Техничка помош преку деловно-технолошки акцелератори.

Македонска банка за поддршка на развојот (www.mbdp.com.mk/).
МБПР е основна од страна на државата со задача да го промовира извозот,
преку негово кредитирање и други форми на поддршка; да обезбеди
поддршка на развојот на малите и средни трговски друштва, преку
одобрување на инвестициски кредити, како и да овозможи осигурување на
наплатата од извршениот извоз од комерцијални ризици на краток рок.
МБПР ги нуди следните финансиски производи:
(1) Кредитирање (за поддршка на извозот; за мали и средни претпријатија;
за микро компании; за енергетика; за намалување на невработеноста; за
сместувачки капацитети; за старечки домови и градинки; за општините
во РМ)
(2) Кредитно осигурување на домашни и извозни побарувања
(3) Факторинг (услуга која овозможува продажба на производи и услуги на
одложено плаќање, при што дел од средствата наведени во фактурата се
добиваат веднаш.)

•

Македонска

развојна фондација за

претпријатија – МРФП

(www.mrfp.mk). МРФП е граѓанска организација, основана во 1998 г. од
страна на Македонскиот центар за меѓународна соработка. Визијата на
МРФП е зголемена вработеност, намалена сиромаштија и воспоставена
социјална кохезија, преку поддршка на развојот на малите претпријатија.
Долгорочните цели на МРФП се: подобрен пристап до финансиски услуги,
промовирање на претприемништвото, поттикнување иновации и развој на
партнерства. Финансиските услуги се еден од инструментите кои МРФП ги
воспостави во 1998 година за намалување на невработеноста. За 13.067
добри идеи и посветените претприемачи обезбеди пристап до финансии
преку акредитирани финансиски посредници, меѓу кои: НЛБ Тутунска
банка, Халкбанк, штедилницата Можности и фондацијата Хоризонти.
Преку овие инвестиции, со кредити од МРФП од над 45 милиони евра,
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поддржани се 19.102 работни места и 5.165 планирани вработувања. МРФП
постојано креира нови финансиски услуги, а го поддржува и развојот на
капацитетите

на

финансиските

институции.

Промоцијата

на

претприемништвото е вториот инструмент со кој МРФП поттикнува
иницијативи за сопствен бизнис. Тоа го прави во партнерство со други
организации. Преку финансиска поддршка на стратешките планови на
стопанските комори, на земјоделските здруженија и на асоцијациите на
претприемачите поддржа активности насочени кон 12.259 земјоделци и
претприемачи. За таа цел МРФП обезбеди финансиска поддршка во вкупен
износ од над 950.000 евра. МРФП веќе деветта година по ред е еден од
организаторите на изборот на „Претприемач на година“.
•

Мрежа на бизнис ангели. Во развиените земји бизнис ангелите се
неминовност во првата фаза од растот на стартап компаниите. За жал тоа не
е така и во Македонија. Кај нас овој пазар е во фаза на на почетен развој. Во
државава постојат неколку мрежи на бизнис ангели кои за сега имаат
скромни успеси:
o CEED Клуб на бизнис агели е формиран во ноември 2013 година.
Во него членуваат 16 претприемачи кои до сега инвестирале во три
компании, а уште 4 компании се во фаза на опсервација. Првата
инвестиција е направена во декемцри 2014, втората во мај 2015 и
третата во јуни 2016. На почетокот на 2016 година оваа мрежа стана
дел

од

Европската

мрежа

на

бизнис

ангели.

(http://ceed-

macedonia.org/ceed-club-2/ceed-macedonia-business-angels-club/)
o i2ban – беше првата официјална мракедонска мрежа за бизнис
ангели креирана во март 2011 година во рамки на проектот за
конкурентност на УСАИД кадешто беше формиран Центар за
иновации. За жал по 2 години функционирање оваа мрежа и центар
не направи ниту една инвестиција и нејзиното функционирање
згасна. (http://www.i2b.org.mk/)
o Македонска мрежа на бизнис ангели – Оваа мрежа може да се
најде на интернет порталите во Македонија во пакет со Емкице
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иновациски центар. Но, повеќе информации за МБАН во овој момент
не се на располагање.
•

Фондови за ризичен капитал. Првиот фонд за ризичен капитал кој
профункционира во Република Македонија е фондот South Central Ventures
(http://sc-ventures.com/). Фондот е развиен како регионален фонд со
канцеларии во Белград, Загреб и Скопје, а основните финансиски средства
ги црпи од Иновацискиот фонд за претпријатија (Entreprise Innovation
Fund) чиј фокус на делување е на Балканот. Вкупниоит фонд за
инвестирање е 40 милиони евра наменет за инвестирање во стартапи (до
100.000 Евара) и во мали и средни компании (до 1.500.000 Евра). Овој фонд
на 30 август 2016 година ја направи првата инвестиција во македонска
стартап компанија во вредност од 100.000 Евра. Компнијата која ја доби
инвестицијата е Letz (http://letz.do/) со канцеларии во Скопје и Амстердам
има развиено софтвер – планер за секојдневни активности.

•

Инвестициски

фондови.

Во

Македонија

веќе

десетина

години

функционира SEAF (Small Entreprise Assistance Funds) инвестицискот фонд
(http://seaf.com/). SEAF е глобален фонд и советодавна компанија која има
инвестирано над 500 милиони долари во 33 земји од 1989, вклучувајќи ја и
Македонија (на почетокот во соработка со УСАИД). Овој фонд во
изминатиот период имаше инвестирано 6.3 милиони долари во компании
како на приемр: Круг – издавач на весникот Дневник, Тинекс – ланец на
супермаркети, On.Net – безжичен интернет провајдер. Во мај 2014 година
SEAF во соработка со Македонија 2025 го воспоставија SEAF Macedonia II
Fund каде што на компаниите во Македонија им стојат на располагање 15
милиони евра. Првата инвестиција е направена во компанијата Аронија
здрава храна, компанија за здрава храна со седиште во Велес.
•

Комерцијални банки. Со дозвола за работа добиена од Народната Банка
на Република Македонија во земјава може да работат:
o Силк Роуд Банка АД Скопје (http://www.silkroadbank.com.mk)
o Еуростандард банка АД Скопје (http://www.eurostandard.com.mk)
o Халк банка АД Скопје (http://www.halkbank.mk/)
o Шпаркасе банка Македонија АД Скопје (http://www.sparkasse.mk/)
o Капитал банка АД Скопје (http://www.capitalbank.com.mk/)
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o Комерцијална банка АД Скопје (http://www.kb.com.mk/)
o Македонска банка за поддршка на развојот АД Скопје
(http://www.mbdp.com.mk)
o НЛБ банка АД Скопје (http://www.nlb.mk)
o Охридска банка АД Скопје (http://www.ohridskabanka.mk/)
o ПроKредит банка АД Скопје (http://www.procreditbank.com.mk/)
o Централна кооперативна банка АД Скопје (http://www.ccbank.mk/)
o Стопанска банка АД Битола (http://www.stbbt.com.mk/)
o Стопанска банка АД Скопје (http://www.stb.com.mk/)
o ТТК банка АД Скопје (http://www.ttk.com.mk/)
o Универзална инвестициона банка АД Скопје
(http://www.unibank.com.mk/)
•

Штедилници со дозвола за работа од Народната банка на Република
Македонија во државава се:
o ФУЛМ Штедилница д.о.о.- Скопје (http://www.fulm.com.mk/)
o Мак - БС Штедилница д.о.о. – Скопје (http://www.makbs.com.mk/)
o Можности Штедилница д.о.о – Скопје
(http://www.moznosti.com.mk/)

(5)

Невладин сектор
Во Република Македонија невладиниот сектор е тој кој досега највеќе го

има развивано македонскиот претприемачки екосистем. Како што може да се
види подолу од кратката анализа на организациите кои поддржуваат развој на
претприемништвото, најголемиот дел од нив започнале како резултат од
меѓународни проекти. Овие институции успеале да опстојат со своите
активности, дури и да ги прошират, и по завршувањето на проектните
активности финансирани од донаторските програми.
•

Национална мрежа на едукатори за претприемаштво. Во ноември
2011 година, Националниот центар за развој на иновации и претприемачко
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учење, под покровителство на Претседателот на Република Македонија, во
присуство на Министерот за образование и наука и Министерот за
економија,

ја

формираше

Националната

мрежа

на

едукатори

за

претприемаштво (НМЕП). Во НМЕП учествуваат професори и асистенти од
универзитети и наставници кои ги предаваат предметите „Иновации“,
„Иновации и претприемништво“, „Бизнис и претприемништво“ и други
економски предмети во средните училишта во земјата. Главната цел на
мрежата е да овозможи алатки за вмрежување меѓу едукаторите за да ги
споделуваат нивните најдобри практики поврзани со претприемачко учење,
овозможувајќи развој на наставниците и постојано подобрување на
наставната програма на сите образовни нивоа.
•

Студентски организации. Речиси сите факултети/универзитети имаат
студентски
неформални

организации

кои

(политички,

се

главните

образовни,

двигатели

економски

на

или

различни

општествени)

активности во универзитетските кампуси (BEST, ESTIEM, AAISEC, EESTEC,
итн). Покрај останатите активности, студентските здруженија често
организираат саеми за работа, обуки поврзани со претприемаштво,
работилници кои се фокусираат на самовработливост, итн. Во таа насока,
студентските организации се едни од главните потенцијални корисници на
претприемачките екосистеми во Македонија.
•

НЦРИПУ

(Национален

центар

за

развој

на

иновации

и

претприемачко учење) (www.ncdiel.mk) НЦРИПУ е основан во ноември
2009 година со финансиска поддршка од Австриската развојна соработка –
Austrian Development Cooperation (ADC). Центарот се развивал под
препораките на проектот „Соработка на агенциите за финансирање и
поддршка на иновации во Југоисточна Европа“ (South-East Europe Cooperation of Innovation and Finance Agencies). Оваа мрежа се стреми кон
зајакнување на капацитетите за ефективно овозможување на иновациска,
технолошка

и

финансиска

поддршка

на

микро,

мали

и

средни

претпријатија. НЦРИПУ е дизајниран како центар отворен за иновативни,
технолошки-базирани и профитно-ориентирани идеи. Визијата на центарот
е да стане национален лидер во процесите за создавање конкурентна
економија

базирана

на

иновативно

знаење

размислување. Некои од целите на НЦРИПУ се:
102

и

претприемачко

Претприемачкиот екосистем во Република Македонија

o Зајакнување на инфраструктурата за поддршка на иновации;
o Зголемување на конкурентноста на малите и средни претпријатија;
o Формирање нови бизниси базирани на знаење;
o Зголемување на бројот на малите и средни претпријатија и нивното
учеството во БДП;
o Воведување претприемачко учење на сите нивоа на образование;
o Промовирање на концептот на доживотно претприемачко учење;
o Зајакнување на соработката помеѓу универзитетите и стопанството;
o Промоција на јавно – приватно партнерство;
o Поддршка на кластерите во Република Македонија;
•

Њу менс бизнис акцелератор (New Man’s Business Accelerator)
(http://www.newmansba.com/) е македонско-американска компанија за
професионална едукација, кариерен развој, и бизнис и техничка поддршка
на стартап компании, со канцеларии во Скопје и Лос Анџелес. Основана е во
април 2014 година со цел да понуди модел од 360 степени, кој поврзува
практиканти, универзитети, компании, инвеститори и влади, преку
искористување и зголемување на веќе постојните можности, како и
пронаоѓање и креирање на нови можности за соработка. Работата на
Акцелераторот е поделена во 3 департмани:
(1) Стартап центар:
o Прв приватен акцелератор во Македонија
o Структурирани 6 месечни програми за стартап компании кои
вклучуваат: обуки за бизнис и претприемништво, индивидуално и
групно менторирање од професионалци од Македонија и странство,
работен простор, поврзување со инвеститори од Европа и САД.
(2) Њу менс академија:
o Неформално професионално образование од највисок квалитет и
пренесени практики од SAP University Aliances, универзитетите
Standford и Singularity од Калифорнија, САД;
o Ментори со практично искуство во индустријата во којашто
предаваат;
o Наставна програма креирана според најновите барања на пазарот и
конкретни работни профили;
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o Можности за пракса и вработување во МК, Европа и САД кај
компаниите што ве стипендирале или пошироката листа на партнери
и соработници.
(3) Co-sreate простор:
o Работен простор во продуктивна и креативна Coworking заедница
составена од студенти, хонорарци, претприемачи, стартап компании,
па дури и корпорации.
o Неколку опции за изнајмување: месечно изнајмување на цела
канцеларија; дневно, неделно или месечно изнајмување на биро за
работа; изнјамување на простории за состаноци и настани.
•

Сеавус

(Seavus)

Инкубаторот

(http://www.seavusincubator.com/)

е

мулти-функционален работен простор кој е посветен кон поддршка на
претприемачите, уметниците и медиумите. Помагаат со менторирање на
идеи и нудат инфраструктура и ресурси за стартапи. Тие нудат 3 типа на
поддршка:
o Dot.up технологија што претставува инкубациска програма која ги
поддржува стартапите од секторите како: видео игри, internet of
things, развој на софтвер, поддршка и технологии.
o Dot.up креативност што претставува поддршка на креативните
индустрии и индивидуалисти кои работат со графички дизајн,
индустриски дизајн, 2D и 3D анимација.
o Dot.up медија е програма дизајнирана да овозможи поддршка кон
истражувачко новинарство и слободни и независни медиуми
•

ПСМ Фондација (www.yes.org.mk) повеќе од 10 години го промовира и
унапредува претприемништвото во Република Македонија. Една од
примарните цели на фондацијата е да нуди постојана поддршка за младите
кои сакаат да започнат сопствен бизнис, со цел да се зголеми нивната
вработеност преку зајакнување на нивните вештини и компетенции за
(само)вработување. Преку директна поддршка на повеќе од 85 успешни
стартап компании во рамки на првиот и најстар ИТ бизнис инкубатор во
Македонија, ПСМ Фондација учествува во креирањето на над 350 работни
места, во најголем дел млади луѓе. Во рамки на ПСМ бизнис инкубаторот се
нудат специјализирани услуги преку кои заинтересираните можат полесно
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да започнат и водат сопствен ИТ бизнис. ПСМ Фондација организира и
тематски обуки, Б2Б настани за вмрежување, специјализирана бизнис
поддршка, како и програма за развој и имплементација на проекти. Повеќе
од 7000 млади луѓе учествувале во настаните и повеќе од 3000 луѓе
посетувале обуки на теми поврзани со претприемништвото и ИКТ
индустријата, организирани од страна на фондацијата. ПСМ Фондација го
води и порталот за претприемништво Pretpriemac.mk и е основач на
Мрежата за поддршка на млади претприемачи YES Network, на граѓански
организации кои го поддржуваат локалниот развој на претприемништвото.
•

Фондацијата

за

менаџмент

и

индустриско

истражување

(http://www.mir.org.mk) е приватна непрофитна фондација основана во
2002 година со мисија да го поттикнува економскиот раст за доброто на
сите. Концептот на одржлив развој со неговата економска, еколошка и
социјална димензија преставува основа за реализација на
фондацијата.

Фондацијата

работи

во

партнерство

со

мисијата на
македонските

компании за да им помогне да се развиваат, иновираат и воспостават бизнис
и технолошки партнерства на глобалниот пазар. На тој начин, го
поддржуваат

одржливиот

економски

раст,

регионалниот

развој

и

обезбедувањето на вработување. Помагаат во трансформирањето на
знаењето и иновациите во можности за зголемена конкурентност и
технолошко општество. Промовираат еко-иновации и ги трансформираме
еколошките предизвици во бизнис можности. Главни цели на фондацијата
се:
o Поддршка на одржливиот економски раст и конкурентноста;
o Придонес кон зголемено вработување и учење во општество
засновано на знаење;
o Промовирање на социјалната кохезија и благосостојба;
o Заштита и унапредување на животната средина.
•

CoSeed
концепт

(https://www.linkedin.com/company/coseed-macedonia)
за

поддршка на бизнисите,

концепт

кој

е

е

различен

нов
од

традиционалните бизнис инкубатори, акцелератори, центри за заедничка
работа и претставува оригиналност во секторот за поддршка на бизниси.
CoSeed нема физичка инфрастукртура ниту пак работен простор, тоа е
фелксибилен бизнис концепт кој промовира да се размислува „надвор од
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кутијата“ и која е развиен од претприемачи, за претприемачи. Услугите кои
ги нуди CoSeed се:
o Менторство;
o Подготвување за презентација пред инвеститори –pitching;
o Валидирање и трансформирање на идејата во вредна бизнис
можност;
o Помош во развој на производ/менаџмент/маркетинг;
o Достапност до мрежи, стратешки соработки и партнерства;
o Помош при растење на бизнисот;
o Интернационална поддршка;
o Стратегиска помош и совети;
•

SWT Alumny Macedonia (Summer Work and Travel Alumny Macedonia http://swtalumnimk.com) е организација која ги собира студентите и
практикантите кои реализирале меѓународни пракси. Главна цел на
организацијата е да ги продолжи бенефитите кои студентите ги добиле
за време на практикантската работа и да овозможи нетворкинг и
разменување на искуства помеѓу младите. Фокусот на активностите е и
интензивен развој на претприемништвото, а за таа цел ја имаат развиено
стартап академијата која оваа година по третпат ќе запише слушатели
(http://startupacademy.mk/).

•

CEED Македонија (http://ceed-macedonia.org/) е дел од меѓународна
мрежа на претприемачки центри кои функционираат во Југоисточна
Европа. Канцеларијата во Македонија започна со работа во 2007 година,
со тим од тројца вработени. Денес CEED Македонија има вкупно 18
вработени кои работат на дизајн и имплементација на менаџерски
програми, како и на реализација на различни проекти. Некои од
понудените програми се:
o CEED Grow програма, во која се селектираат успешни претприемачи и
менаџери во подем, кои се вклучени во едногодишна развојна,
едукативна, креативна и пред сé практична програма базирана на:
Стручно оспособување низ 8 практични сесии, преку размена на
искуства, знаење и идеи меѓу претприемачите/менаџерите и бизнис
советниците, во отворени дискусии, учење врз основа на успесите и
грешките на другите, во релаксирана бизнис атмосфера; Уникатна
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можност за бизнис советување со најдобри македонски и регионални
претприемачи и менаџери; Директни средби со локални компании
како и компании од регионот и светот, воспоставување на деловни
контакти и стекнување на нови знаења од бизнисот; Пристап до
инвеститори од Македонија, регионот, ЕУ и САД, контакти со
проектите на УСАИД и други меѓународни организации.
o CEED Finance е специјализирана програма, во која се селектираат
десетмина

претприемачи

или

менаџери

кои

учествуваат

во

донесувањето на финансиски одлуки. Учесниците се вклучени во
двомесечна интензивна, практична и пред се превентивна програма
со цел подобра примена на финансиите, подобро финансиско
работење на компанијата и зголемување на нејзината вредност.
Програмата се спроведува од страна на консултант/експерт, преку
методологија на размена на искуства, со и меѓу учесниците, како и
разгледување на конкретни случаи од секојдневното финансиско
работење на компаниите учеснички.
o CЕЕД Marketing е специјализирана програма, во која се селектираат
десеттина претприемачи и менаџери, кои, покрај другото, се
задолжени и за маркетинг активностите на компанијата. Учесниците
се вклучени во едномесечна интензивна, интерактивна и пред сè
практична програма, спроведена од консултант/експерт и гостипредавачи, а со користење примери и практични вежби релевантни за
домашниот пазар. Се користи и методологијата на размена на
искуства

меѓу

учесниците.

Преку

оваа

програма

учесниците

стекнуваат корисни познавања, алатки и методи за поефикасно да го
применуваат маркетингот во нивното секојдневно работење со цел
подобрување на работата на компанијата.
o CEED Grow Plus напредна едногодишна програма за претприемачи и
менаџери фокусирана на персоналните вештини (т.н. soft skills), кои
се суштински за секој високопродуктивен менаџер или претприемач
кој треба да ја води компанијата кон постигнување високи
перформанси и брз локален и регионален развој и др.
•

Coffice (http://www.coffice.com.mk/) е заеднички канцелариски простор кој
се наоѓа во центарот на Скопје. Тоа е одлична дестинација за претприемачи
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кои бараат заеднички канцелариски простор. Тоа е простор каде што може
да

се

најдат

истомисленици

поединци,

freelancers,

потенцијални

соработувачи. На располагање се 2 спрата. Едниот е просторија за
релаксација, а во другиот има 12 бироа за freelancers, мала кујна и
конференциска сала.
•

Бизнис стартап центар при Машински факултет, Универзитет
„Св. Кирил и Методиј“. Центарот за развој на нови бизниси при
Машинскиот факултет, Универзитет „Св Кирил и Методиј“ Скопје
(www.bsc.ukim.edu.mk), е основан во 2006 година како резултат на проектот
финансиран од „Austrian Development Agency“. Името на проектот е „Skopje
University Business Start-Up Centre: Through Networking to Successful
Companies, (Phase I – Establishment of the Centre)“. Целната група на
Центарот за развој на нови бизниси се студентите и дипломираните лица до
30-годишна

возраст.

Центарот

е

секогаш

отворен

за

иновативни,

технолошки и научно базирани профитно ориентирани бизнис-идеи од
секој заинтересиран во Република Македонија. Мисијата на БСЦ е да се
зголеми свеста за претприемништвото кај младите луѓе и да се помогне во
подобрување на целокупната економска состојба на Република Македонија,
при што БСЦ:
o

служи како креативен инкубатор за иновативно-технолошки и
услужно ориентирани решенија;

o

нуди обуки за претприемништво и управување со мали бизниси;

o

им помага на студентите и дипломците да започнат сопствен
бизнис:

o

асистира во вработувањето на студентите и дипломците.

Досега БСЦ има реализирано осум циклуси на натпревари за најиновативен
бизнис-план во кој беа обучени над 250 студенти и дипломци, при што се
формирани 60-ина нови фирми. Одржани се и обуки за над 3.500 студенти
на темата „Барање работа“, соработувано е со Министерството за одбрана
(програма Лепеза) за обука на предвреме пензионираниот воен кадар, со
Бирото за развој на образованието, организирани се обуки за наставниот
кадар кој го предава предметот „Претприемништво и бизнис“ и „Иновации
и претприемништво“ во средните училишта. Од 2007 година, во соработка
со Бирото за развој на образованието, БСЦ го организира и „Националниот
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натпревар за најдобар средношколски бизнис-план“, чиј покровител за 2012
и за 2013 година беше претседателот на Владата на Република Македонија.
БСЦ е партнер и на сите позначајни настани во државата кои ги
промовираат претприемништвото и иновативноста: „Претприемач на
годината“; „Европска недела на малите и средните претпријатија“;
„Глобална недела на претприемништвото“ и др.
•

Македонија 2025 (www.macedonia2025.com) се меѓународен, независен,
непартиски, непрофитен „think tank“ (размисли и делувај) организација
која е формирана во 2007 година од Македонски иселеници кои со својот
проактивен начин на делување придонесуваат за економски и демократски
развој на Македонија. Со седиште во Скопје и поддржувачи насекаде на
земјината топка, организацијата спроведува бројни програми со кои им се
овозможуваат на иселениците да вратат во татковината, пред се, знење
искуство,

контакти со меѓународни компании, капитал и др. Веќе две

години Македонија 2025 е поддржувач на наптреварот за најдобар бизнис
концепт за средните училишта во Република Македонија, а од 2016 година и
поддржувач на натпреварите за стартап компании Get in the ring и European
Startup Awards. Македонија 2025, заедно со СЕАФ се дел од инвестицискиот
фонд СЕАФ Македонија 2.
•

Технолошкиот парк на Универзитетот на Југоисточна Европа во
Тетово (http://techpark.seeu.edu.mk) е основан во 2013 година со цел да
создаде услови за стимулирање на креирање на стартап компании, за
креирање на синергија помеѓу компаниите и универзитетот и за поддршка
на развојот на малите и средни компании во функција на создаање на нови
работни места. Во рамки на паркот овозможено е и инкубирање на
компании,

нивно

менторирање,

целосна

логистичка

поддршка

(конференциска сала, заедничка кујна, интернет), пристап до стратешки
партнери, инвеститори, помош во регулаторна усогласеност, поддршка во
управување со интелектуалната сопственост и др.
•

Хаб за социјални иновации, Факултет за информатички науки и
компјутерско инженерство, УКИМ.
(http://old.finki.ukim.mk/en/studies/lab-rhsi)

Центарот

за

социјални

иновации е основан во јуни 2013 од ФИНКИ и УНДП и ќе функционира
како Центар за трансфер на технологии во кој иновациите ќе бидат ставени
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во функција на унапредување на општествениот развој. Неговата цел е
забрзување на процесот на инкубација на нови технолошки решенија и
развивање на јавни услуги за решевање на социјалните проблеми на
граѓаните, како на локално така и на глобално ниво. Центарот бара идеи и
партнери кои ќе поддржат бизниси во основање и преку менторство,
тренинг и експертиза ќе им помогнат на иноваторите да ги реализираат
своите идеи преку кои ќе придонесат кон позитивни промени во
општеството.
•

ИТ Хаб центар во рамките на Факултетот за информатички и
комуникациски

технологии,

Универзитет

„Св.

Климент

Охридски“ во Битола (www.fikt.uklo.edu.mk). ИТ Хабот е плод на
подолгата соработка на факултетот со Програмата за зголемување на
пазарна вработливост на Швајцарската агенција за развој и соработка.
Фокусот на практичната работа е ставен на развој на информациско
технолошки решенија во секторите туризам, креативни индустрии и зелена
економија. ИТ Хабот е отворен во април 2016 година и се очекува да биде
сериозна платформа за поврзување на ИТ експертите и претприемачите од
пелагонискиот регион.
•

ЦЕФЕ Македонија (http://cefe.mk/). Мисијата на оваа организација е да
ги подобрува претприемачките перформанси на економските актери преку
стимулирање

на

претприемачко

однесување

и

развој

на

бизнис

компетенции, додека визијата е и формирана претприемачка култура и
зголемена стапка на вработеност. ЦЕФЕ Методологијата користи пристап
ориентиран кон акција и едноставни методи на учење со цел да се развијат и
зајакнат менаџерските и личните вештини на претпримачите во контекст на
зголемување на приходите, отворање нови работни места и одржлив
економски развој. Досега оваа методологија се покажа како успешен
пристап во промоција на малите и средни претпријатија, нови вработувања,
генерирање приходи и економски раст. Методологијата е создадена во 1980
година од Германското Министерство за економија, а раширена низ светот
преку Германската Агенција за меѓународна соработка (ГИЗ), Цефе се смета
за една од најуспешните методи за учење на возрасни и развој на сопствен
бизнис. Главните цели на ЦЕФЕ Македонија се следните:
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o

Организација

на

обуки

и

работилници

од

областа

на

претприемаштвото, подигање на свеста и важноста на самовработувањето;
o

Унапредување на бизнис вештините за развој на нови и веќе
постојни компании;

o

Дисеминација на сеопфатно знаење за ЦЕФЕ методологијата
(Креирање претпријатија преку формирање на претприемачи);

o

Овозможување на постојан развој на ЦЕФЕ алатките;

o

Развивање и спроведување проекти за одржлив економски развој;

o

Поттикнување на регионалната и меѓународната економска
соработка и размена

•

Startup Macedonia (http://startupmacedonia.mk) - Стартап Македонија е
основана

како

непрофитна

Асоцијација

на

стартапи,

креативни

претприемачи, акцелератори и инвеститори кои ќе работат заедно да
креираат средина во која иновативноста ќе биде наградена и новите идеи ќе
бидат претворени во издржани бизниси.

4.3
•

Настани кои промовираат претприемништво

Стартап Викенд Скопје (Startup Weekend Skopje) е настан кој трае 54
часа и за тоа време млади луѓе учат како да започнат свој стартап и да
размислуваат претприемачки. Идејата позади овој настан е да се поврзат
ентузијасти кои сакаат да отворат бизнис и ментори кои можат да им
помогнат со цел да се направи заедница и да се стави идејата во практика.
Последниот Стартап викенд се одржа во просториите на ХАБ Скопје во
периодот 28-30 октомври 2016 година.
(http://www.up.co/communities/macedonia/skopje/startup-weekend/9528/).

•

Codefest (http://www.codefest.eu/) е маратон за програмирање за студенти
каде тимовите се натпреваруваат во создавање и дизајн на иновативна
технолошка идеја. Настанот се одржува во Охрид, но се стреми да привлече
млади претприемачи и програмери од цела држава. Натпреварот се одржува
во соработка со Универзитетот за информатички науки и технологи
„Апостол Св. Павле“ во Охрид (http://uist.edu.mk/).
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•

Balkan Venture Forum е водечки регионален форум за иновации и
инвестирање кој им помага на иновативни компании да се претстават пред
инвеститори

и

при

тоа

промовира

иновации,

претприемништво,

подготвеност при инвестирање и пристап кон финансирање на Балканот.
(www.balkanventureforum.org).
•

Smart Up conference-мотивациска конференција која цели кон тоа да се
подигне свеста за претприемништвото помеѓу младите луѓе во Македонија.
Ова се постигнува на тој начин што млади луѓе кои планираат да започнат
свој

бизнис

присуствуваат

на

конференција

каде

веќе

успешни

претприемачи разговараат за своите искуства и успешни приказни.
•

SuperFounders отворен ден е целодневен настан кој го организира
акцелераторот SuperFounders посветен на сите студенти, баратели на работа
и стартапи. Доколку заинтересираните бараат работа, имаат потреба од
зголемување на тимот или пак сакаат да добијат совети и насоки за
почнување на сопствен бизнис, тоа може да се овозможи на овој настан.
(http://superfounders.com/).

•

Funky Coworking Friday – настан кој се организира со цел да се
социјализира и работи во опуштена атмосвера во кафе барови или
канцеларии на некои компании секој петок од 12:00 до 16:00 часот во
Скопје. На овој начин се гради заедница на фриленсери, стартапи,
креативни професионалци и иноватори.
(https://www.facebook.com/FunkyCoworking/).

•

Silicon Drinkabout Skopje – уште еден опуштен настан кој се одржува
еднаш неделно во некој бар во Скопје, чија цел е да се запознаваат, дружат и
комуницираат луѓе кои работат во технолошки стартапи и кои се
занимаваат со креативна дигитална индустрија.
(https://www.facebook.com/SiliconDrinkaboutSkopje/)

•

Get in the Ring Competition & Startup Europe Awards 2016. На 19.10.
2016 година на Скопскиот саем, за време на ТЕХНОМА и МАКИНОВА се
одржи финалето на два глобални натпревари за стартап компании.
Настанот се одржа во организација на НЦРИПУ и Македонија 2025., а
поддржувачи на настанот беа Министерство за образование и наука на
Република Македонија, Министерството за економија на Република
Македонија, Град Скопје, Центар за развој на нови бизниси на Машински
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факултет, УКИМ, Фонд за развој на иновации технолошки развој и др. Во
финалето за GITR2016-Macedonia учествуваа 8 стартапи. GITR е познат по
уникатниот формат на натпреварување, каде што два стартапи буквално се
соочуваат во боксерски ринг. Македонскиот победник ќе се натпреварува на
светското финале во Њујорк (или Сингапур) на почетокот на 2017.
Натпреварот Startup Europe Awards 2016 ги избира и наградува локалните
претприемачи кои се движечка сила за претприемачката култура во Европа.
Овој натпревар се стреми да придонесе кон градењето на интегриран
европски екосистем кој ги обединува локалните претприемачки екосистеми
во европски Стартап континент. На ниво на Европска комисија натпреварот
ќе се одржи во следните категории: Екологија,
Комуникациски

Технологии,

Енергија,

Туризам,

Информациски и
Паметни

градови,

Креативни индустрии и Водата во одржливите системи. Македонските
победници ќе имаат можност да ги презентираат своите идеи на финалето
во Брисел во февруари 2017.
•

iFail –

Jавноста има можност да слушне за грешките и неуспесите на

успешните луѓе преку настанот iFail (Јас грешам). Честопати слушаме за
приказните на успешните луѓе и како тие во моменти на криза донеле
правилна одлука која ги одвела до успехот. Идејата за овој настан потекнува
од Мексико Сити во 2012 година каде пет претприемачи биле заситени да
слушаат за успесите и одлучиле да ги споделат своите грешки (Fuck ups).
Денес, FuckUpNights се одржува секој месец низ повеќе од 100 градови и на
секој континент од светот, освен Антартик.
•

Кафе со „“ – Центарот за Социјални иновации организира серија на вакви
настани “Кафе со ХХ” чија цел е да ги инспирираат и мотивираат
потенцијалните претприемачи, да ја поттикнат нивната љубопитност, да
покажат како залагањето и решителноста помагаат во реализација на
поставените цели. Преку настаните, Центарот ќе се обиде и да пренесе
порака за важноста на користењето приказни во процесот на воведување
промени во општеството. Воедно, и да обезбеди можност да се запознаат
нови луѓе, потенцијални соработници и секако, идни пријатели. Настанот е
од отворен карактер, но првично наменет за средношколци, студенти и
млади претприемачи.
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5. Заклучни согледувања од спроведените анализи со
препораки за понатамошно истражување и делување
Целта на оваа магистерска работа беше да се направи детална анализа на
претприемачкиот екосистем во Македонија и во таа функција беа спроведени
теоретска и практична анализа. Во продолжение ќе биде даден посебен осврт
на теоретскиот т.е. на практичниот дел со цел подетално да се дадат предлози
за концептуален самоодржувачки претприемачки екосистем соодветен за
македонските услови на стопанисување

5.1 Заклучок од теоретското истражување
Според Европската комисија претприемништво се дефинира како
„Способност на поединецот за претворање на идеите во дела. Тоа вклучува
креативност, иновација и преземање ризици, како и способност за
планирање и менаџирање проекти за постигнување на целта.“
Глобалниот

економски

развој

влегува

во

фаза

каде

што

претприемништвото има значително поважна улога од порано (пред 10-30
години). За тоа постојат најмалку три причини, при што секоја причина е
поврзана со земји со различно ниво на развиеност. Најпрво, западните,
развиените земји, ја менаџираа економијата во периодот 1970-2000 година
потпирајќи се на големите корпорации и масовното производство, со што на
некој начи се влезе во таканаречената претприемачка економија.

Во

последната декада доминира побарувачката за производи и услуги кои
базираат на современото знаење и високите технологии, кои пак се развиени во
флексибилни мали компании кои се основа за развојот на новото креативно
размислување (т.е. креирање на ново знаење) на кое ќе се темели општеството
базирано на знаење.
Второ, во земјите во развој, а тоа е најприметливо во земјите од БРИК
групацијата (Бразил, Русија, Индија и Кина) импресивниот развој на
општеството базира на претприемачката револуција која се случува во тие
земји. Потребата на овие економии да го одржат растот преку одржлив пристап

114

Претприемачкиот екосистем во Република Македонија

до ресурси, знаење, пазари др., го става приоритетот на иновативното
претприемништво.
И, трето, кај неразвиените земји, кадешто зависноста од меѓународна
помош е огромна, донаторите го менуваат фокусот на помошта кон развој на
претприемништвото и приватниот сектор во земјите. Во многу од овие земји,
особено во земјите кои не се богати со природни ресурси, како што се земјите,
на пример, на Северна Африка, популацијата се состои од многу млади луѓе кои
гледаат многу мали шанси за добивање на работа со пристојни плати. Во овие
земји промовирањето и поддршката на младинското претприемништво станува
клучна политика кај многу влади и донатори.
Доколку сакаме да имаме коренети промени во претприемачкиот
екосистем, потребно е да почнеме од почетоците, а тоа се децата и младите
луѓе. Потребно е нивниот начин на размислување да се промени, да не бидат
исплашени од неуспех, да се охрабрени уште од „мали години“ да пробуваат и
да не се плашат да пристапат кон идеите без разлика какви и да се.
Претприемачкото образование е основа за развивање на млади
креативни лица со иновативен дух и претприемачки начин на размислување.
Во насока на стимулирање на претприемачкото образование, препораките во
развиените

економии

се

дека

образовните

системи

треба

да

се

преструктурираат за младите луѓе да може да ги ослободат своите вродени
претприемачки вештини и да научат како да си ја земат судбината во свои раце.
Развојот на стартап компаниите е само еден од „излезите“ на добро
развиеното

претприемачко

образование.

А токму тука

е фокусот на

оваамонографија. Во законот за иновациска дејност дефиницијата на поимот
стартап гласи „Новоосновано микро, мало и средно трговско друштво стартап“
е трговско друштво основано од едно или повеќе физички и/или правни лица
од чие основање до моментот на аплицирање за финансирање од Буџетот на
Република Македонија, не поминале повеќе од шест години.“ Очигледно е дека
оваа дефиниција е наменски креирана за да биде во функција на грантовата
шема која ја има развиено Фондот за иновации и технолошки развој.
Што е стартап екосистем и како да се дефинира ?
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Веќе беше споменато дека вистинска аналогија за стартап заедница
(екосистем) е примерот со Париз (Франција) кој во 20-тите и 30-тите години од
XX век бил светскиот центар на уметноста. Во тој период, не само присуството
на врвните сликари било тоа што ја креирала специфичната креативна
атмосфера; туку и т.н. „уметничка мрежа“ во која биле вклучени бројните
галерии, уметнички консултанти и дилери со уметнички дела, но и богатите
луѓе кои сакале да купуваат уметнички творби. Ваквиот начин на работа
привлекувало уште повеќе уметници кои се обидувале да творат уште
поквалитетни творби, но биле привлекувани и повеќе дилери на уметнички
творби кои биле линкот меѓу уметниците и купувачите. Затоа Париз станал
собиралиште и на богаташите кои сакале да ги имаат најдобрите уметнички
творби. Сето ова правело уметничкиот екосистем континуирано да расте и да се
развива за доброто на сите чинители на екосистемот. На сличен начин и зборот
екосистем може да се претстави и за околината каде егзистираат и се развиваат
успешни стартап компании.
Многу луѓе веруваат дека интернет бизнисите и новите популарни
бизниси како: создавање на онлајн алатки и платформи, купување преку
интернет, програмирање и создавање на апликации и сл., се бизниси кои го
користат развиениот систем за комуникација преку Скајп (Skype), Слек (Slack),
и многуте други програми за конференциски разговори преку интернет со што
локацијата каде се наоѓа стартапот не е важна за неговиот развој, но ова не е
точно. Потребно е луѓето кои сакаат да отворат свои бизниси, претприемачите,
инвеститорите, институциите и сите други актери од екосистемот да бидат
физички присутни во одредена област. Видео конференциите им овозможуваат
на луѓето да контактираат на далечина, но се уште не е измислена алатка која
може да го замени градењето на доверба во луѓето. Најголем дел на
инвестициите направени во раните фази се преку формални неформални
мрежи (нетворкинг) и развивање на човечки односи (комуникација).
Во литературата може да се најдат повеќе модели на екосистеми кои
одлично функционираат (Isenberg, Feld, World Economic Forum,…). Факт е дека
не постои еден универзален модел. Многумина се обиделе да направат своја
„Силиконска долина“, но не успеале. Таква има само една на светот. Дури и
истите фактори да влијаат на два претприемачки екосистеми кои се наоѓаат на
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различни локации, јачината на факторите и тоа кој колку силно влијае врз
екосистемот прави резултатите да се различни (некојпат доминира одличен
консултант, некојпат се подобри условите за финансирање на одредена
локација, или пак има претприемач со огромно искуство кое своето знаење
несебично го споделува со стартапите. Можно е и во околината да има
интернационална корпорација која обезбедува излез на стартапите на
меѓународен пазар преку неа...).
Главен заклучок од теоретското истражување е дека кој било модел на
претприемачки екосистем да сакаме да го примениме во Република
Македонија,

тој

мора максимално

да биде прилагоден

на

условите,

менталитетот и културата на нашата земја и поднебје.

5.2 Заклучок од практичното истражување
За да се гледа каков е Македонскиот претприемачки екосистем во рамки
на оваа монографија беа спроведени следните истражувања и анализи:
•

Анализа на досегашните истражувања од предметната област.

•

Преглед на стратегиските документи кои допираат одредени подрачја од
функционирањето на претприемачкиот екосистем.

•

Преглед на законската регулатива која се однесува до креирањето стартапи
во Македонија

•

Анализа на институциите кои го сочинуваат македонскиот претприемачки
екосистем.

•

Анкета со случајни испитаници (200) за да се оцени нивнот однос кон
започнувањето на сопствен бизнис, односно да се оцени климата и
расположението на испитаниците кон самовработувањето.

•

Интервјуа со претприемачи за да се слушне нивната приказна, начините на
кои го започнале бизнисот, проблемите со кои се соочиле и барањата кои ги
имаат за подобрување на претприемачкиот екосистем.
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•

Интервјуа со избрани стејкхолдери кои се клучни за развојот на
македонскиот претприемачки екосистем.

*

*

*

*

*

Анализите реализирани за потребата на оваа монографија покажаа дека:
1. Во Република Македонија постои претприемачки екосистем кој е
дисперзиран на разни локации низ земјата. Може да се евидентираат
најмалку 20-тина микро претприемачки екосистеми во државата.
2. Македонија за жал заостанува зад своите најблиски соседи кога се
иновациите во прашање, особено во делот на новоформирани стартап
компании, но сега повеќе од кога било претходно, има интерес и
потенцијал со кој можат да се охрабрат претприемачите во создавање на
нови иновативни компании.
3. Скопје,

како

центар

престолнина на

на

државата,

општествено-економскиот
и како

концентрација

живот,
на

како

бизнис

и

универзитетските кругови доминира во однос на останатиот дел од
државата од аспект на развиеност на екосистемот.
4. Во секој од постојните екосистеми недостасува по некој елемент кој е
столб за развој на екосистемите.
5. Проблематична е улогата на лидерот во екосистемот. Иако теоријата
сугерира тоа да биде бизнис секторот, кај нас тоа не е случај освен во
примерот на SEAVUS инкубаторот.
6. Најчесто екосистемот го водат институции кои биле наменски креирани
со донаторска помош и кои успеваат да продолжат да егзистираат и по
завршувањето на почетните донаторски проекти.
7. Анализата покажа дека главни проблеми со кои се соочуваат нашите
екосистеми (не сите фактори соодветно се важни за различните
екосистеми) се:
-

Недостаток на финансирање во почетна фаза (почетен
капитал).

-

Недостаток на финансирање во средна фаза на развој на
стартап компанијата (ризичен капитал).
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-

Немање поддршка од локалната заедница во развој на
екосистемот.

-

Немање доволно искусни лидери кои би го воделе и
менаџирале екосистемот.

-

Слаба

заинтересираност

кај

претприемачите

и

бизнис

заедницата за развој на екосистемот и нивно вклучување како
ментори и советници.
-

Проблеми со законската регулатива во одделни подрачја како:
плаќање во странство, потреба од следење на сите прописи и за
фирма од 3 вработени и за фирма од 50 вработени (пр. Закон за
заштита при работа).

-

Недоволно квалитетно развиен систем за стартап поддршка од
аспект на обуки и менторирање и почетен тренинг.

-

Недоволно развиен нетворкинг (конекции и поврзување),
особено со странство.

-

Недоволно предзнаења за функционирање на домашниот
правно-економски систем и за начинот на функционирање на
стартапите на почетокот на својот развој.

-

Недостаток на претприемачко образование во формалниот
образовен систем особено на универзитетско ниво.

Имајќи ги предвид горенаведените проблеми, предлагам при развојот на
претприемачките екосистеми особено внимание да се посвети на следните шест
елементи кои го чинат т.н. претприемачки цвет (слика 27).
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Слика 27. Модел на претприемчки екосистем соодветен за Република Македонија –
Претприемачки цвет

За секој од клучните фактори на претприемачкиот екосистем дадени се
сугестии кои би го подобриле целокупниот екосистем:
•

Политики и легислатива
o Понатамошно спроведување на реформите од типот на даночна
гилотина каде ќе се поедноставуваат процедурите за отворање и
водење на бизнис;
o Поедноставување на процедурите за затворање на бизнис;
o Даночни

олеснувања

при

купување

на

опрема

наменета

за

истражување и развој, т.е. за развој на иновативни производи и
услуги;
o Развој на општински стратегии за промовирање и поддршка на
претприемачкиот екосистем.
•

Државни институции
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o Развој на инфраструктура за поддршка на стартап компании на сите
нивоа – државно, регионално и локално ниво (инкубатори, хабови,
акцелератори, коворкинг простор, повеќе технолошки паркови и сл.)
o Државни

субвенции,

Зајакнување

на

но

имплементација

капацитетите

на

на

локалната

локално

ниво.

администрација

одговорна за регионален/локален развој.
o Формално образование:
-

Обуки на наставниците и професорите на теми за инповации и
претприемништво на сите нивоа од образованието;

-

Воведување на предмети поврзани со претприемништво на
сите факултети во Република Македонија;

•

Стимулирање на натпревари поврзани со претприемништвото.

Бизнис сектор
o Поголемо вклучување на коморите и другите асоцијации во поддршка
на стартапите (во вид на менторство и пренесување на нивните
искуства);
o Развој на клубови на млади претприемачи во рамки на Коморите и
асоцијациите;
o Развој на посебни сектори во рамки на Коморите и асоцијациите кои
би се грижеле за стартап заедницата (посебни фондови за почетно
финансирање).

•

Невладин сектор
o Зајакнување на кампањите за развој на претприемништвото, за
бизнис ангелите, за младинско претприемништво;
o Зајакнување на капацитетите на невладините образовни институции
во областите на конкурентноста на микро, малите и средни фирми,
иновацискиот менаџмент, менаџментот со развој на нови производи,
претприемачко образование;
o Мониторинг и сугестии за подобрување на државните политики
поврзани со претприемништвото.

•

Финансиски сектор
o Банките да овозможат поедноставни процедури за добивање на
кредит – кредити за стартапи;
o Формирање на фондови со ризичен капитал;
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o Проширување на активностите на ФИТР (од аспект на големина на
фондови и палета за поддршка на стартапите и малите и средни
компании);
o АВРМ повеќе да ги децентрализира програмите на локално ниво за
општините да бидат поодговорни за поддршка и развој на локалните
претприемачки екосистеми;
o Привлекување на фондови од иселениците (дијаспората) и од аспект
на финансии и од аспект на знење за управување со инвестициски
фондови;
o Развивање на алтернативни начини на финансирање како на пример
crowd-funding;
o Зајакнување и зголемување на мрежите на бизнис ангели во
Република Македонија.
•

Култура и локални обичаи (како една зедница каде егзистираат сите
претходни фактори).
o Промовирање на активности кои вклучуваат преземање пресметан
ризик,
o Фокус на активности кои пропаѓањето на бизнисот нема да го гледаат
како нешто страмно, туку како можност да се научи од грешките и да
се даде втора шанса,
o Поголема медиумска покриеност на сите активности поврзани со
иновациите и претприемништвото (саеми, бизнис план и стартап
натпревари, и др.)
o Развој на специјализирани едукативни ТВ емисии кои ќе се
однесуваат на теми – Како да се започне бизнис? Како до финансии за
стартап бизнис?
o Прикажување на успешни претприемачки приказни на домашни и
светски познати претприемачи, итн.

•

Пазар
o Пазарот е почетокот и крајот на секој екосистем. Тој е причината за
постоењето на секој бизнис.
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5.3 Препораки за идни истражувања

Претприемачкиот еко систем во Република Македонија е стар околу 10
години, но поинтензивно се развива во изминативе неколку години. Затоа не е
чудно што и подетални истражувања за домашниот претприемачки екосистем
нема. Можеби најсеопфатната анализа на постојната состојба со локалните
екосистеми е направена во функција на подготовка на регионалните
иновациски стратегии за 8те плански региони (проект започнат од УНДП и
Минстерството за локална самоуправа (МЛС), а продолжен од ГИЗ - Германска
техничка помош и МЛС).
Имајќи го предвид искуството кое се стекна за време на истражувањата
реализирани за потребите на овој труд, како и достапната литература (и светска
и домашна) за предметната проблематика се предлага во периодот кој претстои
да се реализираат продлабочени истражувања поврзани со:
•

анализа на претприемачкиот екосистем:
o по поедини индустриски области,
o на општинско ниво,
o по полова структура и преференци за започнување бизнис,
o во однос на маргинализираните групи на луѓе.

•

анализа за стравот од започнување на бизнис, особено кај младата
популација,

•

анализа на проблемите со почетно финансирање на стартап бизнисите,

•

потребите од менторство во првите фази од животот на стартап компаниите
(каков вид на менторство, кој да биде ментор, какво знаење треба да се
пренесе на младите претприемачи и сл.)

•

втора шанса во бизнисот (како да се учиме и извлекуваме поука од
претходно направените грешки).
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Прилог 1
Анкетен прашалник за случајни испитаници
Претприемништво
Анализа на екосистемот за стартапи во Македонија. Анализата се
реализира во функција на изработка на магистерска тема.

1. Пол
Машки/Женски

2. Колку години имате?
__________
-

3. Моментален статус
Студент
Вработен
Вработен во сопствена компанија
Невработен

-

4. Моментален статус на образование
Основно образование
Средно образование
Високо образование прв циклус
Високо образование втор циклус (магистратура)
Високо образование трет циклус (докторат)

5. Дали имате размислувано да започнете сопствен бизнис?
Да/Не
6. Повеќе преферирам да започнам сопствен бизнис отколку да
прифатам друга стабилна работа.
1 (не се согласувам) ... 5 (целосно се согласувам)
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-

7. Според вас, кои се причините поради кои луѓето не сакаат да
отворат сопствен бизнис ?
Немање идеја
Недостаток на финансиска поддршка
Недоволна поддршка од најблиските
Слаба информираност за можностите за започнување бизнис
Непознавање на процесот за креирање на бизнис (генерирање бизнис
модел, анализа на пазарот, прави регулативи и сл.)
Страв од неуспех
Друго________

8. Дали некој близок пријател/член на фамилија има успешен
бизнис?
Да/Не
9. Имам идеја, но сметам дека не е доволно иновативна
1

(не се согласувам) ... 5 (целосно се согласувам)

10.
Можам добро да ги оценам идеите и можностите
1 (не се согласувам) ... 5 (целосно се согласувам)

11. Сметам дека упорноста е клучна за успехот на еден
претприемач
1 (не се согласувам) ... 5 (целосно се согласувам)

12. Убедливоста е кллучна за успехот на еден претприемач
1

(не се согласувам) ... 5 (целосно се согласувам)

13. Поважно е да се преземаат ризици отколку да се „игра“
безбедно
1

(не се согласувам) ... 5 (целосно се согласувам)

14. Дали сметаш дека во Македонија постојат поволности кои
помагаат при отварањето на сопствен бизнис ?
1

(не се согласувам) ... 5 (целосно се согласувам)
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-

15. Дали до сега сте соработувале со некои институции кои
поддржуваат развој на нови бизниси?
Нема соработувано со институции
New Man’s Business Accelerator
NCDIEL – National Center for Development of Innovation and Entrepreneurial
Learning
YES Foundation
Founder Institute Macedonia
Seavus Incubator
Startup Macedonia
Impact HUB
CEED Macedonia
Business Start=up Centre (Mechanical Faculty)
Факултети / Универзитети
Друго______

16. Дали сте користеле средства од државни/меѓународни
фондови/институции за развој на вашиот бизнис (но не од
комерцијални банки). Наведете кои институции
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Прилог 2
Анкетен прашалник за интервју со претприемачи

Функционирање на еден стартап во Македонија

Анализа на еко-системот за стартапи во Македонија. Анализата се
реализира во функција на изработка на магистерска тема.

1. Име на компанија (стартап)

2. Индустрија во која работите:

3. Продукти / услуги кои ги нудите:

4. Колку време постои компанијата (Стартапот) ?
-

< 1 година
1-2 години
2-5 години
> 5 години

5. Дали имате користено финансирање од некоја институција во
Македонија ?

Да/Не
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-

6. Доколку имате, наведете која
New Mans’s Business Accelerator
NCDIEL – National Centre for Development of Innovation and Entrepreneurial
Learning
Yes Foundation
Founder Institute Macedonia
Seavus Incubator
Startup Macedonia
Impact HUB
CEED Macedonia
Business Start-Up Centre
Факултети/Универзитети
Фонд за иновации и технолошки развој
Град Скопје
Друго_____

7. Дали имате слушано обука или сте имале менторски
консултации пред започнување или во почетните фази од
започнувањето на вашиот бизнис ?
Да/Не

8. Која институција ја има одржано таа обука / семинар / настан ?

9. Според вас и вашето искуство, кои се најголемите проблеми во
Македонија со кои се соочуваат потенцијалните
претприемачи? (образложете во 5-6 реченици)

10.
Која била најголемата пречка која сте ја имале при
започнување на вашиот бизнис и како сте ја надминале?

11. Каква промена би сакале да настане (да иницирате) во
претприемачкиот екосистем во Македонија?
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