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Abstract: A domain within the promotion of the competitiveness of businesses in the 
local economy is strongly linked to the growing role of micro, small and medium sized 
enterprises, or to stimulating the development of SMEs and entrepreneurship. In order to 
promote small and medium``–sized businesses and provide terms for real growth of the 
Macedonian economy through new investment and creating new jobs, despite the key eco-
nomic policies for reducing the overall tax burden and structural reforms to improve the 
business climate, development of SMEs has become one of the key competencies for the 
municipalities in Macedonia.
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Резиме: Еден домен во рамките на унапредувањето на конкурентноста на бизнисите во 
локалната економија е силно поврзан со растечката улога на микро, малите и средните 
претпријатија, односно со стимулирањето на развојот на МСП и поттикнувањето 
на претприемништвото Во функција на унапредување на малиот и среден бизнис 
и обезбедување на услови за реален раст на македонската економија преку нови 
инвестиции и отворање на нови работни места, покрај клучните економски политики 
за намалување на вкупното даночно и неданочно оптоварување, како и структурните 
реформи за подобрување на деловната клима, развојот на МСП стана една од клучните 
надлежности и за општините во Република Македонија.

Клучни зборови: МСП, ЕЛС, претприемништво

JEL Classifi cation: А13, N84, P2

І. Introduction

A fi rst and most necessary step in measur-
ing entrepreneurial activity, performance 
and aspirations is defi ning what entre-
preneurship and an entrepreneur are, for 
which there is startlingly little consensus 

І. Вовед

Првиот и неопходен чекор во мерењето 
на претприемничка активност, перфор-
манси и аспирации е дефинирање што 
e претприемништвото и претприемачот, 
за кои постои малку консензус во кни-
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in literature (Sorensen and Chang, 2006). 
While the problem of defi ning the words 
“entrepreneur” and “entrepreneurship” 
and establishing the boundaries of the 
fi eld of entrepreneurship has not yet been 
solved (Bruyat, 2000) the question raised 
more than 20 years ago still remains rel-
evant: “Is the fi eld of entrepreneurship 
growing, or just getting bigger?” (Sexton, 
1988, p.4). 

For this research, it is important to choose 
which defi nition suits best our society and 
level of economic development, because 
the defi nitions and the differences are 
mostly due to the period when they were 
created, the level of economic develop-
ment and the governmental organization. 
Macedonia is at the end stage of transition 
economies, which are economies that gen-
erally try to form market economies. The 
concept of transition economies is used 
for countries that had socialist economic 
system before and are now trying to form 
market economies. In a more general defi -
nition, the process of adaptation of social-
ist and mixed economies to market econ-
omies in the globalization era and in the 
conditions of open economy (Klisarovska, 
2011).

Transition economies are trying to de-
crease the weight of the government in 
the economy. On the other hand, they are 
giving very important tasks to the govern-
ment in an effort to harmonize the eco-
nomic entities and regulations of the mar-
ket system (Yavuz, 2005) which places us 
at the very beginning of the axis of entre-
preneurship - anyone who wants to work 
for himself is considered an entrepreneur.

II. Methodology

A contemporary approach, based on re-
cent scientifi c knowledge and contempo-
rary relevant literature in the scientifi c 
fi eld, has been used while working on this 
paper. The basic approach to it has been 
the method of positive analysis, and the 
descriptive method, which led to the key 
fi ndings and statements of the research 
fi eld. Using the historical method, the 
roots and the origin of the development of 
the researched phenomenon were studied. 

жевноста (Sorensen and Chang, 2006). 
Додека проблемот на дефинирање на 
зборовите „претприемач“ и „претприем-
ништво“ и утврдување на границите на 
полето на претприемништвото се уште 
не е решен (Bruyat, 2000) прашањето 
што се поставува повеќе од 20 години 
и понатаму останува важно: „Дали об-
ласта на претприемништвото расте, или 
само станува поголема?“ (Sexton, 1988, 
p.4)

За оваа студија е важно да се избере 
која дефиниција одговара на нашето 
општество и ниво на економски развој, 
бидејќи дефинициите и разликите на 
истите се претежно поради временски-
от период кога се создадени, нивото на 
економски развој и на владина органи-
зација. Македонија е на крајот на фазата 
на економиите во транзиција - економии 
кои генерално се обидуваат да формира-
ат пазарни економии. Концептот „еконо-
мии во транзиција“ се користи за земји 
кои имале социјалистички економски 
систем и сега се обидуваат да формира-
ат пазарни економии. Со повеќе општа 
дефиниција, процесот на социјалистич-
ките и мешаните економии на приспо-
собување кон пазарните економии во 
ерата на глобализацијата и во услови на 
отворена економија (Klisarovska, 2011).

Економиите во транзиција, од една стра-
на, се обидуваат да го намалат влијани-
ето на владата во економијата, од дру-
га страна, тие и задаваат многу важни 
задачи на владата во напорите за хар-
монизација на економските субјекти и 
правила на пазарот систем (Yavuz, 2005) 
што не става на самиот почеток на оска-
та на претприемништвото - претприемач 
e секој кој сака да работи за себе си.

ІІ. Методологија

Современ пристап, со примена на нај-
новите научни знаења и современата 
релевантна литература во научната об-
ласт, се користеа за овој труд. Основни-
от пристап кон тоа беа позитивната ана-
лиза и описните методи, што доведоа до 
клучни наоди. Со користење на исто-
рискиот метод, корените и потеклото на 
развојот на истражуваниот феномен се 
изучуваа и микроекономски и макроеко-
номски анализи се користеа за главни-
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The microeconomic and macroeconomic 
analyses have studied the main economic 
indicators of the local entrepreneurial de-
velopment.

Additionally, in certain segments, the com-
parative economic method of analysis was 
used in order to compare the condition of 
this phenomenon in our country with the 
condition of more developed countries in 
the region and Europe. Information was 
taken from electronic data bases and the 
basic information source was the statisti-
cal data available provided by the Statisti-
cal Bureau, Ministry of Local Government, 
ESA, some publications of relevant domes-
tic and foreign institutions (OSCE, OECD, 
UNDP, USAID and etc.) that have already  
studied the matter.

III. Results

The entrepreneurship environment is im-
portant for the economy and that is why 
it is linked to the phase of economic de-
velopment. Тhere are three stages of 
economic development according to the 
Global Competitiveness Report (Porter & 
Schwab, 2008): factor-driven, effi ciency-
driven and innovation-driven which are 
all present in all economies and the thing 
that varies is the prevalence of each and 
thus the entrepreneurial climate basis. For 
these reasons, having different combina-
tions and prevalence of different phases of 
economic development in different coun-
tries, experts agree that one model or 
approach to entrepreneurship cannot be 
valid, although it used to be so (Easterly, 
2001).

In GEM’s reports (“Entrepreneurship in 
Macedonia,” 2008) the importance of en-
vironment for support to entrepreneur-
ship is emphasized, while the GEM con-
sortium defi ned 10 requirements – areas 
which comprise environment. The experts 
were asked to assess the environment in 
Macedonia that infl uences entrepreneur-
ship (previously defi ned in questionnaire 
equally applied in all countries included in 
GEM) with rankings from 1 to 5.

The results represent the overview of dif-
ferent fi elds infl uential to or infl uenced by 
entrepreneurship in Macedonia and the 

те економски индикатори на локалната 
претприемачки развој.

Покрај тоа, во одредени сегменти, ком-
паративниот економски метод на анали-
за се користеше со цел да се спореди 
состојбата на овој феномен во нашата 
земја со поразвиените земји во регио-
нот и Европа. Информации се добиваа 
од електронски бази на податоци и од 
Заводот за статистика, Министерство за 
локална самоуправа, Агенцијата за вра-
ботување, некои публикации на реле-
вантни домашни и странски институции 
(ОБСЕ, ОЕЦД, УНДП, УСАИД и др) кои 
веќе го изучувале предметот.

III. Резултати

Претприемачката средина е важна за 
економијата, а тоа е зошто тоа е повр-
зано со фазата на економскиот развој. 
Има три фази на економскиот развој во 
согласност со Извештајот за глобалната 
конкурентност (Porter & Schwab, 2008): 
управувано од фактор, ефикасност и 
иновации кои се присутни во сите еко-
номии. Поради тоа, различни комбина-
ции и распространетост на различните 
фази на економскиот развој во различ-
ни земји, експерти се согласуваат дека 
еден модел или пристап кон претприем-
ништвото не може да биде валидно, иако 
тоа се користи така (Easterly, 2001).

Во извештаите на ГПМ („Претприемни-
штвото во Македонија“, 2008) важноста 
на животната средина за поддршка на 
претприемништвото е нагласена, доде-
ка конзорциумот на ГПМ ги дефинираше 
10 барања - области на претприемачка-
та средина. Експерти беа замолени да 
ја проценат претприемачката средина 
во Македонија, која влијае на претпри-
емништвото (претходно дефинирани во 
прашалник спроведен во сите земји вк-
лучени во ГПМ) со вредности 1-5.

Резултатите претставуваат преглед на 
различни полиња влијателни врз или 
под влијание на претприемништвото во 
Македонија и во земјите во овој реги-
он. Таа исто така дава просек за спо-
редба меѓу земјите. Според експертите, 
Македонија има највисок ранг за: обра-
зование и обука - потреба за надвореш-
на поддршка во започнување бизнис и 
интерес за иновации - вреднување на 
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countries in this region. It also gives the 
GEM average for comparison between the 
countries. According to the experts, Mac-
edonia has highest ranking for: education 
and training – need for external support 
in planning to start business and interest 
for innovation – valuing innovations from 
view of consumers. The fi rst is much high-
er than the GEM average.

The lowest score was given to research 
and development and is lower than most 
of the countries in the region. At the same 
time, the experts feel that women have 
the necessary support for starting busi-
ness.

In comparison to other countries, Macedo-
nia has the highest rank for existence of 
government policies for support and reg-
ulations. Furthermore, the score is high 
for interest for innovations – from view of 
enterprises. With reference to education 
and training – elementary and secondary 
education, commercial services and infra-
structure, and capacities for starting busi-
ness, Macedonia only comes second, after 
Slovenia. This research also indicates that 
only Bosnia and Herzegovina is behind 
us in the overall impression. Surprisingly 
enough, protection of intellectual proper-
ty is ranked second, after Slovenia and is 
higher than the GEM average.

For further analysis of the present situa-
tion it is important to know that in 2008 
was the fi rst time Macedonia was a part 
of the Global Entrepreneurship Monitor 
project (“Entrepreneurship in Macedonia,” 
2008), meaning that it was the fi rst time 
the entrepreneurial climate was assessed, 
and there was no possibility to make com-
parisons with previous years. However, 
statistical data available for 2007 show 
the increase of entrepreneurial activities 
in Macedonia. The number of entrepre-
neurships in the country was 90,104; in-
cluding 10,262 newly registered, that is an 
increase of 11%. Increase of number of 
entrepreneurships of 10% in 2007 com-
pared to 2006 indicates rising of entrepre-
neurial activities of small businesses.

A domain within the promotion of the 
competitiveness of businesses in the lo-
cal economy is strongly linked with the 

иновациите од поглед на потрошувачи-
те. Првиот е многу повисок од просекот 
на ГПМ.

Најниска оценка беше дадена на истра-
жување и развој и е помала од повеќето 
земји во регионот. Во исто време, екс-
пертите сметаат дека жените ја имаат 
потребната поддршка за отпочнување 
на бизнис.

Во споредба со другите земји, Македо-
нија има највисок ранг за владините по-
литики за поддршка и прописи. Покрај 
тоа, резултатот е висок за интерес за 
иновации - од поглед на претпријатијата. 
Образование и обука - основно и сред-
но образование, комерцијални услуги и 
инфраструктура, како и капацитетите за 
започнување бизнис, Македонија е вто-
ра, по Словенија. Ова истражување исто 
така покажува дека само Босна и Хер-
цеговина е зад нас во целокупниот впе-
чаток. Изненадувачки, споредзаштитат 
на интелектуалната сопственост, Маке-
донија е на второ место, по Словенија и 
има оцена повисока од просекот на ГПМ.

За понатамошна анализа на сегашната 
ситуација важно е да се знае дека во 
2008 година Македонија за прв пат беше 
дел од глобалниот проект за преприем-
ништво („Претприемништвото во Маке-
донија“, 2008), што значи дека тоа беше 
прв пат претприемничката клима да 
биде оценувана, и немаше можност да 
се прават споредби со претходните го-
дини. Сепак, статистички податоци дос-
тапни за 2007 година покажуваат зголе-
мување на претприемачките активности 
во Македонија. Бројот на претприемни-
штва во земјата беше 90.104; вклучу-
вајќи 10.262 новорегистрирани, што е 
зголемување за 11%. Зголемувањето на 
бројот на МСП од 10% во 2007 година 
споредено со 2006 година покажува зго-
лемување на претприемачките актив-
ности на малите бизниси.

Еден домен во рамките на унапреду-
вањето на конкурентноста на бизнисите 
во локалната економија е силно повр-
зан со растечката улога на микро, ма-
лите и средните претпријатија, односно 
со стимулирањето на развојот на МСП и 
поттикнувањето на претприемништвото 
Во функција на унапредување на мали-
от и среден бизнис и обезбедување на 
услови за реален раст на македонската 
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економија преку нови инвестиции и от-
ворање на нови работни места, покрај 
клучните економски политики за нама-
лување на вкупното даночно и недано-
чно оптоварување, како и структурните 
реформи за подобрување на деловната 
клима, развојот на МСП стана една од 
клучните надлежности и за општините 
во Република Македонија. 

Во доменот на промоцијата на развојот 
на мали и средни бизниси, поддршката 
од централната власт е исто така многу 
потребна и важна, а истата во напорите 
на Владата на Р. Македонија се сведу-
ва на обезбедување позитивни екстер-
налии од следниве активности: ажури-
рање на законодавството и креирање 
стратегии и програми за развојот на 
МСП, обезбедување помош на малите 
и средните претпријатија за развивање 
на нивните деловни активности, орга-
низирање на кампања за развивање на 
свеста за значењето на информатичката 
технологија која е поврзана со развојот 
на претпријатијата, давање услуги за 
воведување на стандарди за квалитет и 
интернационализација на нивните про-
изводи, поддршка во канализирањето 
на кредити од странски фондови, ло-
бирање и вршење притисок, развој на 
нови програми и модели за “најдобра 
практика”, обуки за тренери, консултан-
ти итн. Притоа, како основа на влади-
ната поддршка на малите и средни пре-
тпријатија – МСП е во 2002 година беше 
донесена првата Национална стратегија 
за развој на МСП 2002-2012 („Службен 
весник“ 48). 

На локално ниво, формирањето или 
јакнењето на институциите и агенци-
ите за поддршка на малите и средните 
претпријатија треба да им овозможат на 
малите и средните претпријатија одре-
дени поволности, со кои ќе им ги нама-
лат трошоците за работа, како заеднич-
ки настапи на саемски манифестации, 
правна помош, финансиски консалтинг 
и слично, со што овие претпријатија 
во нивниот првичен развоен период 
ќе добијат помош од овие институции. 
Понатаму, бизнис инкубаторот, каде се 
сместуваат новоформираните фирми, за 
период не подолг од пет години, каде 
имаат деловен простор кој е многу по-
ефтин од пазарните вредности, сметко-
водствени услуги, правна помош и слич-

growing role of micro, small and medium 
enterprises, or by stimulating the devel-
opment of SMEs and entrepreneurship. In 
order to promote small and medium busi-
nesses and provide terms for real growth 
of the Macedonian economy through new 
investment and creating new jobs, despite 
the key economic policies for reducing the 
overall tax burden and structural reforms 
to improve the business climate, devel-
opment of SMEs has become one of the 
key competencies for the municipalities in 
Macedonia. 

In the area of promotion, the development 
of small and medium businesses, support 
from the central government is also very 
necessary and important, and efforts by 
the Government of the Republic of Mac-
edonia come down to providing positive 
externalities of the following activities: 
updating legislation and policy strategies 
and programs for SME development, pro-
viding assistance to SMEs to develop their 
business activities, organizing a campaign 
to develop awareness of the importance 
of information technology which is associ-
ated with the development of enterprises, 
providing services for the introduction of 
standards for quality and internationaliza-
tion of their products, support the chan-
neling of loans from foreign funds, lob-
bying, development of new programs 
and models for “best practices”, training 
trainers, consultants, etc.. Moreover, as 
the basis for government support of small 
and medium enterprises (SMEs) the fi rst 
National Strategy for SME Development 
2002-2012 was introduced in 2002, which 
resulted in the Program of measures and 
activities to promote entrepreneurship, 
competitiveness and innovation SMEs 
2007-2010 (“Offi cial gazette” 48).

At the local level, the establishment or 
strengthening of institutions and agencies 
to support small and medium enterprises 
should enable SMEs certain advantages, 
which will reduce operating costs, such as 
joint appearances at fairs, legal assistance, 
fi nancial consulting, etc., with which these 
companies in their initial development pe-
riod will receive assistance.

Furthermore, a business incubator is of-
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fered where start-ups are incubated for 
a period not exceeding fi ve years, where 
they have offi ce space that is much cheap-
er than market values, accounting servic-
es, legal assistance, etc., which are also 
at prices that are much lower than on the 
market.

Generally, in the case of Macedonia, SMEs 
are a very benefi cial way of hiring labor, 
increasing effi ciency and productivity of 
large business, and a way of creation and 
diffusion of technological innovations. This 
conclusion confi rms its basis with the fol-
lowing arguments: (1) 99 percent of the 
total number of enterprises in Macedonia 
are small and medium enterprises em-
ploying about 80 percent of the total num-
ber of workers and participate with about 
50 percent in foreign trade and creation 
of the GDP; (2) 84% of Macedonian com-
panies have 1-9 employees, 8.8% of the 
companies have 10-19 employees, 2.1% 
from 20 to 49 employees and only 5% of 
companies have more than 50 employees, 
according to the State Statistical Offi ce. In 
fact, small and medium businesses are the 
backbone of the Macedonian economy.

At the same time, except in few munici-
palities (Center, Bitola, Gazi Baba) SMEs 
dominate and the majority of employ-
ments in the economy are in small and 
medium businesses, which further con-
fi rms the thesis that the conditions in this 
development stage need the local govern-
ment to reformulate the current develop-
ment strategies to encourage resources 
and take advantage of these circumstanc-
es. Central to future strategies should be 
to strengthen SMEs and encourage entre-
preneurship.

Development of SMEs and entrepreneur-
ship gets its intensifi ed promotion on a lo-
cal level not only as a means to promote 
entrepreneurial spirit, but also in the di-
rection of changes and reforms in our 
economy as one of the main priorities of 
the Government. In the modern era, only 
with an economy based on knowledge 
that will lead to growth and prosperity 
such outcomes are possible, and it seems 
that SMEs are by far most capable to turn 
knowledge into growth.

но кои исто така се по цени кои се многу 
пониски од пазарните. 

Воопшто, во случајот со Република Ма-
кедонија, МСП претставуваат многу 
благотворен начин на вработување на 
работната сила, начин на зголемување 
на ефикасноста и продуктивноста на 
големите бизниси, начин на создавање 
и дифузија на технолошки иновации. 
Оваа констатација ја потврдува својата 
заснованост со следниве аргументи: (1) 
99 отсто од вкупниот број на претприја-
тија во Македонија отпаѓа на малите и 
средни претпријатија во кои се врабо-
тени околу 80 отсто од вкупниот број на 
работници во и учествуваат со околу 50 
проценти во надворешната трговија и 
создавањето на Бруто домашниот про-
извод (2) 84% од македонските компа-
нии имаат од 1-9 вработени, 8,8% од 
компаниите од 10-19 вработени, 2,1% 
од 20-49 вработени , а само 5% од ком-
паниите имаат повеќе од 50 вработени 
според податоците на Државен завод за 
статистика. Всушност, малиот и среден 
бизнис е ‘рбетот на македонската еко-
номија. 

Во исто време, освен во неколку општи-
ни (Центар, Битола, Гази Баба), во сите 
останати доминираат МСП и токму нај-
голем дел од постојните вработувања 
во економијата се реализираат токму во 
малите и средни бизниси, што уште по-
силно ја потврдува тезата дека во усло-
ви на една ваква развојна средина, еди-
ниците на локалната самоуправа мора 
да ги преформулираат своите тековни 
развојни стратегии за да ги поттикнат 
ресурсите и да ги искористат овие окол-
ности. Централно место во идните стра-
тегии треба да има зајакнувањето на 
МСП и поттикнувањето на претприемни-
штвото. Развојот на малите и средните 
претпријатија и на претприемништвото 
ја добива својата засилена афирмација 
на локално ниво не само како средство 
за унапредување на претприемачкиот 
дух, туку и во насока на конзистентната 
потреба од промени и реформи во пра-
вците на нашата економија како еден од 
главните приоритети и на Владата. Во 
современата епоха, само со економија 
базирана на знаење кое ќе води кон 
раст и просперитет, се возможни резул-
татите, а се чини дека малите и средни-
те претпријатија се далеку најспособни 
знаењето да го претворат во раст.
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IV. Discussion

For the European Commission this issue 
is crucial because it claims that no mat-
ter how much municipalities push for SME 
development and growth of entrepreneur-
ship, most things are not in their hands 
and initiatives from the national policies 
are practically waited upon. SMEs often 
suffer from lack of resources and knowl-
edge necessary to start business activi-
ties, so unlike some other areas in the im-
plementation of competence, where the 
main goal is neutrality and indirectness 
of interventions of the national policy, in 
the case of small and medium business, 
there is an additional need expressed by 
the direct involvement of the Government 
(“Green paper on entrepreneurship”).   
Unfortunately, this is not the case in Mac-
edonia, because SMEs are marginalized, 
and almost nonexistent in the current eco-
nomic and budgetary policy. Facts about 
the total budgetary support to small and 
medium enterprises are direr. In 2009, 
according to the Budget of the Republic 
of Macedonia, in a program called Sup-
port of the development of small and me-
dium enterprises, a total of 51 thousand 
Euros were realized. In 2010, according 
to the Ministry of Economy, on the same 
basis, a total of 62 thousand Euros were 
realized (“Strategic plan of the Ministry of 
Economy 2010-2012”). Increased taxes, 
with expansions of the tax base severely 
hit micro and small businesses. A rigor-
ous penalty policy, introduced for fi lling 
the budget, had the strongest negative 
effect exactly on smaller businesses. Un-
der such circumstances, it is diffi cult to 
talk about the effects of the successful 
implementation of any local initiatives. In 
addition, compared with countries in the 
region, our government invests less in the 
development of small and medium enter-
prises than in attracting direct foreign in-
vestments. According to estimates by the 
Fund for Development of Human Resourc-
es, the Government has invested 10 times 
less money in the development of domes-
tic small and medium enterprises in com-
parison to the Agencies attracting foreign 

IV. Дискусија

За Европската комисија, ова прашање е 
круцијално, бидејќи се тврди дека кол-
ку и да се залагаат ЕЛС за развојот на 
МСП и раст на претприемништвото, се-
пак поголемиот дел од работите не се во 
нивните раце и практично треба да се 
чека на иницијативите од националните 
политики. МСП, често патат од недоста-
ток на средства и знаење неопходни за 
почеток на деловните активности, така 
што за разлика од некои други доме-
ни во спроведувањето на надлежноста, 
каде основна цел е неутралност и ин-
директност на интервенициите на на-
ционалната политика, во случајот со 
малите и средни бизнис постои една до-
полнителна потреба од изразен дирек-
тен ангажман на Владата(“Green paper 
on entrepreneurship”). За жал, ова не е 
воопшто така во Македонија, бидејќи ма-
лите и средни претпријатија се маргина-
лизирани, речиси непостоечки во акту-
елната економска и буџетска политика. 
Фактите за вкупната буџетска поддршка 
на малите и средни претпријатија се по-
веќе од поразителни. Во 2009 година, 
според завршната сметка на Буџетот на 
РМ, во програмата наречена Поддршка на 
развојот на малите и средни претприја-
тија реализирани се вкупно 51 илјади 
евра. Во 2010 година, според Извештајот 
на Министерството за економија, по овој 
основ, реализирани се вкупно 62 илјади 
евра („Стратешки план за работа на ми-
нистерството за економија 2010-2012“). 
Зголемените даночни оптоварувања, со 
проширувањата на даночната основица 
силно ги погодија микро и малите биз-
ниси. Ригорозната казнена политика, 
воведена во функција на полнење на 
буџетската каса најсилно негативно се 
одрази токму на помалите бизниси. При 
вакви околности, тешко е да се зборува 
за ефектите од успешното имплементи-
рање на било какви локални иницијати-
ви. И не само тоа. Во споредба со земјите 
од регионот нашата Влада многу послабо 
вложува во развојот на малите и на сред-
ните претпријатија, отколку во привле-
кувањето на СДИ. Според процените на 
Фондот за развој на човекови ресурси , 
Владата има инвестирано 10 пати помал-
ку пари во развојот на домашните мали 
и средни претпријатија во споредба со 
инвестициите за привлекување странски 
инвестиции. За Агенцијата за привле-
кување странски инвестиции, од Буџе-
тот се одвоени околу 2,5 милиони евра. 



Strengthening Entrepreneurship and Local Economic Development (LED) in Macedonia

27

Агенцијата за поддршка на претприемни-
штвото, пак, добива од 250 до 300 илјади 
евра годишно. Според официјалните по-
датоци, земјите од регионот инвестираат 
повеќе во развојот на малите и на сред-
ните претпријатија. Косово инвестира 
десет пати повеќе, одвојувајќи 2,5 мили-
они евра годишно за малите и за средни-
те претпријатија. Србија инвестира 250 
милиони евра (“Finansiska i savetodavna 
podrska dostupna srpskim MSP”, 2009).

На крајот од овој дел, наместо коментар, 
ќе предочиме дека доколку се очекува 
дека само со привлекувањето на инвес-
тициите ќе се унапреди конкурентноста и 
ќе се овозможи економски напредок како 
на локално, така и национално ниво, тоа 
е ништо друго освен илузорност, бидејќи 
развојот на МСП може многу повеќе да 
генерира работни места, каде што клуч-
ниот сектор отпаѓа токму на нив и отта-
му може драстично да влијае кон нама-
лување на стапката на невработеност, 
односно зголемување на економската 
благосостојба на сите граѓани Затоа, 
Владата на РМ со своите економски и ад-
министративни политики треба силно да 
се ориентира кон зголемена поддршка на 
развојот на микро, малите и средни пре-
тпријатија, создавајќи услови за ЕЛС да 
можат во истиот правец да дејствуваат.

V. Заклучок и препораки 

Денес, локалните власти ширум све-
тот, во современиот ЛЕР се повеќе го 
практицираат ориентирањето кон растот 
и развојот на МСП, преку примената на 
нови современи методи и инструменти 
и тоа во следниве аспекти (“Promoting 
Entrepreneurship in South-East Europe: 
policies and tools “):
• Посебен аспект во спроведувањето 
на политиката за поддршка на раз-
војот на МСП, особено во помалку 
развиените земји, претставува соз-
давањето на индустриски зони пред 
се заради фактот дека во нив како 
значајни агенси на економскиот раз-
вој се појавуваат нови претпријатија, 
мали по обем, но динамични по кри-
териумите на раст и ефикасност. От-
таму, една од мерките за поддршка 
на малите и средните претпријатија 
претставува и создавањето но и одр-
жливоста на индустриските зони каде 
што заинтересираните мали и средни 
претпријатија би можеле да добијат 
градежно земјиште за нивните сто-
панско-деловни објекти, по цени кои 

investment. The agency was allocated 2.5 
million euros from the budget. The agency 
for support of entrepreneurship, however, 
gets 250 to 300 thousand per year. Ac-
cording to offi cial data, the region invests 
more in developing small and medium en-
terprises. Kosovo invest ten times more, 
separating 2.5 million per year for small 
and medium enterprises. Serbia invests 
250 million Euros (“Finansiska i saveto-
davna podrska dostupna srpskim MSP”, 
2009).

The Government with its economic and 
administrative policies should be strongly 
oriented towards increasing support of the 
development of micro, small and medium 
enterprises and creating conditions for 
municipalities to act in the same direction.

V. Conclusion and recommendation

Today, throughout the world, modern units 
of self-government are more oriented to-
ward growth and development of SMEs 
through the application of contemporary 
methods and instruments in the following 
aspects (“Promoting Entrepreneurship in 
South-East Europe: policies and tools “):

• A special aspect in the implementa-
tion of policies to support development 
of SMEs, especially in less developed 
countries, is the creation of industrial 
zones, primarily due to the fact that in 
them, as important agents of econom-
ic development in emerging compa-
nies, appear small in size businesses 
but dynamic in criteria of growth and 
effi ciency. Hence, one of the measures 
to support small and medium enter-
prises is the creation and sustainabil-
ity of industrial zones where interested 
small and medium enterprises could 
get land for their business facilities at 
prices that will be below market prices 
that are within a municipality.

• Furthermore, local authorities should 
be one of the promoters of the prod-
ucts of SMEs and the advantages of-
fered by the municipality. The pos-
sibility of few municipalities from a 
certain micro-region to come together 
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and offer products and advantages of 
the micro region to the domestic and 
world public and other interested par-
ties should be exploited in this do-
main.

• Enhanced promotion of non-fi nancial 
forms of support of entrepreneurship. 
Non-fi nancial forms include technical 
assistance (fi nancial administration, 
assistance in planning and manage-
ment), information exchange, busi-
ness incubators, and so on. Financial 
forms provide fi nancial assistance for 
the creation and development of small 
businesses, because of limited oppor-
tunities for small businesses that pri-
marily relate to meeting short-term 
obligations from borrowings, small 
fi nancial requirements for new busi-
ness, lack of experience in the capital 
increase, management and planning 
with the company and its fi nances. 
Therefore, local authorities can help 
small fi rms to seek fi nancial aid in two 
ways: direct and indirect. Indirect is 
through guarantees for loans that lo-
cal authorities provide the banks as a 
way of fi nancing small fi rms. This al-
lows small fi rms to easily access loans 
from banks, and banks have a reli-
able guarantor-the local government. 
In fact, these guarantee schemes al-
low the establishment of partnerships 
between small fi rms, local authorities 
and banks, which further opens the 
possibility of creating a fund to fi nance 
small businesses. On the other hand, 
there are few ways of direct fund-
ing: micro credits, revolving funds 
and grants. Microcredits are small 
loans given to start-ups for starting 
a business. Revolving fund is a fund 
that operates on the principle of rein-
vestment, i.e. the return interest and 
principal will be used again for giving 
loans. Often the initial capital is public 
and for a period of time of giving loans 
it will set up a fund itself. This meth-
od is widely developed in the United 
States. Grants are direct donations 
and loans that are transferred from 

ќе бидат пониски од пазарните цени 
кои се во одредена општина.

• Понатаму, локалната самоуправа 
треба да биде еден од промоторите 
на производите на МСП и предности-
те кои ги нуди општината. Во овој 
домен треба да се експлоатира мож-
носта неколку општини од одреден 
микро регион да се здружат и да ги 
понудат производите и предностите 
на тој микро регион пред домашната 
и светската јавност и заинтересирани 
страни. 

• Зајакната промоција на нефинан-
сиски и финансиски форми на под-
дршка на претприемништвото. Не-
финансиските форми ги вклучуваат 
техничката помош (администрација 
со финансиите, помош во плани-
рањето и управувањето), размена на 
информациите, деловните инкубато-
ри и сл. Финансиските форми обез-
бедуваат финансиска помош за соз-
давање и развој на малите бизниси, 
поради, ограничувачките можности 
на малите фирми кои пред се однесу-
ваат на: задоволување на краткороч-
ните обврски од позајмиците, малите 
финансиски побарувања за нов биз-
нис, недостаток на искуство во зго-
лемувањето на капиталот, во управу-
вањето со фирмата и планирањето со 
финансиите. Поради тоа локалните 
власти можат да им помогнат на ма-
лите фирми да изнајдат финансиска 
помош на два начина, индиректен и 
директен. Индиректниот е преку га-
ранции за позајмици кои локалните 
власти ги обезбедуваат пред банките 
како начин на финансирање на ма-
лите фирми. Ова им овозможува на 
малите фирми полесен пристап до 
позајмиците од банките, а банки-
те имаат сигурен гарант-локалната 
власт. Всушност, ваквите гаранциски 
шеми овозможуваат воспоставување 
на партнерство помеѓу малите фир-
ми, локалната власт и банките со што 
понатаму се отвора и можност за кре-
ирање на фондови за финансирање 
на малите фирми. Од друга страна, 
постојат неколку начини на директно 
финансирање: микрокредите, обно-
влив фонд и дотации (грантови). Ми-
крокредитите се мали позајмици кои 
се даваат на новоформираните фир-
ми заради отпочнување на бизнисот. 
Обновлив фонд е фонд кој функцио-
нира на принципот на реинвести-
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private or public funds to private fi rms 
(Dgorcevic, n.d.).

• Raising awareness about the impor-
tance of entrepreneurship, improving 
the skills of entrepreneurs to strength-
en the competitiveness of existing en-
terprises.

• Facilitate access to cheaper funds by 
extending the range of mortgage in-
struments and creating opportunities 
to use the property for the purpose of 
enabling economic activity which en-
tails employment and social inclusion.

• Providing assistance to entrepreneurs 
to participate in projects, timely in-
formation on tenders within the IPA, 
FP7 and other programs and funds to 
which Macedonian companies and in-
stitutions have access.

• Supporting the business centers, busi-
ness incubators and technical and 
technological parks and strengthening 
the capacity of existing regional cent-
ers, the development of numerous 
programs that will provide new busi-
ness connections worldwide. Especial-
ly important for market development 
and capacity is establishing new and 
supporting existing business incuba-
tors, which provide numerous services 
to small and medium enterprises.

• Support of the operation of centers for 
technology transfer is also necessary 
in order to raise awareness of the im-
portance of application of new tech-
nology, easier transfer of new technol-
ogy and development centers for R&D.

• The exchange of experiences in de-
veloping and promoting entrepreneur-
ship, management, techniques of con-
ducting negotiations, new marketing 
strategies, selling methods, modern 
techniques to conquer new markets 
and other activities create opportuni-
ties for new jobs and greater social in-
clusion.

• Support the cluster as a geographic 
concentration of interdependent busi-
nesses, an impressive feature of na-

рање , односно, вратената камата и 
главнина се користи за повторно да-
вање на позајмици. Најчесто за поче-
тен капитал се користат јавни сред-
ства од кои за одреден период преку 
овој начин на давање на позајмици 
ќе се формира во фонд. Овој метод 
е широко развиен во САД. Дотации 
се неповратни и директни позајмици 
кои се пренесуваат од приватни или 
јавни фондови до приватните фирми 
(Dgorcevic, n.d.).

• Подигање на јавната свест за зна-
чењето на претприемништвото, по-
добрување на вештините на пре-
тприемачите со цел зајакнување на 
конкурентноста на постоечките пре-
тпријатија. 

• Олеснување на пристапот за поев-
тини финансиски средства преку 
проширување на лепезата на хипо-
текарни инструменти и создавање 
можности за користење на недвиж-
ниот имот за таа намена се овозмо-
жува стопанска активност што повле-
кува нови вработувања и социјална 
инклузија. 

• Давање помош на претприемачите за 
учество во проекти, навремени ин-
формации за објавени тендери, во 
рамки на ИПА, ФП7 и други програ-
ми и фондови на ЕУ до кои македон-
ските компании и институции имаат 
пристап. 

• Поддршка на бизнис центрите, биз-
нис инкубаторите и техничко техно-
лошките паркови и со зајакнување на 
капацитетот на постојните регионал-
ни центри, со развој на бројни про-
грами кои ќе обезбедат нови деловни 
врски низ светот. Особено важно за 
развој на пазарот и на капацитети-
те, е основање нови и поддршка на 
постојните деловни инкубатори со 
што се обезбедуваат бројни услуги за 
малите и средните претпријатија. 

• Поддршка на работењето на центри-
те за трансфер на технологија исто 
така е неопходна со цел подигање на 
свеста за важноста на примената на 
новата технологија, полесен транс-
фер на новата технологија и развој 
на центри за истражување и развој. 

• Со размена на искуства за развој и 
унапредување на претприемништво-
то, менаџментот, техниките на во-
дење на преговори, нови маркетинш-
ки стратегии, методи на продажба, 
современи техники за освојување на 
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tional, local, and even urban econo-
mies, especially in advanced countries, 
adequate changes as a result of glo-
balization tendencies (Porter, 2000). 
Dominance of clusters is very impor-
tant for promoting the competitiveness 
of the location and a key component of 
modern policies of municipalities.

нови пазари и други активности се 
создаваат можности за нови работни 
места и за поголема социјална инклу-
зија. 

• Поддршката на кластерите, како ге-
ографска концентрација на меѓу-
зависни бизниси, претставуваат 
импресивна карактеристика на на-
ционалните, локални, па дури и урба-
ни економии, особено во напредните 
држави, адекватно на промените како 
резултат на тенденциите на глобали-
зацијата (Porter, 2000). Доминацијата 
на кластерите е исклучително важна 
за унапредувањето на конкурентнос-
та на локацијата и претставува клуч-
на компонента на современата поли-
тика на ЛЕР. 
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