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ВИЗИЈА
И МИСИЈА

В

          Долгорочни цели на МРФП се:
• Подобрен пристап до финансиските услуги
• Промовирано претприемништво
• Иновациите вклучени во главните текови
• Развиени партнерства за развој
• Обезбеден е институционален и организационен развој на МРФП
МРФП делува на територијата на Република Македонија со посебен фокус во регионите надвор од Скопје и руралните
области.
МРФП исто така делува и надвор од земјата со цел да го пренесе долгорочното искуство. Овој пристап ќе се примени ако
средствата се обезбедени за таа цел
          Активностите на МРФП се:
• развој на финансиски услуги
• развој на финансиски институции
• промоција на претприемништвото
МРФП е запишана во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје 1, под реден број 15, со
решение Бр. 25/98 од 25.11.1998 и матичен број 5248850

ГОДИНИ

изијата на Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) е намалена сиромаштија и невработеност и
воспоставена социјална кохезија.
Мисијата на МРФП е поддршка на развојот на малите претпријатија.

11

ПОРАКА ОД
ПРЕТСЕДАВАЧОТ

ГОДИНИ

В
12

о септември 1998 година, Македонскиот центар за меѓународна соработка како резултат на
воспоставената соработка со Владата на Кралството Холандија ја основаше Македонската
развојна фондација за претпријатија (МРФП).
Денес, 10 години од таа првична иницијатива, од тој пионерски потег за намалување на сиромаштијата
и невработеноста преку обезбедување самовработувања и нови вработувања, преку поттикнување
на развојот на малите бизниси, имаме доказ дека сме го направиле вистинскиот чекор.
Во услови на тежок пристап до извори на микро кредити во банкарскиот сектор, Владата на Холандија
одобри средства за поддршка на Македонија. Со потпишувањето на договорот,  и одобрувањето на
4 милиони евра, Холандската Влада ја поддржа првата четиригодишна програма на МРФП.
Оттогаш, па до денес, МРФП ги редеше своите успеси. Не беше секогаш едноставно и мазно. Тре
баше да се надминат периодите кога луѓето се соочуваа со хуманитарни катастрофи (Косово 1999
и Македонија 2001) и кога не им беше до бизнис. Ама, се надоместуваа заостанувањата, затоа што
тежнеењето кон нормализирање беше силно, а за нормализирање е потребен развој.
По акредитирањето на финансиските посредници, се зголемуваше бројот на кредитни клиенти: 1000
во 2000-та, повеќе од 2500 во 2004-та. Во 2001 година МРФП ја доби првата надворешна по
зитивна оцена: „МРФП е уникатна организација која создаде уникатен пристап во развивање стра
тегии и системи кои ги вклучуваат идентификуваните целни групи – микро и малите претпријатија во
процесот на економски развој”, рече Клаус Купер, независен експерт, во својата оцена. Во 2001
започна спроведувањето на програмата Поттикнување на претприемништвото со партнерот ЦЕЦИ
и финансиска поддршка од Канадската агенција за меѓународен развој и соработка во износ од
1 милион канадски долари. Следната година, Владата на Кралството Холандија ја потврди својата
поддршка за МРФП со потпишување на нов, четиригодишен договор на нови 5,67 милиони евра.
Во 2004 година МРФП го воспостави гарантниот фонд за да им помогне на кредитобарателите со
недоволно обезбедување. Во 2006 МРФП ја доби втората позитивна оцена на работењето и кре
дитен рејтинг ББ.  
На првиот голем јубилеј, 10-годишнина од основањето, МРФП може да се пофали со исплатени
повеќе од 23 милиони евра кон повеќе од 5500 микро и мали претпријатија. Ова овозможи да се
поддржат 9500 постојни и да се отворат нови 1960 работни места.
Во намалувањето на сиромаштијата и зголемувањето на вработувањето во Македонија има уште
многу да се направи. Примерот на МРФП покажува дека тоа не е невозможна мисија, дека напорот
каков и да е, се исплати. Тоа најдобро можат да го потврдат овие 11,460 вработени.
Мирко Спироски
Претседавач на одборот на старатели

ПОРАКА ОД
РАКОВОДСТВОТО

Сашо Кековски
Застапник
(од 1998 до октомври 2008 г)

Тетјана Лазаревска
Извршен директор
(од октомври 2008 г)

ГОДИНИ

В

о овие 10 години, МРФП даде свој придонес кон намалување на финансиската и социјалната
исклученост,  со обезбедување на можност на голем дел на претприемачи да дојдат до потребните
финансиски услуги. МРФП е пионер во идентификувањето на потребите на претприемачите, во
креирањето на нови форми за пристап до кредити, како подотворена врата меѓу претприемачите и
финансиските институции.
Горди сме што со нашата кредитна линија ги подржавме бизнис идеите на над 5.500 претприемачи во
Македонија, кои со  нивната креативност да создаваат комерцијално корисни иновации, обезбедија
11.000 лица да бидат вработени. Горди сме што меѓу овие претприемачи 1.966 се жени, а 1.529 се
создавачи на нови производи и услуги. Во регионите надвор од скопскиот инвестирале 4.268 прет
приемачи, а во руралните подрачја 2.890.
За претприемништво -  гласно говоревме низ целиот овој десетгодишен период.   Ги прашавме
претприемачите за проблемите со кои се соочуваат во своето работење, ги поканивме банките,
институциите на власта и другите чинители кои работат на ова поле – да бараме решенија за тие
проблеми,  ги информиравме претприемачите за постојните поддршки кои постојат за нив, а изнао
ѓавме и начини како да ги охрабриме и другите да започнат сопствен бизнис.
Одговорот за проблемите го баравме во единствениот начин   „да научиме повеќе”. Ова го
практикувавме ние во процесите на создавање на нови можности за поддршка на претприемништвото
во Македонија. Овој начин го споделивме со уште 13,873 членови на здруженија на земјоделци и
претприемачи на кои им овозможивме да посетат обуки на разни теми од областа на претприем
ништвото.
Успехот е потврден со независна оценка во 2006 година:  „МРФП придонесува кон намалување на
сиромаштијата и хармонизација на односите во општеството преку развој на микро и мали претпри
јатија. МРФП постојано го анализира опкружувањето околу своите активности и е во интеракција со
главните чинители – акредитирани финансиски посредници, донатори и останати чинители.“
Во 2006 година МРФП доби ББ кредитен рејтинг со кој се наведува: „МРФП е добро познат чинител,
кој се здобил со висока репутација како посредник и финансиски катализатор за финансиски услуги
за микро и малите претпријатија во Македонија.”
Високите оценки МРФП ги заснова на своите клучни каректеристики: иновативност, партнерство и
добро управување. МРФП е иновативен и прилагодлив во барањето на нови решенија за постојните
проблеми. МРФП верува во соработка, вмрежување и партнерства, и неговиот успех е успех и на
неговата социјална мрежа, на финансиските институции, коморите, здруженијата. МРФП е добро
управуван и заснован на високи етички стандарди, и покрај споменатите партиципативност, партнер
ства и други, и на еднакви можности и на непартизираност.
Досегашните постигнувања, потврдени како успешни, се вистинска причина да продолжиме да ги пра
виме добрите работи за  наше и доброто на заедницата и Македонија.
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БЛАГОДАРНОСТ И
ПРИЗНАНИЈА

В

о пресрет на десетгодишнината, Македонската развојна фондација за претпријатија сака да им искаже благодарност и
признание, и тоа на:
•
•

ГОДИНИ

•
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•
•
•
•
•
•

Микро и малите претпријатија - корисници на кредити
Акредитираните финансиски институции: НЛБ Тутунска банка, Штедилница Можности, ИК банка и нивните вра
ботени
Холандската влада и Амбасадата на Кралството Холандија (АКХ) во Скопје, а посебно Мајкл Стибе, Јан Планти
нга, Гвидо Тилман и Слободанка Матакова Лакинска;
Консултанти, обучувачи и оценувачи, а посебно Јоост де ла Риве Бокс и Клаас Каупер
Стопанските комори и здруженија на земјоделци и претприемачи во Македонија
Државните институции, посебно Министерството за економија, Агенцијата за поддршка на претприемништвото
на Република Македонија, Македонска банка за поддршка на развојот
Минатите и сегашните членови на управните структури
Основачот – Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС)
И сите актери кои работат во секторот на микро и мали претпријатија во Македонија

Нивното препознавање со мисијата на МРФП и посветената поддршка и соработка, придонесоа за подемот и постигнувањата
на МРФП во овие 10 години.
Македонска развојна фондација за претпријатија
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МРФП
1998-2008
ГОДИНА,
ХРОНОЛОГИЈА
НА НАСТАНИ

1998

Основана е Македонската развојна фондација за претпријатија од страна на Македонскиот центар за меѓународна
соработка.
Потпишан е договор за финансирање на Програмата за микро и мали претпријатија со Амбасадата на Кралството Холандија
во износ од 4 милиони евра.
Раководењето е доверено на Македонскиот центар за меѓународна соработка.

1999

Акредитирани се финансиски посредници (2 банки и 1 штедилница) за испорака на финансиските услуги на МРФП составени
од три типови кредити за: индивидуални земјоделци, мали претпријатија и микропретпријатија.
Исплатени се првите кредити од МРФП.
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2000

Портфолиото на корисници на кредити од МРФП надминува 1.000
Поддржан е развој на одделенија за кредитирање мали претпријатија кај банките и на советодавна поддршка за
кредитобарателите.

2001

Реализирани се првите активности за развој на претприемништвото, како обуки за бизнис-почетници и за жени, обуки и
техничка поддршка на земјоделски здруженија, прирачници за земјоделци и воспоставена е платформа за развој на малите
претпријатија.
Потпишан е договор за новата Програма за поттикнување на претприемништвото со Канадскиот центар за меѓународни
студии и соработка, а со финансиска поддршка од Канадската агенција за меѓународна соработка.
Работата на МРФП е позитивно оценета од страна на независен експерт.

2002

Потпишан е нов 4-годишен договор за поддршка со Кралството Холандија во износ од 5,67 милиони евра.
Издадена е публикацијата Активности за мали и средни претпријатија во Македонија, како дел од проект кој обезбеди
информации, анализа на проблеми и можни решенија за мали и средни претпријатија.

2003

Потпишани се нови рамковни финансиски договори со акредитирани финансиски посредници.

2004

МРФП воспостави гарантен фонд за недостаток од обезбедување
и политички ризик.
Заврши Програмата за поттикнување на претприемништвото.
Издадена е публикацијата Поддршка на претприемништвото во
Македонија со информации за финансиските и нефинансиските
услуги на располагање на малите претпријатија.

2005

Бројот на корисници на кредити надминува 3.000, со значително зголемување на типот 3 (директно кредитирање на
микрокорисници).
Поддржана е децентрализацијата на кредитирањето кај банките со циклус обуки за кредитни службеници од експозитури
надвор од Скопје.

2006

МРФП доби кредитен рејтинг ББ и позитивна оценка на работата во периодот 2002-2006 г.
Организирани се студиски посети на врвни банки во Холандија и во Хрватска за раководствата на акредитираните
финансиски посредници.
МРФП е меѓу организаторите на првиот Европски ден на претприемачот во Македонија и поддржа подготвување индекс за
корпоративна општествена одговорност.

2007

Развиен е Деловниот план на МРФП за 2007–2011 година и одобрен од Амбасадата на Кралството Холандија.
Бројот на корисници на кредити надминува 5.000.
МРФП е меѓу организаторите на првиот избор на „Претприемач на годината“ во Македонија, направи студија за
обврзници и ја објави публикацијата „Успешно искористување на фондовите ИПАРД“.

2008

Донесен е новиот статут и избрани се членови на Советот како највисок орган на управување.
Извештаите на МРФП се во целост усогласени со Меѓународните стандарди за финансиско известување и започнат е
процес на воведување стандард за квалитет ИСО 9001-2000.
Потпишан е нов 4-годишен договор за раководење со МЦМС.
Прослава на јубилејни 10 години МРФП. За 10 години МРФП исплати над 23 милиони евра кредити кон 5.509
корисници.
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1998

ВОСПОСТАВУВАЊЕ

ГОДИНИ

M

акедонската развојна фондација за претпријатија ја основа
Македонскиот центар за меѓународна соработка на крајот
на 1998 година, во време на зголемена невработеност,
потрага по нови вработувања и самовработувања, а во услови на
тежок пристап до извори на микрокредити во банкарскиот сектор.
Една од принципиелните пречки во македонската економија беше
недостатокот на ликвидност во економијата и, поврзано со тоа, не
достатокот на доверба во приватниот сектор. Воспоставувањето и
нормалното развивање на микро и малите претпријатија беше осо
бено заплетено со тие факти. Во исто време, тесно грло во функци
онирањето на микро и малите претпријатија беше и недостатокот
на искуство и знаење кога се бара пристап до кредит.
Во ова опкружување, Владата на Кралството Холандија одобри
средства за поддршка на Македонија. Цел на помошта беше да се
поддржи процесот на транзиција во демократија и социјална пазар
на економија која се одвива во Македонија. Помошта се состоеше
од макроекономска помош, како и проектна поддршка која има
за цел јакнење на капацитетот на владините и другите институции,
кои заедно ја формираат структурата на демократска држава и со
цијална пазарна економија.
Амбасадата на Кралството Холандија го избра МЦМС како најсоод
ветна организација за основање фонд за микрокредитна програма
како фондација, за што потпишаа договор (бр. 01-259/1-1998) на
22.05.1998 г. МЦМС беше избран од неколку причини: визијата и
мисијата на МЦМС е компатибилна и комплементарна со целите
на помошта на АКХ; МЦМС е добро ситуиран во средината и има
добри односи со целната група, локалните власти, донаторската за
едница и јавноста; управувачката структура е добро балансирана
и ги претставува различните интереси во заедницата; МЦМС е
ефективна и ефикасна во испораката на развојните активности и
финансиските услуги; има развиена внатрешна организација во
смисла на добри и напредни системи, способно раководство и мо
тивиран персонал; МЦМС е вклучен во активностите за Фондот од
идентификациската фаза и е силно мотивиран за учество во истата.
Како резултат на воспоставената соработка меѓу Владата на Хо
ландија и МЦМС, се основа Македонската развојна фондација за
претпријатија. Извршниот одбор на МЦМС на својата осма седни
ца одржана на 17.09.1998 година донесе одлука за основање на
МРФП  и ги избра првите членови на Одборот на старателите на
МРФП на кои им го довери управувањето: Мирко Спироски (нае
дно претседавач), Газменд Кадриу (заменик-претседавач), Зоран
Костов, Томче Тасевски, Илија Бошков, Весна Стојанова и Герман
Филков. МРФП е регистрирана во Регистарот на здруженија на
граѓани и фондации на 25.11.1998 г. како прва регистрирана фон
дација согласно Законот за здруженија на граѓани и фондации.
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Со Статутот на МРФП беа поставени основите на
МРФП: граѓанска организација; формирана со цел да
ги поддржи можностите за самовработување и развој
на малите бизниси, за да се намали сиромаштијата,
да се зголеми интеграцијата во пазарната економија
и да се поттикнат хармонични односи во заедницата;
насочена кон крајни корисници, како што се земјоделци,
микро и мали претприемачи; управувана од Одборот
на старателите чии членови го рефлектираат духот
на партнерство меѓу различните актери во секторот
на активности на МРФП; со раководни, стручни и
административни работи доверени на трето лице; со
јавност во работењето; и, со јасно дефинирани системи
и процедури за нејзиното работење.
Водена од својата цел, МРФП во 1998 година ја утврди
и Генерална политика и стратегија. Со овој документ
беа дефинира нејзините задачи: МРФП да обезбеди
еднаков пристап до финансиски услуги за земјоделците,
микро и малите претприемачи, посебно,но не исклучиво,
во руралните подрачја; да обезбеди одржливост на услу
гите на сите нивоа, со поттикнување механизми на испо
рака кои се возможни и реплицирачки во приватниот
сектор;да поддржува подобрување на традиционалните
начини на производство и да поттикнува иновации во биз
нисот; да промовира проширување на бројот на корис
ниците; да мобилизира и стекнува средства, во земјата
и во странство, за финансиски и нефинансиски услуги;
и, да помогне во креирањето погодна околина за развој
на микро и малите претпријатија, преку застапување
и лобирање. За постигнување на овие задачи, МРФП
планираше да создаде долгорочни партнерства со сите
организации кои ја делат истата визија и целите со неа,
да поддржи активности за финансиски и нефинансиски
услуги за микро и малите претпријатија.
Уште во самата година на основањето на МРФП, таа
ја разви Програмата за микро и мали претпријатија за
периодот 1998-2002 година. Со неа МРФП настојуваше
да помогне во промовирањето инвентивни и витални,
реплицирачки и одржливи механизми за давање
финансиски и нефинансиски услуги. Оваа програма на
многу начини ги рефлектира предизвиците, но исто така,
и големите можности за економски раст присутни во
Македонија, како и успешното завршување на процесот
на економска транзиција низ којшто минуваше земјата.
Програмата требаше да биде успешен одговор на тие
предизвици.
Холандската влада, со донација од 4,1 милион евра,
финансиски ја поддржа Програмата за микро и мали
претпријатија. Амбасадорот на Кралството Холандија
во Македонија, г.Хенк Хајнен, во своето обраќање до
присутните, по потпишувањето на договорот за Про
грамата за микро и мали претпријатија, рече дека
Холандската влада е горда што соработува со при
ватниот и со граѓанскиот сектор во Македонија. Кон
таа гордост придонесува духот на соработката и одго
ворноста која се развиваше во претходните две години
помеѓу македонските институции во дизајнирањето на
програмата. Амбасадорот Хајнен голема позитивност
гледа и во можноста за здружување со Одборот на ста
рателите на МРФП составен од претставници на сите
институции учеснички, како и на крајните корисници. И,
на крајот, негово очекување е дека тешката работа и
посветеноста ќе придонесат кон пазарно ориентиран
приватен сектор исто како во која било развиена еко

МЦМС–основач на Македонската развојна
фондација за претпријатија и избрана институ
ција за раководење
МЦМС е основана 1993 година, како граѓанска орга
низација која работи во подрачјето на одржлив развој,
градење на свеста и социјално хуманитарна помош. Де
нес, МЦМС е значаен актер на граѓанското општество
во Македонија и донекаде во регионот, заснован на
вредности и интереси и нивно застапување и влијание
врз општеството. Нејзината визија е мир, хармонија и
просперитет на луѓето
во Македонија, на
Балканот и глобално.
За исполнување на
визијата, МЦМС ја
дефинира својата ми
сија да предводи и
поттикнува промени
со иновации и алтер
нативни модели за
решавање на општес
твените предизвици,
кои влијаат на други
те актери и се вклу
чуваат во главните
општествени текови.
Во
остварувањето
на мисијата, МЦМС ги користи следните инструменти:
застапување; развој на капацитети; и кофинансирање
(вклучувајќи и раководење со други организации и
мрежи). Во досегашното работење, МЦМС спроведе
повеќе од 1.450 проекти, во околу 60 програми, за
над 45 милиони евра. МЦМС обезбеди здрава вода
за пиење во над 250 села; воспостави модел за подо
брување на образованието на младите Роми и вооп
што за вклучување на маргинализираните групи преку
лоби-групи; основач е на Македонската развојна фон
дација за претпријатија (МРФП) и веќе десет години е
институција на која се доверени раководните, стручните
и административните задачи од страна на Одборот на
старателите на МРФП.

Холандија – долгорочен партнер на
Македонија
Кралството Холандија и Република Македонија
одржуваат блиски односи во целиот период по
осамостојувањето на Македонија. Холандија е најголем
поддржувач на Македонија од земјите членки на Евро
пската Унија. Вкупната поддршка од 1999 до 2008 го

дина изнесува скоро 190 милиони евра и е наменета
за развој на приватниот сектор, образованието,
одбраната, јавните финансии, доброто владеење,
трговската размена и културата. Македонија е членка
на холандската конституенца во Меѓународниот мо
нетарен фонд и Светската банка. Партнерството меѓу
Холандија и Македонија продолжува и во процесот на
интеграција на Македонија во Европската Унија.

Програма за микро и мали претпријатија

Финансиските услуги вклучуваат три типа кредити:
тип 1, наменет за индивидуални земјоделци преку зем
јоделски посредници во износ од 10.000 евра по ин
дивидуален земјоделец;
тип 2, наменет за мали претпријатија (до 20 вработе
ни) во износ до 50.000 евра; и,
тип 3, наменет за микропретпријатија (до 10 вработе
ни) во износ од 20.000 евра.
Нефинансиските услуги вклучуваат застапување за важ
носта и можностите на приватниот бизнис, развој на
претприемништвото преку обуки, техничка помош на
банките, поединечни советувања и консултации и обез
бедување информации.

Слика бр1.
Потпишување на договорот за поддршка на Програмата за микро и
мали претпријатија меѓу МРФП и Амбасадата на Кралството Холандија

ГОДИНИ

Програмата за микро и мали претпријатија цели кон
зголемување на можностите за самовработување и
за развој на микробизнисите, заради намалување
на сиромаштијата, зголемување на интеграцијата на
селското население во пазарната економија и унапре
дување хармонични односи во заедниците.  Програмата
има два типа активности: финансиски и нефинансиски.
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999 година беше првата и ударна година за Програмата за
микро и мали претпријатија на МРФП. Во услови на општа
несигурност и тешки економски последици, предизвикани од
кризата во тогашна Сојузна Република Југославија, во прашање
се доведуваше целисходноста на една таква програма, чиј носечки
столб се кредитите. Дел од банкарскиот систем во Македонија
влезе во криза, поради што еден од акредитираните финансиски
посредници на МРФП мораше да биде заменет со друг, што, пак,
доведе до одложување на почетокот на реализацијата.
Сепак, во 1999 година се финализираа многу важни работи за
МРФП. Беа акредитирани Тутунска банка, Радобанк и Можности,
како финансиски посредници кои ќе ги одобруваат кредитите на
крајните корисници. Процедурата за одобрување кредити беше
креирана и спроведена во соработка со банките. Во втората по
ловина на годината беше извршена активна промоција на кредит
ната линија и беа избрани советодаватели за помош при комплети
рање на барањата за кредит. Освен тоа, спроведена е и анализа
на потребите од обука на кредитниот персонал од акредитираните
финансиски посредници.
Со  овие активности се комплетира целата инфраструктура за испо
рака на финансиски услуги и беа одобрени првите кредити.  

Исплатени првите кредити
Во 1999 година исплатени се првите кредити во вкупен износ од
203.416 евра. Од нив, 153.387 евра се наменети за 26 корисници
на микрокредитот тип 3, а остатокот за едно мало претпријатие за
кредитот тип 2.

Избрани советодаватели
МРФП избра 6 советодаватели. Нивната улога е да им обезбедат
релевантни информации, квалитетни стручни совети и поддршка
на заинтересираните кредитобаратели. Советодавателите служеа
како канал за промоција на кредитната линија на МРФП и иден
тификување потенцијални корисници. На заинтересираните кре
дитобаратели им помагаа да подготват бизнис-план и да ги компле
тираат барањата за кредит, врз основа на меѓусебен договор. Во
таквите трансакции, МРФП делумно учествуваше во трошоците на
кредитобарателите, стимулирајќи ги да користат стручен совет, а
доколку бизнис-планот и кредитното барање беа позитивно оценети
од страна на финансиските посредници, советодавателите добиваа
бонус за успехот и стимул за подобрување на нивната услуга и за
проактивен пристап кон потенцијални кредитокорисници.

МРФП, во соработка со консултантската куќа РИАС,
дел од холандската банка Рабобанк, направи анализа
на потребите за обука на акредитираните финансис
ки посредници. Анализата покажа дека напорите на
МРФП за градење на капацитетот на финансиските
посредници треба да бидат структурирани во две фази.
Во првата фаза фокусот е да се зголеми квалитетот на
кредитните операции на финансиските посредници, со
акцент на кредитирањето на малите претпријатија, на
избор на соодветни земјоделски посредници и на прак
тична помош во анализата на нивниот ризик. Во втората
фаза, фокусот е на подобрувања од аспект на страте
гија и организација, посебно на клиент-ориентираност
кон малите претпријатија.
Освен преку обуки, МРФП обезбеди и финансиска
поддршка за да ги стимулира акредитираните банки
да развијат одделенија за мали и средни претпријатија.
Поддршката беше наменета за ангажирање кредитни
службеници во банките, кои ќе работат исклучиво на
кредитирање мали претпријатија, како и за отворање
експозитура на Штедилницата Можности во Кичево, со
која се обезбеди подобар пристап до малите претпри
јатија од тој регион.

ГОДИНИ

Техничка поддршка на финансиските
посредници

Слика бр 2.
Техничка поддршка за развој на одделенија за
кредитирање мали и средни претпријатија во банките

25

2000

НАДОМЕСТУВАЊЕ
НА ДОЦНЕЊЕТО

ГОДИНИ

Д

26

Слика бр 3.
Изградба на мини капацитети за производство на печурки

оцнењето во спроведувањето на активностите во 1999 го
дина, поради косовската криза, требаше и се надомести во
2000 година. Се исплатија кредити во вредност од близу 2
милиони евра за 1.096 корисници, од кои дури 971 за индивидуални
земјоделци преку трговски посредници (тип 1). Ваквата реализација
беше резултат и на интензивната промоција преку медиуми, јавни
презентации, директни контакти со можните кредитокорисници, ка
ко и преку акредитираните советодаватели од страна на МРФП.
Освен тоа, МРФП продолжи со активностите за поддршка на ка
пацитетите на акредитираните финансиски посредници за креди
тирање мали претпријатија. Тоа се направи преку посета на Мар
кет банка (сега Рајфајзен) во Сараево, како пример на банка која
успешно функционира во сличен контекст, како и преку серија обуки
од реномираната куќа РИАС, дел од Рабобанк од Холандија.
МРФП поддржа и обуки за претприемништво на наставниот кадар
од основно и средно образование вклучен во проектот Јуниор ачив
мент (Junior Achievement).

Најбарани кредити за
индивидуални земјоделци
Над 90% од корисниците на
кредити во 1999 година се ин
дивидуални земјоделци, особе
но преку кредитот тип 1. При
чината за ваквиот интерес е
поради тоа што тој претставува
една од ретките можности во
тоа време за да дојдат индиви
дуалните земјоделци до потреб
ните финансиски средства за
финансирање на нивното земјо
делско производство.Исползувај
ќи ја довербата воспоставена со
деловната соработка со одреден
земјоделски посредник, како на
пример, винарија или млекарни
ца, индивидуалните земјоделци
пристапуваа до кредит во макси
мален износ од 10.000 евра. Ин
вестициите во најголем дел се на
менети за подигање нови насади
на винова лоза, јаболка и тутун,
за набавка на молзни крави и за
изградба на миникапацитети за
производство на печурки.

Запознавање со холандски банкарски искуства

Градење на капацитетот на банкарскиот
персонал
На почетокот на 2000 година, МРФП организира сту
диска посета за акредитираните финансиски посред
ници. Посетена беше Маркет банка во Сараево, која
подоцна истата година беше преземена од страна на
Рајфајзен банка. Во текот на 4-дневната посета, бан
карските претставници имаа можност детално да се
запознаат со организацијата и операциите на банката,
особено со нивната трансформација од продукт-ориен
тирана во клиент-ориентирана.
МРФП организира и обуки за банкарски персонал
кој работи на кредитирање мали претпријатија. Темите
беа „Анализа на кредитни барања“ и „Рано откривање
лоши пласмани“. Обуките ги
испорачаа консултанти со дол
гогодишно банкарско искуство
од РИАС, консултантскиот од
дел на една од најголемите
холандски банки Рабобанк.
Обуките беа комбинација на
теоретски презентации и рабо
та на конкретни примери, вклу
чително и посета на терен на
барателите на кредити.
Слика бр 5.
Обука на банкарски
персонал на финансиските
посредници
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МНОГУ АКТИВНОСТИ
ВО ТЕШКА ГОДИНА
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ве години по косовската криза, на почетокот на 2001 година,
Македонија се соочи со криза со вооружени судири на соп
ствена територија. Мирот беше воспоставен во август 2001
г. со потпишувањето на Охридскиот рамковен договор помеѓу вода
чите на четирите најголеми политички партии.
Кризата ја влоши севкупната состојба во Македонија, вклучително и
економската. Буџетските средства за инвестиции беа пренаменети
за покривање на трошоците за безбедност на земјата, инвеститорите
се воздржуваа од инвестирање, деловните врски на македонските
претпријатија се прекинаа, населението почна да повлекува дел од
своите депозити, а финансиските институции не го охрабруваа кре
дитирањето.
Сепак, и во вакви околности, МРФП успеа да реализира голем
број активности во рамките на Програмата за микро и мали прет
пријатија.
Исплатени се 1.346.836 евра кон 501 корисник, реализирани се
обуки за претприемништво за бизнис-почетници и за жени, обучени
се над 48 претставници на земјоделски здруженија, технички се
опремени 15 земјоделски здруженија, подготвени се 15 прирачници
за индивидуални земјоделци и воспоставена е соработка помеѓу
клучните чинители во финансирањето мали претпријатија (банки,
владини институции, донаторски и други иницијативи за развој на
бизнис).
Освен тоа, МРФП потпиша договор за реализација на новата Про
грама за поттикнување на претприемништвото со Канадскиот цен
тар за меѓународни студии и соработка (ЦЕЦИ), а поддржан од Ка
надската агенција за меѓународна соработка (ЦИДА).
Во 2001 година МРФП беше позитивно оценета од страна на над
ворешен независен оценувач.

Програма за подршка на претприемништвото
Целта на Програма за подршка на претприемништвото е поддршка
на развојот на  два  потсектора  со  докажан потенцијал  преку  по
добрување  на  нивната  внатрешна  ефикасност. Програмата де
финира пакет активности, кои требаа да придонесат кон ефикасен
развој на идентификуваните потсектори и зајакнати капацитети на
актерите од идентификуваните потсектори.
Пристапот  на МРФП и Канадскиот центар за меѓународни студии
и соработка (ЦЕЦИ),   кој   како успешен модел ЦЕЦИ го има
спроведено во   повеќе   земји, всушност претставува стратегија
односно интервенции кои  се  фокусираат   на   развојот  на  спе
цифични   потсектори   кои   покажале   потенцијално    влијание   на  
руралните  економии  и  во  крајна  линија   на  приходот  на  ру
ралната   популација. Под   оваа стратегија, корелацијата   на   од

Избрани првите потсектори
Во рамките на заедничката Програма за поддршка на
претприемништвото на МРФП и на ЦЕЦИ, се направи
студија за анализа на шесте потсектори во земјоделст
вото - домат, пиперка, малина, вишна, мед (пчеларство)
и јаболко.
По анализата, се одржа работилница, на која своите
мислења и препораки ги истакнаа стручни лица од
консултантската куќа МЦГ, од Агроконсалтинг Визи,
од Земјоделскиот факултет, од Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство на Репу
блика Македонија, од канадски консултант и дел од
Одборот на старателите на МРФП. По дискусиите за
проблемите и за можните решенија за секој од потсек
торите, беше предложено за почеток да се изберат до
матот и пиперката, како еден потсектор, чиј развој ќе
биде помогнат од страна на МРФП. Покрај него, подоц
на избран е и потсекторот јаболко.

СЕТ
Еден денар да е, сам да го заработиш!
Зоран Ќириќ ,е еден од корисниците на кредит од МРФП,  
својот бизнис на производство на шајки го започнал
за да си обезбеди егзистенција по заминувањето од
кумановското претпријатија Кен. „Отпремнината што
ми ја дадоа беше 4.000 германски марки“, вели тој,
„ако можев со тие пари во 1996 година да започнам
бизнис и да опстанам до денес, можат сите“! Изборот
на бизнисот бил заради достапноста на машините
за производство и претходното искуство. „Машините

тогаш чинеа 12.000-17.000 долари, сега се дури и
попристапни. Правевме месечно и по 200 тони шајки и
најмногу ги извезувавме во Србија и Косово, а помалку
во Грција“, се сеќава Зоран. „Иако количински тоа
изгледа многу, заработката од шајките е мала“.  
„Во бизнисот мора да се следи пазарот“, вели Зоран.
Падот на побарувачката на нивниот првичен производ
ги натерал да побараат нови можности. Тие сега се пре
ориентирани на производство на челични конструкции
и браварија. Од тројца, Сет денес брои 15 вработени.
„Има работа“, вели Ќириќ, „Еден денар да е, сам да го
заработиш“.  
Парите од кредитната линија на МРФП биле искористени
во 2001/2002 година за поставување трансформатор
и стакла за халата. „Инвестирањето е континуирано,
новите машини што ги набавивме чинат 70.000 евра“,
вели Зоран.

Застапување и развојно образование
Земјоделците учат раководење со проектен
циклус
МРФП, во текот на годината, спроведе две обуки за ра
ководење со проектен циклус, наменет за членовите на
земјоделските здруженија.
Искуството од обуката го сподели Горан Бошков, се
кретар во Здружението за производство на екохрана
„Екоплод”, од Богданци. „Овој вид обуки е неопходен за
секоја организација слична на нашата. Досега сите наши
проекти ги изработувавме со помош отстрана. Обуката
за мене и за мојата организација е прва од ваков вид и
отсега, по новостекнатите знаења, се надевам сами ќе
си ги изготвуваме идните проекти”.
Слично размислуваше уште еден од учесниците, Андреа
Секулоски, претседател на Собранието од Здружението
на овоштарите Преспа–фруит од Ресен. „Мојата задача
во Здружението е да планирам и да изготвувам проекти.
Ова е добро искуство за мене, добив нови информации
што во преспанскиот регион ни недостигаа. Контактите
со финансиерите се невозможни ако тоа не го напра
виме по писмен пат. Сега ќе знам како подобро да го
направам тоа”.

Слика бр 6.

Слика бр 7.

„Во бизнисот мора да се следи пазарот“ – Зоран Ќириќ, СЕТ

Земјоделците подготвени сами да изработат проект
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носи помеѓу главните актери (производители, зе
мјоделски асоцијации, преработувачи, извозници,
крајни   потрошувачи, државната   администрација)   е  
промовирана   за   да   поттикне   погодна   средина   за  
развојот  на  микро  и  мали  претпријатија. Овој  модел,  
базиран  на  транспарентност  и   одржлив  дијалог  по
меѓу   различни   учесници,   сочинува   едно   вредно   и  
испробано  решение   кое   обезбедува  правилна  ре
дистрибуција  на  добивките  кои  се  настанати  од  зе
мјоделските   производи   произведени  од  ситните  зе
мјоделци.
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Чедомир Спасовски, претседател на Пчеларското здру
жение „Пчела” од Куманово, ги сподели своите впечато
ци: „Се занимаваме исклучиво со пчелни производи, а
активни сме, непрекинато, триесет години. За текот на
обуката – одличен метод, нов за мене. Теоретски сега
сум подготвен многу подобро да изготвам проект”.

ГОДИНИ

Техничка поддршка за земјоделците
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Агрономот Слободан Камчев, секретар на Здружението
на тутунопроизводителите „Тутун” од Неготино, го спо
дели неговото искуство со МРФП: „Кога видов оглас за
техничка поддршка на здруженија, малку се пошегував
со жена ми, запрашувајќи ја кој дава така пари денес!?
Сепак, конкуриравме на огласот и набрзо сфативме
дека работата е сериозна и дека парите не се даваат
туку-така, ами се наменети за развој, за перспектива,
за полесно работење на земјоделските здруженија, а со
тоа и на индивидуалните земјоделци”.
Со поддршката од МРФП од програмата за микро и
мали претпријатија, здружението е опремено со ком
пјутер, печатач, телевизор и видеокамера, во вредност
од 160.115 денари. МРФП обезбеди 85% од износот,
додека, според договорот, остатокот падна на товар на
здружението.
„Како стручен соработник за аграр на приватната не
готинска телевизиска станица, јас со камерата ќе ја
снимам и ќе ја следам состојбата со виновите насади,
со лозјата, односно за болестите што ги напаѓаат, со
приносот итн. Содржината би ја пласирал на локалната
телевизија, во Неготино, а и во Кавадарци, во делот на
емисиите посветени на земјоделството... Можеби и на
националната телевизија” – додаде Слободан Камчев.
„Тутун” брои околу 200 членови, тутунари, винари и дру
ги земјоделци.

Издадени 15 земјоделски прирачници
Со поддршка од МРФП, подготвени се и издадени 15
прирачници наменети за земјоделски здруженија и за
нивните членови, но и за пошироката јавност. Темите
беа избрани од самите земјоделски здруженија, а како
автори се јавуваат стручњаци од одредената област.
Целта на издавањето на овие прирачници е со ед
ноставни совети за индивидуалните земјоделци да
им се помогне во раното откривање на болестите на
Слика бр 8.
Прирачници за земјоделци

земјоделските култури, во начините за квалитетно про
изводство, во семејното книговодство и другите пробле
ми со кои се соочуваат земјоделците во текот на нивна
та работа.
Петнаесетте прирачници ги носат следниве наслови:
„Производство на овчо сирење во домашни услови и
негово чување”, „Производство на гроздови ракии кај
индивидуални производители на грозје”, „Производст
во на обоени вина во мали винарски визби”, „Болести
и штетници кај градинарските култури”, „Здравствена
заштита на пчелите”, „Пчелни производи”, „Одгледув
ање печурки”, „Силажа и сенажа”, „Најважни забо
лувања во интензивното свињарско производство”,
„Водење сметководство на индивидуални земјоделски
стопанства”, „Здруженија -  Вашата економска и поли
тичка моќ”, „Исхрана на овци и кози”, „Здравје и нега
на овците”, „Пласман и продажба” и „Матично книго
водство и селекција кај овците”.
Прирачниците се дистрибуирани преку земјоделските
здруженија кои се јавуваа како предлагачи на темите.
Секој од петнаесетте прирачници е отпечатен во тираж
од 500 примероци.

Развој на претприемништвото
Обука, па бизнис
Силвана Петревска по професија е правник, но реши
ла, за почеток, своите афирмации за бизнис да ги на
сочи кон продажба на уметнички творби. Идејата за
отворање сопствен бизнис за цело време била во неј
зиниот живот. Но, самодовербата и охрабрувањето до
шле непосредно по завршувањето на обуката за жени
претприемачки, организирана од Асоцијацијата на же
ните претприемачки АРНА, а поддржана од МРФП, со
главна тема „Од идеја до бизнис”.
„Тоа беше во текот на јули. Тогаш учествував на обука
на која на почетокот можеби гледав со скепса, во смис
ла на некоја придобивка за отпочнување сопствен биз
нис. Но, не беше така. За моја среќа, тоа беше мес
то и настан што ми даде поголема самодоверба за
остварување на моите идеи. На обуката учествуваа
20-тина жени – голем дел од нив без работа, или со из
губено работно место. Изгледаше депресивно, но, по
обуката, сите бевме пооптимистички расположени. За
тоа најзаслужни беа организаторот и обучувачите, кои
во текот на тие неколку денови ни го влеаја тоа чувство.”
– беа зборовите на Силвана.
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ПОТВРДЕН ПРИСТАПОТ
КОН ПРЕДИЗВИЦИТЕ
Потпишување договор со Кралството Холандија за поддршка
на новиот стратешки план на МРФП

Слика бр 10.
Соработка во вистински правец и со добри перспективи –
Сашо Клековски, МРФП и Агнес ван Арден – ван дер Ховен,
министерка за развојна соработка на Кралството Холандија

В

о 2002 година се случија неколку Битни настани за МРФП.
Во јуни заврши Програмата за микро и мали претпријатија.
Истовремено подготвен е Стратешкиот план за периодот
2002–2006 година. Во септември потпишан е нов договор за под
дршка на Стратешкиот план со Кралството Холандија во вредност
од 5,67 милиони евра. Со поддршката потврден е пристапот на
МРФП кон предизвиците. Кон крајот на годината, избран е новиот
Одбор на старателите на МРФП.
Во делот финансиски услуги, исплатени се 1,1 милиони евра за 30
мали претпријатија.
Во делот нефинансиски услуги, издадена е публикацијата Актив
ности за мали и средни претпријатија во Македонија, која дава
преглед на поддршката за МСП, проблемите со кои се соочуваат
и можните решенија. Освен тоа, реализирани се повеќе обуки за
претприемачи и здруженија, презентирани се кредитни можности
пред ромски претприемачи, публикувани се извадоци од изборните
програми кои се однесуваат на вработувањето и малите претпри
јатија.
Во програмата за поддршка на претприемништвото, подготвени се
акциски планови за развој на потсекторот домат и пиперка и потсек
торот јаболко и започнати се првите активности, насочени кон за
јакнување на клучните актери од потсекторите и кон обезбедување
информации и основа за застапување.

Продолжена соработката меѓу МРФП и Кралството Хо
ландија
Потпишан Договорот за поддршка на Стратешкиот план
на МРФП 2002–2006 година
Договорот за поддршка на новиот стратешки план на Македонската
развојна фондација за претпријатија за периодот 2002–2006 годи
на го потпишаа Сашо Клековски, застапник на МРФП и А.М.А. ван
Арден – ван дер Ховен, министерка за развојна соработка на Крал
ството Холандија.
„МРФП е различна од другите организации и институции што се за
нимаваат со оваа проблематика, пред се, заради развојниот фокус.
Таа е ориентирана кон намалување на сиромаштијата. МРФП игра
посредничка улога, поттикнувајќи иновации. Фокусот на МРФП се
руралните подрачја, проширувајќи се на целата територија на Ма
кедонија, како и кон урбаните средини” – рече Сашо Клековски,
претставувајќи ја МРФП.
Министерката за развојна соработка на Кралството Холандија,
ван Арден – ван дер Ховен изјави: „Нашата соработка со МРФП
трае од 1998 година. Мило ми е што таа се развива во вистински
правец, со добри перспективи. МРФП не е фокусирана само на
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пристап до кредити. Таа придонесува за намалување на
сиромаштијата, за развој на претприемништвото и на
вештините за водење бизнис. МРФП го остварува тоа
преку финансиски и нефинансиски услуги. Поддршката
што Кралството Холандија и ја дава на МРФП од
1998 година ќе изнесува приближно 10 милиони евра,
наменети за финансиски и нефинансиски услуги”.
Новиот стратешки план на МРФП останува на истата
линија на активности во испораката на кредити, во
градењето капацитети на претприемачите, на нивните
здруженија, на обезбедувачите на деловни услуги и на
финансиските посредници. МРФП ќе биде активна и во
делот на лобирање и застапување, а предвидува и вове
дување нови услуги, меѓу кои и гарантен механизам.
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Завар компани
По стапките на татко и
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Јован Наумовски ја основа „Завар компани“ во 1988
година. „Моите пријатели ми се чудеа зошто напуштам
сигурна работа во Институтот за заварување и запо
чнувам од нула. Сега кога ќе ги погледнам последните
20 години и она што сме го постигнале, знам дека бев
во право“.
„Завар компани“ е основана како семејна фирма, која
од тројца вработени, пораснала на 60. „Почнав во под
румот од куќата“, се сеќава Наумовски, „позајмив по
Слика бр 11.
„Фирма не се прави за една генерација“ –
Марта Наумовска-Грнарова, Завар Компани

3.000 марки од три семејства и почнав“.
Со парите од кредитната линија на МРФП набавена е
автодигалка со помош на која е реализиран поголем до
говор со Окта.
Денес имаат кооперантски однос со фирми од Германија,
од Австрија и од Белгија, меѓу кои е и фирмата Сименс.
„Завар компани“ има два сертификати на квалитет ИСО
(ISO) 9001:2000 и ИСО 14001:2004. „Сертификатите
многу ни помогнаа во работата со странските фирми“,
вели Јован Наумовски, „кога извезувате, морате многу
повеќе да вложите, така го подигате стандардот на про
изводството и генерално го подобрувате производстве
ното ниво во земјата.
Како подизведувачи, заработката е мала, затоа во „За
вар компани“ работат на дизајнирање и изработка на
потполно нивни производи. Такви се радијаторите од
инокс, дизајнирани од Марта Наумовска-Грнарова и
произведени од „Завар компани“.
Марта, машински инженер и стручњак по заварување,
одлучила да оди по стапките на татко и. „Фирма не се
прави за една генерација“, вели таа со насмевка, пока
жувајќи ни го своето дело кое вклопено во ентериерот
воопшто не остава впечаток на радијатор.

Активности за мали и средни претпријатија во
Македонија
Чекор повеќе за меѓусебна соработка
Македонската развојна фондација за претпријатијата,
Националната агенција за развој на мали и средни
претпријатија (НЕПА) и Штедилницата „Можности”,  во
текот на декември 2001 година, во Охрид, организираа
средба „Активности за мали и средни претпријатија во
РМ” на која учествуваа скоро сите организации кои ра
ботат во секторот на мали и средни претпријатија.
На учесниците им беа презентирани податоците за
расположливите

фондови за кредити и за директни
вложувања, за спроведените други активности во те
кот на 2000 и 2001 година, за искористеноста на
расположливите фондови по региони, дејности и оп
фатен број корисници во наведениот период. Оваа
презентација ја подготви МРФП врз основа на подато
ците добиени од анкетата на организациите учесници
на оваа средба.
Средбата содржеше работилници за финансиски и не
финансиски услуги и тркалезни маси на темите „Инстру
менти за обезбедување во делот на финансиските услу
ги” и „Заштита на добавувачот во услови на отежната
наплата”.
Основната идеја од која се водеа МРФП, НЕПА и
Можности во одржувањето на средбата беше по
требата од соработка меѓу агенциите кои работат со
мали и средни претпријатија. Ова беше прв чекор во
воспоставувањето регуларен тек на информации, како
и во изнаоѓањето начини за заедничко информирање
на јавноста за сите постојни програми во земјата, за
кредитните линии, за обуките и за друга помош којашто
можат да ја добијат малите и средните претпријатија од
овие организации.
„Ми изгледа дека ова е добра иницијатива за меѓу
себна информираност за тоа кој каде е активен, за
подобрување на меѓусебната комуникација, за ме
ѓусебно запознавање. Овие средби би требало да

Развој на претприемништвото
Обуки за млади ромски претприемачи
„Од 1991 започнав со сопствен бизнис – месарница и
колонијал. Сега тие не работат, поради моите пропусти
во работата што ги правев сите овие години”. Вака ни
се претстави Салиу Максут, татко на две деца, еден од
учесниците на обуката за млади ромски претприемачи
од Гостивар. „Дојди еден – земи роба на вересија, дојди
друг – истото. Кога ќе дојдеше да наплатам, муштериите
ми одговараа ‘земи ни ја душава, пари немаме!’. И што
да правиш, да им ја земеш душата, не можеш. И така
ми пропадна бизнисот, па сега ниту еден член од мојата
Слика бр 12.
Публикувани проблемите и можните решенија за малите и
средните претпријатија во Македонија

фамилија не е вработен”, продолжи да ни раскажува
Максут. „Но, сега сум тука да ги научам грешките и пов
торно да се обидам да го обновам бизнисот, и нема ве
ќе на вересија”, додаде тој.
И Салаедин Бајрами е еден од учесниците на гости
варската обука, а и тој е тука за да се стекне со неопход
ните претприемачки вештини, за неговите идни планови:
„Во мојата куќа има 11 членови – јас, мојата жена и двете
деца, мојот брат со фамилијата, татко ми и мајка ми. Јас
сум невработен, по струка сум ветеринарен техничар.
Ама брат ми има своја автолимарска работилница. По
времено работам таму, па така научив нешто од тој за
нает”, рече тој. „Прв пат сум на ваков вид семинар, но
многу работи поврзани со отворањето и водењето биз
нис сега ми се разјаснија. Планирам да ја проширам
дејноста на работилницата на брат ми и таму да ја
остварам основната егзистенција”, додаде Бајрами.
МРФП овие обуки ги реализира во соработка со
МЦМС во рамките на програмата Применето обра
зование на младите Роми. Преку проектот „Млади
ромски претприемачи”, и преку ваков вид обуки за
претприемачки вештини се стекнаа 90 млади Роми на
возраст до 30 години.

Во Ресен, во организација на Групата за развој
на потсекторот јаболко
Денови на македонското јаболко
На 26 септември, 2002 г., во градот на јаболкото, Ре
сен, со симболично скинување на првото јаболко, пред
насобраните посетители од земјава и странство, пред
домашни и странски дипломати, пред граѓаните на Ре
сен и градските власти, се означи бербата на ова ово
шје. Иницијативата беше на Групата за развој на потсек
торот јаболко, а беше поддржана и од МРФП.
„Ова е одлична манифестација, која ќе прерасне во
традиционална, и таа нуди можност нашиот град, однос
но нашето јаболко да се анимира пошироко во светот.
Денеска, овде, поканети се и присуствуваат многу гости,
тука се и нашите пријатели од збратимените градови од
светот. Се надеваме дека ќе им се допаднат нашите ја
болка и дека тие ќе бидат добар амбасадор на нашата
земја. Затоа, благодарни сме на Групата за развој на
потсекторот јаболко и на сите кои ја поддржаа неа” –
истакна градоначалникот на Ресен, Димко Тосковски.
Групата за развој на потсекторот јаболко, во оваа при
года, го претстави Акцискиот план за 2002 г., заедно со
тригодишниот план.
„Тригодишниот план предвидува создавање подобри
услови за стандардизирано производство преку инфор
мираност и обука на учесниците во врска со стандардите
на ЕУ за квалитет (на производот и пакувањето), бара
ниот асортиман во земјите на ЕУ, како и поддршка на
инвестициите на производно ниво. Нашата цел е да го
претставиме македонското јаболко на европскиот и на
светскиот пазар со препознатлив квалитет, преку при
бирање податоци за побарувачката на пазарот, про
моцијата на производните можности за бизнис, како и
поддршка на инвестирањата на преработувачко ниво.
Нашата група предвидува и активности за подобрување
на загарантираниот пласман на производите од јаболка
преку идентификација на најповолните пазари за нас,
локални и меѓународни, и воспоставување стратешки
контакти со нив”, истакна Кицо Дамевски, тогашен прет

ГОДИНИ

придонесат за подобро и поквалитетно решавање на
проблемите, одовдека можат да произлезат многу ини
цијативи. Во функција на сите нас е да продолжат овие
средби и понатака да се вклучуваат што поголем број
консултантски агенции” – се зборовите на Зоран Мар
тиновски, тогашен аналитичар за инвестирање во Меѓу
народната финансиска корпорација ИФЦ, учесник во
работата во финансискиот дел.
Проектот беше комплетиран во 2002 година со издава
ње на публикацијата „Активности за мали и средни прет
пријатија во Македонија“, во која дадена е анализа на
понудата на финансиски и нефинансиски услуги за мали
и средни претпријатија, проблемите со кои се соочуваат
и можните решенија.
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2003

НОВИ
КРЕДИТНИ УСЛОВИ
седател на Групата за развој на потсекторот јаболко.
о услови на фокусираност на државните институции на
исполнување на одредбите од Охридскиот договор и
понатамошно влошување на економските параметри, МРФП
продолжи со своите активности.
По 7-месечен процес на акредитација, потпишани се нови рамковни
финансиски договори со финансиските посредници Извозна и
кредитна банка А.Д. - Скопје, Тутунска банка А.Д. - Скопје, Штедил
ница Можности и Стопанска банка А.Д. - Битола.
Исплатени се над 2,7 милиони евра за 291 корисник, со што вкуп
ниот број на корисници достигнува 1.918. Притоа, за првпат финан
сиските учесници обезбедија кофинансирање од сопствени извори.
Кофинансирањето е дел од новите рамковни финансиски договори
и треба да достигне од почетните 10% до целните 30%.
Комплетирана е студија за гарантен фонд на МРФП, врз основа
на која започнат е процесот на преговарање со финансиските
посредници за воспоставување гарантен механизам. Освен тоа,
направена е анализа на родовата застапеност во програмите на
МРФП, а започната е и студија за еднаков пристап до финансиски
услуги.
Во 2003 година започна да се реализира и поддршката за јакнење
на капацитетите на експозитурите на финансиските посредници
надвор од Скопје, а беа организирани и обуки, издадени беа при
рачници и обезбедени беа информации за кредитни можности за
претприемачи и земјоделци и нивните здруженија.
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Слика бр 13.
Потпишување договори со акредитираните
финансиски посредници

Нови рамковни финансиски договори помеѓу МРФП и
финансиски институции
На 12 септември МРФП потпиша нови рамковни финансиски до
говори за спроведување на кредитната линија со финансиските
институции Извозна и кредитна (ИК) банка А.Д. - Скопје, Тутунска
банка А.Д. - Скопје, Штедилница Можности и Стопанска банка А.Д.
- Битола.
При потпишувањето, Сашо Клековски, застапник на МРФП рече:
„МРФП се определи за концепт на јакнење на постоечките финан
сиски институции, наспроти поддршката на формирање нова ин
ституција, поради очекувањата дека тоа обезбедува поголем придо
нес кон остварување на целта за подобрување на услугите за микро
и малите претпријатија. За такви промени потребно е градење пар
тнерски односи меѓу развојните граѓански организации, како МРФП
и комерцијалните институции, како банките. Тоа треба да го подо
бри разбирањето за двата аспекти: развојниот и финансискиот. И
токму во тоа сметаме дека во претходниот период постигнавме зна
чителни резултати”.

Млекарница „Здравје“ Радово
Инвестиции за проширување на пазарот
Една од најуспешните млекарници во Македонија,
„Здравје“ Радово, е една од успешните приказни на кре
дитната линија на МРФП. Со постојано инвестирање,
напорно работење и почитување на стандардите за
производство на храна, „Здравје“ Радово го изгради
имиџот на сигурен производител и партнер.
„Прво треба да се докажете пред кооперантите“, вели
Зоран Гудев, еден од сопствениците на млекарницата,
„затоа нашиот рок за исплата е 15 дена“.  „Здравје“ Ра
дово сега има 2.000 кооперанти и во двете млекарници,
во с. Радово (Босилово/ Струмица) и во Куманово от
купува околу 120.000 литри на ден. „Нема проблем со
кооперантите додека не се појави отстапка во квалите
тот на млекото“, вели Зоран.

готвуваме производствените капацитети во Украина“,
вели Зоран, „машините се поставени и остануваат уште
ситни доработки на просторот“.
Гудеви очекуваат промени во бизнис-климата во Маке
донија, посебно во почетокот на следната година кога
ќе стане задолжителен ХАСАП-стандардот за произ
водство на храна. Тоа ќе овозможи намалување на
нелојалната конкуренција и ќе овозможи уште нови ин
вестиции.

„Лабеко“ Скопје  
Да создадеш нешто што ќе остане
„Да создадеш нешто што ќе остане!“ – тоа е идејата што
го водела Дарко Тофоски од водите на меѓународната
трговија во сопствен бизнис на производство и прера
ботка на печурки. „Лабеко“ е единствената компанија
во Македонија која пакува и произведува производи од
печурката буковка. „Кога почнавме да произведуваме,
бевме свесни дека во Македонија нема култура на ко
ристење буковка“, се сеќава Дарко Тофоски, сопственик
на „Лабеко“. „За среќа, имам искуство во истражување
на пазарот и промовирање производи, па таа фаза ус
пешно ја поминавме. Мислам дека доволен доказ за тоа
е порастот на пласманот од 1 тон месечно во 2002 го
дина на 7 до 10 тони буковка месечно денес“.   
Освен пакуваната свежа и маринирана буковка, „Ла
беко“ произведува и пивски крокети, панирани буковки,
салата од буковки итн. „Рецептите за нашите производи
се мои“, гордо кажува Тофоски, „сакав да видам што
семоже да правиме со буковката. Пазарот ги прифати,
значи дека се добри“, додава со насмевка.
„Лабеко“ е корисник на кредит од МРФП. Средствата
од кредитот ги искористиле за структуирање на фирмата
и набавка на систем за климатизација за потребите на
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Производство за новите пазари, „Здравје“ Радово

Иновативните рецепти на Лабеко прифатени од потрошувачите

За шест години работа, „Здравје“ Радово го зголеми
бројот на вработени од првичните 5 на 138. Со кредитот
од МРФП преку НЛБ Тутунска банка купена е машина
за кашкавал „Ајдамер“ и „Гауда“ со што проширен е
асортиманот на производи. Млекарницата денес про
изведува повеќе од 30 артикли кои не се продаваат
само во Македонија, туку и во регионот (Србија, Црна
Гора, Косово). „Речиси 80% од растителниот кашкавал
го извезуваме, имаме претставништво во Ниш и произ
водствен погон близу Нови Сад, а во моментов ги под

првичното производство на буковка. „Бизнисменот ко
га почнува е како дете што проодува“, вели Тофоски,
„потребна му е помош, некој да го поддржи.“
Според Тофоски, „Лабеко“ е првата фирма во Маке
донија што го добила сертификатот ЕУРЕПГАП. „Вове
дувањето на стандардите не го правиме од формална
причина“, вели тој,  „туку затоа што преку него ќе ја раз
виваме фирмата, ќе ја европеизираме“.
Во моментов „Лабеко“ ангажира 30-тина кооперанти и
9 вработени.

ГОДИНИ

Во оваа фаза се нуди поддршка на развојот на
кредитниот капацитет на филијалите и експозитурите
надвор од Скопје, што треба да помогне во регионалниот
пристап. Во вкупниот износ на исплатени кредити,
покрај средствата од МРФП, се очекува и учество на
сопствениот капитал на банките, што преку мобилизација
на домашните средства ќе го мултиплицира ефектот на
странската поддршка. Со новите договори овозможен
е пристап на сите вклучените финансиски посредници
до сите типови кредити, што е посебно важно од аспект
на кредитот тип 3, бидејќи и микрокредитите почнуваат
да се прифаќаат како стандарден продукт од страна на
банките.
Процесот на акредитација на финансиските институции
започна на почетокот на 2003 година. Врз основа на
однапред дефинирани критериуми, од вкупно десет оце
нувани финансиски институции, се избраа споменатите
четири.
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ДОСТАПНОСТ НА
ГАРАНТНИОТ ФОНД НА
МРФП
Н
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ајзначајната новина на МРФП во 2004 година е опера
ционализација на гарантниот фонд. Тој опфати два типа
гаранции. Едната е наменета за корисници со недостиг од
обезбедување за бараниот кредит со кој треба да се финансира
нивната бизнис-идеја, а другиот за политички ризик, односно за
претпријатија лоцирани во региони кои финансиските институции ги
проценуваа дека се изложени на значителен политички ризик. Во те
кот на годината одобрени се и првите гаранции, по една за недостиг
од обезбедување и за политички ризик.
Исплатени се кредити во износ од 3,7 милиони евра кон 596 ко
рисници, достигнувајќи вкупно 2.513 корисници. Со овие кредити
поддржани се 1.215 постојни работни места, а со користењето на
кредитите во правец на проширување на својата дејност, овие прет
пријатија планираа да вработат 315 нови работници.
Во 2004 година МРФП презеде интензивни промотивни активности
во соработка со повеќе организации, со цел да го подигне нивото
на информираност за финансиските и нефинансиските услуги што
се нудат во Македонија за малите бизниси.
Во делот на градење на капацитетите на финансиските посредници,
реализиран е циклус од обуки на кредитни службеници од експози
турите на финансиските посредници. Поддржано е вработувањето
на четири нови кредитни службеници во експозитурите на финан
сиските посредници надвор од Скопје. Исто така, обезбедена е
програмска и организациска поддршка за 5 здруженија и фондации
за развој на претприемништвото.
МРФП го поддржа и Ромскиот економски форум на кој учествуваа
140 претставници од владиниот, од граѓанскиот и од бизнис-секторот.
На Форумот беа презентирани резултатите од истражувањето за
економската состојба на Ромите, а преку дискусија беа донесени
заклучоци во форма на декларација.
Во 2004 година заврши програмата Поттикнување на претприем
ништвото.

Гарантен фонд - охрабрување за нови инвестиции
МРФП воспостави гарантен фонд за регионите со висок политички
ризик и недостаток на обезбедување, што има за цел охрабрување
на финансиските инситуции да пласираат кредити на можни корис
ници чии бизниси се лоцирани во поранешните кризни региони или
немаат доволно обезбедување. Вкупната сума ставена на распола
гање на гарантниот фонд е 500.000 евра.
Како корисници на гаранции можат да се јават трговските посред
ници, за понатамошно позајмување на индивидуални земјоделци,
малите претпријатија и микропретпријатијата.

Панго, прв корисник на Гарантниот фонд на МРФП
Претпријатието „Панго” на браќата Анѓелкоски повеќе
од деценија се занимава со производство на јајца и
сточна храна. Ова претпријатие се наоѓа во Вруток, на
десетина минути од Гостивар. Планот за зголемување
на нивниот капацитет можеа да го реализираат, благо
дарение на кредитот и гарантниот фонд на МРФП, пре
ку Штедилница Можности.
„Во овој бизнис сум со својот брат Горан веќе десетина
години. Во родниот Вруток имаме доволно простор за
производство на сточна храна или концентрат, со што,
засега само за наши потреби, ги храниме 1.500-тините

Слика бр 16.
Новите инвестиции на „Панго“ возможни со гарантниот механизам
на МРФП

кокошки-несилки во наша сопственост. А и јајцата што
ги несат овие кокошки веќе одамна ги пласираме на
гостиварскиот пазар, исто така во сопствен дуќан”, по
тенцира Панче Анѓелкоски, директор на „Панго”.
Кредитот што го користи ова претпријатие е преку фи
нансискиот посредник „Можности”, а со него е набавена
нова машина за производство на сточна храна.
Како што потенцираа браќата Анѓелкоски, многу теш
ко дошле до кредит, за што се обидувале повеќе пати
и во повеќе банки, но безуспешно, зашто нивното прет
пријатие се наоѓа во „кризното подрачје” со ниска
проценета вредност на понудениот објект за хипотека.
„Конечно, единствено Можности ни излегоа во пресрет.
Задоволни сме од кредитот зашто ни овозможи да го
заокружиме процесот – од одгледување пилиња до про
изводство на јајца. Ова ни овозможи да го намалиме
трошокот на крајниот производ, за која цел е и земен
кредитот”, нагласија Анѓелкови.

Карван за поддршка на
претприемништвото
Во 13 градови низ Маке
донија помина карванот
за поддршка на претпри
емништвото. Тој тргна од
Битола на 12 мај и помина
низ Кавадарци, Струмица,
Куманово, Велес, Кочани,
Тетово, Гостивар, Прилеп,
Охрид, Гевгелија, Штип и
заврши во Скопје. „Досе
га постоеше значителен
географски дисбаланс на
употреба на кредитите за
Слика бр 17.
малите и средните прет
пријатија. Многу поактивен Публикација со финансиските
и нефинансиските услуги
беше вардарскиот регион,
достапни за македонските
отколку пелагонискиот, ох
претприемачи
ридскиот или полошкиот
регион. Со спроведувањето
на овој проект сакаме да се доближиме до претприема
чите од сите региони во Македонија и да видиме со кои
проблеми се соочуваат тие при барањето или користе
њето кредити”, истакна Сашо Клековски.
Министерот за економија, Стевче Јакимовски, потенци
ра: „Развојот на малите и средните претпријатија е многу
битен за секое општество. Во западните земји тие учес
твуваат со висок процент во целокупното стопанство на
земјата. Без успешни мали и средни претпријатија, не
може да има ни успешни големи претпријатија”.
Во рамките на проектот, издадена е публикацијата „Под
дршка на претприемништвото во Македонија” каде се
презентирани кредитни линии и други финансиски и не
финансиски услуги и институции.
Карванот го организираа МРФП, Македонската банка
за поддршка на развојот и Штедилница Можности, а се
приклучија и ИФАД, Министерство за економија, ИФЦ
СЕЕД, Фондот за кредитирање мали и средни претпри
јатија и Фондацијата Институт отворено општество.
Слика бр 18.
Прес конференција за караванот „Поддршка на
претприемништвото во Македонија“
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Со самото аплицирање за кредит кај акредитираните
финансиски посредници на МРФП - Тутунска банка А.Д.
– Скопје, ИК банка А.Д. -  Скопје и Штедилница Мож
ности, потенцијалните корисници можат да побараат
користење и на гарантниот фонд на МРФП.
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КИМ
По 18-годишна работа како технолог во фабриката
Македонија од Неготино, Славчо Јорданов одлучува
да направи промена. Го основа претпријатието КИМ за
производство на кечап, мајонез и сок од домати. Клучна
предност што ја има е искуството; клучен недостаток –
финансиски средства потребни за развој на неговата
бизнис-идеја. Во потрагата по банка која финансиски
ќе го поддржува, воспоставува контакт со ИК банка, ко
ја го одобрува првиот кредит од кредитната линија на
МРФП, наменет за комплетирање на објектот во град
ба и опремата.
„ИК банка имаше разбирање за мојата ситуација. Како
обезбедување за кредитот прифати залог и на комбето

Ромски економски форум
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делци и претприемачи. Повикот и изборот на здруже
нијата, МРФП го направи на транспарентен начин и по
однапред дефинирани критериуми. Голем број на обуки
наменети за градење на капацитетите на самите прет
приемачи, беа испорачани од страна на овие здружени
ја. 1.959 претприемачи беа опфатени со обуки за прет
приемачки и стручни вештини. Во поддршката на овие
обуки, даден е приоритет на обуките наменети за при
падници на другите етнички заедници. Оттаму, учеството
на претприемачите од другите етнички заедници е 69%,
од вкупниот број на учесници.
Од друга страна, како дополнување на програмската под
ршка, МРФП иницираше процес на обуки и студиски по
сети  за членови на раководството на здруженијата. Овој
пристап придонесе кон јакнење на капацитетите на овие
организации. Истата методологија која беше применета
во јакнење на капацитетите на ФП, беше реплицирана и
кај овие здруженија (идентификција на нивните потреби
за јакнење на капацитетите, развивање на план, нивно
спроведување и оценка). Обуките кои беа предложени
и испорачани беа на следните теми: „Раководење со
програми”, „Раководење со организации”, „Финансиско
работење”, „Односи со јавност”, „Административно
работење” и „Финансиско раководење”.

Слика бр 19.
Производство според меѓународни стандарди во КИМ

и на машините кои ги поседував. Откако со кредитот го
завршив објектот, веднаш ми пристапија и други банки
со понуда за кредит врз основа на хипотека на објектот.
Меѓутоа, одлучив да не ја менувам банката” , се присеќава
Славчо.
„На почетокот бев јас и еден вработен. Растевме чекор
по чекор, освојувавме град по град, колку што можевме
и финансиски да си дозволиме. Сега сме 15 постојано
вработени, а зависно од потребите, користиме уште
10-тина лица. Се разбира, целосно вклучена е сопруга
та, ќерките и зетовите. Задоволни сме од постигнатото.
Освен продажбата во Македонија, наши производи из
везуваме во Албанија, во Србија, во Босна и Херцего
вина и во Хрватска. Од пред неколку години имаме сер
тификат за квалитет ИСО 9001 и ХАСАП (HACCP). Но,
не застануваме тука. За брзо планираме инвестиции во
нова опрема и маркетинг”, рекапитулира првиот човек
на КИМ.

Програмска поддршка на здруженија
Преку диверзифицирана поддршка на голем број на
здруженија на земјоделци и претприемачи, МРФП во
текот на првите години ги спроведуваше планираните
активности согласно Стратешкиот план. Подоцна во
обид МРФП да го зголеми влијанието на јакнење на
капацитетите на одделни здруженија во правец на ис
порака на подобри услуги кон своите и други членови,
МРФП во текот на 2004 г. пристапи кон програмска и
организациска поддршка на пет здруженија на земјо

За првпат во Македонија се одржа настанот Ромски еко
номски форум. На Форумот се разгледаа неколку теми
– владината и меѓународната програма за Ромите во
Македонија, развој на малите и средните претпријатија
и можностите за вработување на Ромите во Македонија,
економските можности за ромските жени во Македонија
и сл. „Факт е дека во Македонија Ромите се оставени
најдолу, на маргините на општеството. Мојата органи
зација, преку членарини, преку донации, преку фирми,
се обидува да најде средства да ги спроведе своите
активности насочени кон подобрување на животот на
Ромите во Куманово, пред се, на образовен план. Но,
се надевам дека од овој форум ќе научиме како да про
должиме понатаму да бараме алтернативни донации за
продолжување на активностите, за самофинансирање,
зашто факт е дека и странските донации ќе престанат
да доаѓаат во онаа форма која што ја знаеме”, ни рече
Мибера Демировска, претседателка на Ромското хума
нитарно здружение на жените КХАМ од Куманово.
Форумот го организираа Ромскиот меѓународен центар
во Македонија и други институции кои работат со оваа
целна група.
Слика бр 20.
Форум за подобрување на економската состојба на Ромите

2005

КОН ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО
КРЕДИТИРАЊЕ

ГОДИНИ

В

о 2005 година Македонија се здоби со кандидатски статус за
членство во Европската Унија, што едногласно се оцени како
битен политички напредок со позитивни очекувања и за еко
номскиот сектор.
МРФП исплати околу 3,8 милиони евра кон 626 крајни корисници.
Со овие кредити поддржани се 1.513 постојни и 303 нови работни
места. Вкупно достигнатиот број на корисници изнесува 3.140, со
што се поддржани вкупно 5.640 постојни и 896 планирани работни
места. Најголем дел од средствата се пласирани преку кредитот тип
3, со кој се опфатени 564 микропретприемачи. Одобрени се и 3
нови гаранции за недостаток на обезбедување.
Со цел да се обезбеди подобар пристап на што поголем број
претприемачи до финансиските услуги, МРФП по организираните
работилници со претставници од акредитираните ФП направи
промени на одделни критериуми и услови на кредитната линија и
гарантниот механизам на МРФП, а во правец на подобар пристап
до истите.
За еден од претходните финансиски посредници на МРФП, Радо
банк А.Д. -  Скопје, поведена е стечајна постапка. Со одлука на
судот, кредитното портфолио на МРФП е изземено од стечајната
маса, со што МРФП ги презеде побарувањата и инструментите за
обезбедување.
Во октомври 2005 г., во организација на Амбасадата на Кралството
Холандија, беше организиран семинар на тема „Банкарството како
инструмент за економски развој”, на кој покрај Министерката за
развојна соработка на Холандија, Агнес ван Арден - ван дер Ховен
и другите излагачи, говореше и застапникот на МРФП, Сашо Кле
ковски.
МРФП, во рамките на Меѓународен саем на финансии „ФИНЕКС
ПО 2005”, организира презентација „Гарантните фондови и прис
тапот до кредите”, заедно со Македонската банка за поддршка на
развојот (МБРП) и Гарантниот фонд за можностите и критериумите
на гарантните фондови, како олеснувањето на пристапот до кре
дити.
Во делот на нефинансиските услуги, продолжија промотивните ак
тивности во подрачјата во кои МРФП бележи мал број корисници,
преку учество на саеми.
Во делот на градење на капацитетите на финансиските посредници,
продолжи циклусот од обуки на кредитни службеници од експози
турите на финансиските посредници. Покрај финансиската под
дршка во спроведувањето на програмските активности на седум
организации, МРФП продолжи и со циклусот обуки наменети за
градење на капацитетите на овие организации. Обуките, кои нудеа
можност за стекнување со стручни вештини, ги посетија 59 млади
Роми, а 73 претприемачи преку моделот на „ваучер-систем”, посе
тија обуки во делот на претприемачки вештини.
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Во соработка со Косовскиот развоен центар (граѓанска
организација од Косово), МРФП организира конфе
ренција на која претприемачите од Македонија и од
Косово остварија средба, идентификуваа проблеми во
трговската размена на стоки, а дефинираа и низа мож
ности за идна соработка.

лучувањето дали да се одобри одредено кредитно
барање. Со тоа се поедноставува процедурата, се
скратува времето на одлучување и корисниците се по
задоволни. Децентрализацијата треба да придонесе кон
градење подруг имиџ на банките како институции кои се
поблиски и попристапни до корисниците.  

Децентрализација на кредитирањето

Попова кула

Дел од поддршката на децентрализацијата на креди
тирањето опфати циклус од обуки за експозитурите,
посебно за тие надвор од Скопје. Кредитните службе
ници од експозитурите имаа можност да се здобијат со
Слика бр 21.
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Обуки за подобрување на кредитирањето во експозитурите
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познавања и вештини потребни за разбирање на фи
нансиските потреби на претпријатијата, анализа на нив
ните кредитни барања, администрирање на кредитите
и справување со проблематични пласмани. Според
учесниците на обуките, децентрализацијата значи дека
експозитурите добиваат поголеми овластувања во од

Видлива од кое било место во Демиркаписката долина,
импозантната кула на винарската визба Попова кула,
го оплеменува регионот познат, меѓу другото, и по крал
ските лозови насади и го воскреснува духот на истори
јата, потсетувајќи на некогашната истоимена набљуду
вачница на патот Скопје–Солун. Винарската визба е
создадена за производство на висококвалитетно маке
донско вино и за вински туризам.
„Ова е пилот-проект”, вели Јордан Трајков, еден од ин
веститорите. „Нашата визија е да постојат повеќе вакви
винарски визби низ Македонија, особено на интересни
и атрактивни места. Веруваме дека тоа е добар начин
да се промовира Македонија како погодно место за ин
вестирање”.
Во финансиската конструкција за изградбата и опрему
вање на Попова кула, користен е и кредит и гаранција
за недоволно обезбедување од МРФП.
На прашањето што го мотивира млад, образован и пер
спективен човек да влезе во бизнис, почнувајќи од ништо
и да ризикува сe, Јордан Трајков одговара: „Желбата да
се направи нешто, наместо да се зборува постојано.
Македонија има голем потенцијал во производството
на вино и тоа мора да се искористи”.
Попова кула денес е акционерско друштво и е пионер во
Македонија во привлекување капитал од приватни инвес
титори по пат на т.н. иницијална јавна понуда. Попова ку
ла котира на Македонската берза за долгорочни хартии
Слика бр 22.
Поглед на винарската визба Попова кула, Демир Капија

БОСС
Клучот за успех е да се има визија, упорност и
чесност
„Задоволни сме од работата и од она што сме го постиг
нале досега“, велат Светлана и   Звонко Ѓеоргиевски,
сопственици на фабриката за чевли Босс од Куманово.
Во Босс се произведуваат 100.000-110.000 пара чевли
годишно, најмногу за италијанскиот партнер, а испора
чуваат и во Германија, во Белгија, во Русија, во Србија,
во Словенија, во Босна и Херцеговина.
Првите чевли ги направиле во мала гаража. „Не беше
лесно да се дојде до кредит во 1991 година“, се сеќава
Ѓеоргиевски „затоа, пари позајмивме од пријатели. Дол
говите успеавме да ги вратиме за 6 месеци. Чевлите ги
пласиравме на поранешниот југословенски пазар, бла
годарение на пријателите. Кредитната линија на МРФП
ја користевме преку Штедилницата Можности“, раска
жува Звонко.
Босс инвестира во нови машини и опрема, иако голем
дел од чевларската работа е рачна. „Една машина, и
тоа половна, чини меѓу 50.000 и 60.000 евра“, вели
Ѓеоргиевски. „Поголемата автоматизација бара мно
гу поголеми пазари за да се исплати инвестицијата“,
додава тој. Освен во машини, инвестираат и во луѓе.
„Готов кадар веќе нема“, вели Звонко. „Првите 13 ра
ботници беа млади луѓе што ги зедовме од Бирото за
вработување. Ги обучивме и ги пуштивме во производ
ството“, додава тој.
„Имавме визија“, гордо вели нејзиниот сопственик. „На
младите им советувам да започнат свој бизнис и притоа
да бидат упорни, чесни и да работат според законите“,

заврши Звонко Ѓеоргиев.

Обука во с. Прналија, општина Карбинци
Плачковичките сточари учат да го подобрат
производството на сирење
Здружението на земјоделските производители „Агро
продукт” од Штип, со поддршка на МРФП, спроведе
обука за подобрување на квалитетот на млечните овчи
производи. Обуката е наменета за 40-тина сточари од
селата во плачковичкиот крај, претежно населени со на
селение од турска националност – Јуруци.
„Најголем проблем за локалните сточари од овој крај
претставува хигиената во изработката на сирењето.
Поради необрнувањето внимание на овој проблем, си
рењето од плачковичкиот крај е со слаб квалитет и за
него тешко се наоѓа пласман. Во наредниве месеци ќе
се обидеме да промениме нешто во таа насока ”, потен
цира Стојан Лазаров, обучувач агроном и член на ЗЗП
Агропродукт.
Јакуп Ибраими, со своите четири деца живее во Прна
лија, исклучиво од сточарство. Чува овци и прави млеч
ни производи од нив. „Ова ни е единствен приход. Но,
понекогаш овците заболуваат од бруцелоза, па тогаш
имаме помор на овците. Производите најчесто ги пла
сирам на штипскиот пазар и во Карбинци. Занаетот во
селово за изработка на сирење се пренесува од коле
но на колено, а здружението ‘Агропродукт’ е прво што
дошло во селово и што ни понудило помош во обука за
начинот на изработка на млечните овчи производи”, из
јави Јакуп.
За обуката се испечатени две брошури, наменети за
сточарите во регионот, едната за производство на ква
литетно овчо млеко, а другата за сместување, нега и
опрема. На обуката учествуваа индивидуални земјо
делци, сточари, од селата Прналија, Кучица и Курфу
лија.

Слика бр 23.

Слика бр 24.

Чевли од БОСС за пазарите во Европа

Обука во с. Прналија, Општина Карбинци
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од вредност. Почнувајќи со неколкумина, тогаш во прет
пријатието Интеко, за Попова кула денес работат над 10
луѓе, со годишно производство до 450.000. литри вино.
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Со помош на гарантниот механзам на МРФП
Семејството Османи го зголеми стадото

ГОДИНИ

Агим Османи, индивудален сточар од Зајас, Кичевско, е
корисник на кредит тип 2 од кредитната линија на МРФП.
Кредитот е одобрен преку Штедилницата „Можности”,
додека пристапот до него е олеснет преку можноста да
се користи гарантниот механизам на МРФП.
Тој е невработен и е татко на шест деца, пет ќерки и еден
син. Живее заедно со двајцата браќа. Целото семејство
има 19 члена. „Татко ми работеше во Германија и кога
се пензионира, купивме 70 овци. Нивниот број полека
расте. Сега имаме 900 овци. Минатата година зедовме
кредит од „Можности” во висина од 12.500 евра, па по
лека ги исплатуваме ратите. Износот не е мал, па тешко
ги покриваме другите трошоци”, вели Агим. „Треба да се
платат и овчарите. Големо семејство сме, треба да се
нахрани”, додава Агим.
Тие на Бистра имаат бачило, каде од мај па до септември
ги пасат овците. За време на овој период ангажираме
пет овчари, двајца се од Зајаз, двајца од Јоболчиште,
Велешко и еден од Коњаре, Скопско.
„Сточарството е тешка работа, но кога си невработен,
немаш голем избор”, се пожали Агим Османи, пред да
продолжи со секојдневните обврски околу неговото стадо.

42

МРФП се претстави на „ФИНЕКСПО 2005“
Гарантните фондови и пристапот до кредити
МРФП се претстави на четвртиот Меѓународен саем на
финансии, деловни можности и економски развој „ФИ
НЕКСПО 2005”, како во изложбениот дел, така и во
форумскиот дел.
На презентацијата „Гарантните фондови и пристапот до
кредите”, која беше заеднички организирана со Маке
донската банка за поддршка на развојот (МБРП) и Га
рантниот фонд, претставниците од сите три институции
ги презентираа можностите и критериумите на гаран
тните фондови, како и можностите кои ги нудат тие во
олеснувањето на пристапот до кредити. Зборувајќи за
гарантниот механизам на МРФП, Тетјана Лазаревска
објасни дека целта е да се охрабрат финансиските ин
ституции да пласираат средства во поранешните кризни
региони и таму каде има недостаток на обезбедување.
„Пристапот до средствата од фондот крајните корисници
го имаат преку  финансиските инситуции”, рече таа. Ла
заревска ги објасни и критериумите и условите за кори
стење на средствата.
Слика бр 25.
Тетјана Лазаревска го презентира гарантниот фонд на МРФП

За почетоците на гарантните фондови во светот, таа ис
такна: „Механизмот на гарантните фондови се користи
уш  те од 1848 година кога во Белгија е основан првиот
таков фонд. Вистински бум настанува во почетокот на
90-тите, а во Македонија се попопуларизираат во по
четокот на овој век”, додаде таа.
Шеесетината посетители на презентацијата имаа мож
ност да ги разрешат своите дилеми и да добијат објас
нување за нивните прашања поврзани со гарантните
механизми на трите организации што се претставија.
   

Обуки за претприемачки вештини
„Без обуки, нема одење напред“

За прв пат преку системот на ваучери, МРФП им ги по
нуди на заинтересираните обуките за претприемачки
вештини. Ова подразбираше дека претприемачот или
невработениот кој е заинтересиран да добие обука,
финансиски ќе учествува во обезбедувањето на обу
ката. Институцијата што ќе ја избере кандидатот за
спроведување на обуката треба да биде на листата
на акредитирани во МРФП. За оваа можност, заинте
ресираните беа известени преку дневниот печат. Кан
дидатите можеа да одберет најмногу три обуки за кои
МРФП им издаваше авторизирани ваучери.    
„Менаџерите разбираат дека без обуки, не може да
одат напред”, вели Сашо Велевски, еден од учесниците
на обуките за „Деловен план” и за „Успешно водење
презентации”. „Сепак”, вели Велевски, „во делот на фи
нансиите, микро и малите претприемачи се соочуваат
со финансиски проблеми, како и со намалена свест за
потребата од обуки, за разлика од поголемите претпри
јатија кои годишно ги планираат обуките за своите вра
ботени”, додаде тој.
Обуките ги посетија 97 претприемачи.

„Ова отсекогаш сум го сакала“
Наде Дестановска, непосредна и ведра млада девојка,
во својот фризерски салон „Моделино”, преку чираку
вање оспособила повеќе   млади Роми од Куманово и
околината.
„Зошто фризерка? Затоа што ова отсекогаш сум го са
кала”, вели Наде. „Уште на 12-13 години почнав да им
правам фризури на моите дома. Мајка ми најчесто ми
беше моделот за вежбање”, додава таа. Наде имала пет
наесетина години кога го посетила првиот курс за фри
зерки. И таа била дел од една обука низ работа, така го
совладала занаетот и вештините на една фризерка. „Не
го продолжив школувањето, но добив занает со којшто
можам да заработувам за живот”, вели таа. „Сега сум
во состојба да им го овозможам тоа и на други млади
луѓе кои решиле да научат занает. Благодарение на
МРФП, моите ‘ученици’ добиваат занает и надомест за
храна”, со насмевка вели Наде.
И Рамиз Бајрамовски ја дели посветеноста на својата
менторка кон фризерскиот занает. „Отсекогаш сум са
кал да бидам фризер”, вели тој. „Би сакал да останам
кај Наде и откако ќе заврши обуката. Сакам еден ден
да имам свој салон, но засега немам такви можности”,
вели Рамиз.
Не е лесно”, вели Наде, „но ова е чесна работа и од неа
може да се живее. Јас со приходот од овој фризерски
салон го издржувам моето седумчлено семејство и ре

Слика бр 26.
Млади Роми учат занает во фризерскиот салон на Наде Дестановска

Меѓународна конференција во Косово
МРФП, во соработка со Косовскиот развоен центар
(КРЦ), на 28.04.2005 г. во Приштина, Косово, организира
еднодневна конференција на темата „Предизвици и
можности во трговската размена меѓу Македонија и
Косово”, која финансиски беше поддржанан од УСАИД
–КЦБС и МРФП.
„Во Македонија ги дистрибуираме нашите производи во
сите поголеми градови. Остваруваме и извоз во Герма
нија, во Франција, во Србија и Црна Гора, во Албанија
и во Хрватска, но во Косово само на два пати сме ос
твариле извоз”, потенцира Лилјана Пандева, учесник на
конференцијата, од Трго инженеринг од Радовиш, мена
џер за продажба на национално ниво. Како главна при
чина за тоа Лилјана ја потенцира слабата соработка,
слабата комуникација, нерешениот платен систем и сл.
Досегашниот интерес за трговска размена двете страни
го гледаа во четири земјоделски сектори - градинарство
и овошје, житарство, млечна индустрија и винараство.
Слично на Пандева размислуваше и Шиќери Красни
ќи, претседател и генерален директор на Асоцијацијата
за зеленчук на Косово „Анадрини” и член на Претсе
дателството на косовската алијанса за агробизнис:
„Со Македонија трговијата ни е на многу лошо ниво.
Би требало да се овозможи слободна трговија со Ма
кедонија, а ние сме заинтересирани за соработка со
македонските претпријатија кои преработуваат овошје
и веќе со некои од нив си разменивме контакти на кон
ференцијава, па се надеваме на добро соработка”, по
тенцира Красниќи.
На конференцијата учесниците имаа можност да се за
познаат со состојбата во земјоделскиот сектор во Ма
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довно ги плаќам давачките за салонот. Ако можам јас,
зошто не би можел и некој друг”, вели Наде.
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2006

ПОЗИТИВНА ОЦЕНКА И
КРЕДИТЕН РЕЈТИНГ ББ
кедонија и во Косово и преку панел-дискусии и работа во групи да
дојдат до можни решенија за сегашните проблеми.
о февруари 2006 година беа спроведени надворешна оценка
и кредитен рејтинг на МРФП од страна на Микрофинанца од
Милано. Реализираните активности се оценети позитивно, осо
бено споредено со планираното, и доделен е рејтинг ББ. По спро
ведените оценка и кредитен рејтинг, МРФП премина на подготовка
на извештајот за периодот 2002-2006 година и на Деловниот план
2007–2011 година.
Со исплатени кредити во 2006 година во износ од 3,1 милиони
евра и една гаранција за недоволно обезбедување, МРФП обезбе
ди инвестиции за 748 крајни корисници, со кои поддржани се 1.431
постоечки и 302 нови работни места. Со вкупно достигнат број на
корисници од 3.888, поддржани се 7.071 постојни и 1.198 плани
рани работни места. Најголем дел од средствата се пласирани како
микрокредити, со кој се опфатени 707 микропретприемачи.
Во делот на нефинансиски услуги, реализирани се студиски посети
на раководствата на финансиските посредници на врвни банкарски
брендови во Холандија и во Хрватска, обука низ работа за 54 млади
Роми и 138 поранешни борци, со цел да се зголемат можностите за
нивно идно вработување, поддржана е подготовка на индекс за со
цијална одговорност на претпријатијата, а МРФП беше и меѓу ор
ганизаторите на настанот „Европски ден на претприемачот”.

В
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Слика бр 27.
Споделени искуствата на холандската банка ИНГ во
поддршката на МСП
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МРФП со кредитен рејтинг ББ и потврден успех
Слика бр 28.
Посета на Рајфајзен банка во Хрватска

Микрофинанца од Милано додели кредитен рејтинг ББ и позитивна
оценка на МРФП. Според нив, МРФП е „добро познат чинител, кој
се здобил со висока репутација како посредник и финансиски ката
лизатор за финансиски услуги за микро и малите претпријатија во
Македонија“. Независната потврда на додадена вредност што ја
има МРФП е мотив за уште попосветена работа на МРФП.

Македонски банкари посетија врвни банки
Во 2006 година МРФП организира две студиски посети за рако
водствата на акредитираните финансиски посредници ИК банка,
НЛБ Тутунска банка и Штедилница Можности.
Посетата во Холандија беше наменета за врвните раководства
(вклучително и за Македонската банка за поддршка на развојот),
со цел запознавање со искуствата на холандскиот финансиски сек
тор во поддршката на развојот. Посетени беа водечките холандски
банки, како АБН АМРО, ИНГ, Радобанк, Триодос, како и државната
развојна банка ФМО, Гарантниот фонд на Холандија и Здружението
на холандските банки.
Посетата во Хрватска беше наменета за средното раководство,

а беа посетени Рајфајзен банка, Ерсте, Хипо Алпе
Адрија, Привредна банка Загреб, ХВБ Сплитска
банка (сега дел од Сосиете женерал), Кроација банка
и Хрватското здружение на банките. Македонските
банкари имаа можност да се запознаат со трендовите
во хрватскиот банкарски сектор, кредитирањето на
малите претпријатија, организациската поставеност
на кредитирањето, автоматизираната (софтверска)
обработка на кредитни барања, како и со активностите
на нивното здружение.

Правењето алва бара посебни подготовки и знаење од
професионалните слаткари.  Тие вештини им се блиски
на мајсторите од Росал ДС од Долни Дисан, истите оние
што ја прават познатата неготинска алва што не ретко

доа позитивни резултати. Обуките дадоа насока за по
добро планирање на стратегијата на ССК и разбирање
на институционалната поставеност на ССК. Преку под
дршка на искусен експерт, ССК дополнително доби ин
формации за начинот на организирањето на работата
во службите, комуникација со своите членови, како и со
владиниот сектор и другите чинители.
Со презентацијата на кредитните линии на МРФП, од
носно Тутунска банка, ИК банка и Можности, повеќе
стопанственици вклучени во работата на ССК имаа мож
ност да разговараат за условите за добивање кредити
наменета за стопанството. Преку промоција на земјо
делски продукти и фирми на интернет, ССК го прави
потребниот чекор за зајакнување на конкурентноста на
земјоделските производи на македонските фирми во зе
мјите во регионот и ЕУ. Преку брошурите и памфлетите
се зголемува видливоста на ССК и зголемува можноста
за зачленување дополнителен број претпријатија.

Слика бр 29.

Слика бр 30.
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Росал ДС
Проширување на асортиманот и нови
вработувања

Росал ДС инвестира во производство на алва

Презентација на МРФП пред членките на ССК

се наоѓа на нашите трпези.
Росал ДС ја основале Љупчо и неговата сопруга Роса
во 1999 година. „Работев во ’Јадран’ долго време пред
да решиме да направиме сопствен бизнис“, се сеќава
Љупчо на времето од пред девет години. „Се решивме за
кондиторски производи затоа што тоа веќе знаевме да
го работиме“, раскажува Љупчо. „Просторот го зедов
ме под кирија, а неколку години подоцна го купивме. Во
почетокот имавме четворица вработени, сега стигнавме
до 7-мина, а наскоро ќе ни требаат уште двајца-тројца“,
продолжува Љупчо.
Средствата од кредитната линија на МРФП се инвести
рани во производство на сегашниот асортиман на про
изводи: алва, кикирики и грисини.
„Се гордееме со ова што сме го направиле“, вели Љуп
чо. „Нашиот бизнис е мал, семеен, да ги извадиме де
цата на пат, да оставиме нешто за иднина“, додава низ
насмевка.   

Со поддршката на ССК, МРФП поддржа организација
којашто во себе вклучува микро, мали и средни прет
пријатија. На овој начин, МРФП го подигна нивото на
поддршка на градење капацитет кон вмрежувачки орга
низации/ здруженија, но индиректно ги поддржа и прет
пријатијата.

Поддршка за сојузот на стопанските комори
МРФП финансиски го поддржа Сојузот на стопанските
комори (ССК) со цел да се создаде соодветна околина
за развојот на малите и средните претпријатија.
МРФП овозможи повеќе обуки, работилници и презен
тации за членките на ССК.
Реализацијата на активностите, поделени на програмска
и организациска поддршка, за кус временски период да

Европски ден на претприемачот
За првпат во Македонија се одржа манифестацијата
„Европски ден на претприемачот”. Настанот вклучи
11 семинари на кои на повеќе од 500 присутни им се
обратија околу 50 говорници. На саемот на претпри
емништвото учествуваа 60 компании од земјите од ре
гионот (Србија и Црна Гора, Косово, Босна и Херцего
вина и Македонија), како и организации за поддршка
на претприемништвото.
„Поаѓајќи од претходното позитивно искуство, Македон
ската развојна фондација за претпријатија (МРФП) се
вклучи во организацијата на овој настан”, вели Тетјана
Лазаревска од МРФП. „Сметавме дека ова е одлична
можност да ги споделиме досегашните искуства и да ги
отвориме прашањата кои претставуваат тесни грла во
работењето на претприемачите”, додава таа.
Организатори на манифестацијата беа: Минис
терството за економија, Градот Скопје, Европската
бизнис-асоцијација, Агенцијата за поддршка на
претприемништвото (АППРМ), Академик тренинг асо
цијацијата АТА, Македонската развојна фондација

45

2007

ПРОМОЦИЈА НА
ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Публикација „Успешно искористување на
фондовите ИПАРД“

за претпријатија, со поддршка на Делегацијата на Европската
комисија.
о 2007 година, МРФП го заврши, а Амбасадата на Кралството
Холандија го потврди Деловниот план на МРФП за периодот
2007–2011 година. Со тоа, сите финансиски средства обез
бедени од страна на Кралството Холандија се сметаат за законска
сопственост на МРФП за целите утврдени во Деловниот план.
Со околу 3,8 милиони евра исплатени кредити во 2007 година, под
држани се 1.320 крајни корисници. Со овие кредити поддржани се
1.948 постојни и 531 нови работни места. Со последното, вкупно
достигнатиот број на корисници изнесува 5.208, со што се под
држани вкупно 9.020 постојни и 1.729 нови работни места. И во
2007 година најголем дел од средствата се пласирани преку микро
кредитите (кредитот тип 3), со кој се опфатени 1.293 микропрет
приемачи. Освен кредити, одобрена е и една гаранција за недовол
но обезбедување.
МРФП беше еден од организаторите на „Претприемач на годината
– 2007”, настан кој за првпат се организира во Македонија, како
и на настанот „Европски ден на претприемачот”, како дел од актив
ностите за промоција на претприемништвото. Освен тоа, финансис
ки ги поддржа иницијалните активности на Стопанската комора на
северозападна Македонија.
За испитување нови можности, во 2007 година направена е студија
за финансирање преку издавање обврзници, а ја објави и публика
цијата „Успешно искористување на фондовите ИПАРД“.

Слика бр 32.

Пилана Молика
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Слика бр 31.

Производство на граѓа во Пилана Молика

Облечен во работничка униформа, Цане Трпеноски, сопственик на
Пиланата Молика од Битола, интензивно работи заедно со своите
вработени. Оваа слика е видлива повеќе од 20 години, откако тој и
и брат му го наследиле занаетот од нивниот татко. „Конкуренцијата
е силна и затоа мора секој ден да се работи напорно“, вели Цане.
Пилана Молика произведува дрвена граѓа и столарија (врати и
прозорци). Преку ИК банка – Филијала Битола користи кредит од
МРФП за набавка на машини и алати. Со нив го зголемиле капа
цитетот и квалитетот. Од 12 постојано вработени, сега се 15 и по
потреба ангажираат дополнителен број работници.

„Претприемач на годината - 2007“
За прв пат во Република Македонија беше доделена наградата
„Претприемач на годината – 2007”. Целта на овој настан е да го
поттикне претприемничкиот дух и културата во државата, преку
промоција на успешни претприемачки примери. „Избравме нај
успешни претприемачи во доменот на микро и мали претпријати

Слика бр 33.

ја. Избравме личности кои се во постојана потрага по
можности, кои се иновативни, кои имаат раководни веш
тини и се насочени кон континуиран раст и развој на фир
мата”, изјавија организаторите на почетокот на доделу
вањето на наградите. Предизборот на „Претприемач
на годината – 2007” беше направен врз основа на
податоците од Централниот регистар на Македонија.
320 микро и мали претпријатија, во периодот од 2004
до 2006 година, имаат вработено над 5.000 лица, че
тири пати ги имаат зголемено своите приходи и имаат
вложено 5 милијарди денари свои инвестиции. Од
овие 320 претприемачи, првата награда во доменот на
микропретпријатија ја доби Иван Пешев од рекламната
агенција „Република”, втората Митко Пиперкоски од
Друштвото за компјутерски услуги „Интек системи”. Кај
малите претпријатија првата награда ја добија Кирил и
Ѓорѓи Богевски, сопственици на Винарската визба „Бо
вин”, додека втората награда ја доби Атанас Петров,
сопственик на „Торус инженеринг”. Организатори на
овој настан беа Сојузот на стопанските комори на Ма
кедонија (ССК), Македонската развојна фондација
за претпријатија, Агенцијата за поддршка на прет
приемништвото на Р. Македонија, Центарот за развој
на претприемачите и менаџерите, Центарот за развој
на нови бизниси при Универзитетот „Св. Кирил и Ме
тодиј” – Скопје и Проектот за зајакнување на прет
приемништвото, конкурентноста и иноваторството во
Република Македонија.

Социјално одговорни претпријатија
Имајќи ги предвид современите разбирања за придонес
на деловните субјекти во здравиот живот во средината
во која работат, МРФП поддржа воведување и зајакну
вање на концептот на социјално одговорни претпријати
ја во одделни компании.
Проектот реализира: промовирање на концептот на
социјално одговорни претпријатија (СОП), и тоа преку
позитивни примери (experiental learning) на општествено
одговорно дејствување, како и структурирана медиумска
промоција; развој на СОП-индекс за   Македонија; и,
процена на вредноста на СОП-индексот кај доброволно
пријавени компании во Македонија.

Поддршка за градење капацитети
МРФП во 2007 година ја поддржа финансиски Стопан

ската комора на северозападна Македонија (СКСЗМ).
СКСЗМ е формирана во 2005 година и на нејзините
членки им овозможува истражување на пазарите, вос
поставување контакти меѓу претприемачите од регио
нот, посредување, контакти, учество на регионални и
европски саеми, како и зголемување на меѓуграничната
соработка. Со цел да го подобри капацитетот на комо
рата како битен актер во развојот на претпријатијата,
МРФП обезбеди финансиска поддршка. Со проектот
беше направена идентификација на потребите за граде
ње капацитет на Комората; олеснување на процесот на
стратешко планирање; обука за добро владеење; тех
ничко опремување на Комората – подготовка на истра
жување; подготвување база на податоци; подобрување
на веб-страницата; покривање на трошоците за човечки
ресурси; покривање на оперативните трошоци на Комо
рата.
По завршувањето на предвидените активности со проек
тот, СКСЗМ на 27 декември 2008 г. го оддржа третото
редовно собрание. На Собранието беа презентирани
реализираните активности со поддршката на МРФП и
беше презентиран стратешкиот план на СКСЗМ. Џе
Слика бр 34.
Годишно собрание на СКСЗМ
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Промоција на „Претприемач на годината“
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10 ГОДИНИ
МРФП
маил Даути, претседателот на Комората, ја оцени 2007 година
како многу плодна за Комората и изрази благодарност до МРФП
за дадената поддршка.
008 година означува јубилејни десет години работа на МРФП.
За тој период исплатени се вкупно над 23 милиони евра за
5.509 корисници.
Во 2008 година МРФП одлучи да ја продолжи соработката со пос
тојните финансиски посредници: ИК банка, НЛБ Тутунска банка и
Штедилница Можности, и да ја прошири со нови посредници: УНИ
банка А.Д. - Скопје и микрокредитната институција Хоризонти.
Во делот промоција на претприемништво, МРФП се вклучи во Гло
балното истражување на претприемништвото (ГЕМ), како партнер за
Македонија, го коорганизира „Европскиот ден на претприемачот“ и
се вклучи во иницијативата на Амбасадата на Кралството Холандија
за промоција на иновативни велосипеди во функција на бизнисот.
Покрај активностите, МРФП направи и низа организациски уна
предувања. Донесен е новиот статут на МРФП. Воспоставен е Со
ветот како највисок орган на управување и избрани се неговите
членови. Извршено е целосно усогласување на извештаите со меѓу
народните стандарди за финансиско известување. Започнато е во
ведување на стандардот за квалитет ИСО 9001-2000. Потпишан е
нов 4-годишен договор за раководење со МЦМС.

ГОДИНИ
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Глобално истражување за претприемништвото
МРФП го спроведува истражувањето Глобален монитор на прет
приемништвото (ГЕМ), кое претставува најголемо истражување за
претприемништвото во светот, предводено од Лондонската школа
за бизнис (London Business School) и Бабсон колеџот (Babson Col
lege). ГЕМ има за цел поддржано претприемништво во Република
Македонија, преку промоција на истражувањето за степенот на
развој на претприемништвото и неговото влијание врз економскиот
развој на земјата. Учеството на МРФП е поради потребата од ква
литетно обележување на претприемачките активности во земјата
и оценката на напредокот во овозможувачката околина за МСП.
МРФП, во соработка со Центарот за развој на нови бизниси
(БСЦ), доби лиценца за спроведување на истражувањето во Репу
блика Македонија со Глобалната асоцијација за истражување на
претприемништвото (ГЕРА), како дел од Националниот тим за Гло
балниот монитор на претприемништвото (НТ ГЕМ). Во 2008 година
беа реализирани анкетата на 2.000 испитаници по телефонски пат
и анкетата на 40 експерти од повеќе области.

ГОДИНИ

Слика бр 35.
Нова амбалажа од Вистони ЖП за новата сезона

Истражувањето е на годишно ниво, а резултатите ќе
бидат објавувани на интернет-страницата www.gemmacedonia.org.mk/на ГЕМ.

Приказна за Вистони ЖП
Додека трае сезоната, работа од утро до
вечер
Сашко и Виолета Иванови не се вклопуваат во стерео
типната претстава за бизнисмени. Не носат скапи косту
ми, не седат во скапи канцеларии, не се недостапни. Тие
работат заедно со работниците во пиланата Вистони во
селото Босилово. „Од утро до вечер, мора така кога е
сезона и посебно кога сме во екот на сезоната“, вели
Сашко, покажувајќи ни ја гордо својата пилана.
Поминуваме покрај кули од гајби. Тие ќе им послужат на
градинарите убаво да ги спакуваат своите производи и
такви да ги понудат на пазарите во и надвор од Македо
нија. „Правиме по неколку илјади дневно“, вели Виолета.
„Сега тоа можеме да го направиме заради машините и
вработените. На почетокот гајбите ги ковевме рачно“,
се сеќава таа, „јас и братучедот на Сашко успевавме
да стигнеме само до 1.000 гајби дневно“.
Сашко и Виолета се корисници на кредитната линија
на МРФП. „Кредитот го искористивме за машини и су
ровини“, вели Сашко. „Во бизнисот треба постојано да
се вложува, парата носи пара“, додава со насмевка.
Иванови планираат да купат уште една машина за би
чење која ќе има поголем капацитет од сегашната за

4-5 пати.
Сашко и Виолета, по 13 години брак, одлично функцио
нираат и како бизнис-партнери. Бизнис-идејата на овие
млади луѓе обезбедува егзистенција за уште 14 семеј
ства, од кои најголем број се од Босилово.

Иновации за претприемништво
МРФП го спроведе проектот „Иновативни велосипеди
во функција на бизнисот“, чија цел беше промоција на
иновативни решенија во функција на бизнисот. Про
ектот беше реализиран по иницијатива од страна на
Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје, за
потребите на прославата на „Денот на кралицата“, во
чиј фокус беше велосипедот како алтернативно пре
возно средство. По објавата на повик за најдобри
идејни решенија за велосипеди во функција на биз
нисот, беа избрани, наградени и промовирани 4 нај
добри идејни решенија. Истовремено, МРФП обез
беди финансиска поддршка за главниот настан на
прославата кој се одржа на 29 април 2008 година
на плоштадот „Македонија“ во Скопје. Резултатите од
проектот придонесоа кон креирање нови решенија за
поддршка на малите претпријатија и претприемачи, кои
се базираат на иновации и пријателски однос кон око
лината. МРФП и понатаму ќе поддржува и спроведува
активности за вклучување на иновациите во главните
текови, што треба да придонесе, во конјункција со ос
танатите преземени мерки од МРФП и останатите ак
тери на МСП, за овозможувачка околина за развој на
малите и новите претпријатија.
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МРФП, од основањето до денес, исплати кредити во вкупен из
нос од 1.411.533.682 МКД (23,07 милиони евра) кон 5.509 ин
дивидуални земјоделци, микро и мали претпријатија. Исплатата
се реализираше преку, акредитирани финансиски посредници за
таа цел: НЛБ Тутунска банка (1998-2008), Штедилница Можности
(1998-2008), Радобанк (1998-2003) и ИК банка (2003-2008) кои
на вкупниот износ на средства за кредити повлечени од МРФП,
дополнително вклучија уште 5,65 милиони евра. Со овие кредити
поддржани се 9.506 работни места и нови 1.960, како резултат на
нови инвестиции.
Индивидуалните земјоделци, микро и малите претпријатија имаа при
стап до три типа на кредити, дефинирани според нивните потреби:
тип 1 – наменет за индивидуалните земјоделци преку трговски по
средници со максимален износ до 10.000 евра по индивидуален
земјоделец, тип 2 – наменет за мали претпријатија со износ до
75.000 евра и тип 3 – наменет за микропретпријатија во висина до
15.000 евра. Грејс-периодот и рокот на отплата беше дефиниран
во зависност од циклусот на производството на кредитираните ко
рисници.
Исплатата на кредити, по одделни години за одделни типови на кре
дити, може да се проследи во табелите 1 и 2.
Табела 1 – Број на крајни корисници по одделни
типови на кредити
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1С/2008

Вкупно

Тип 1

0

971

443

3

12

8

0

0

0

0

1.437

Тип 2

1

4

28

27

43

59

62

41

27

14

306

Тип 3

26

94

30

0

236

529

564

707

1.293

287

3.766

Вкупно

27

1.069

501

30

291

596

626

748

1.320

301

5.509

Табела 2 – Исплатени кредити по износ по одделни типови на
кредити (во илјади денари)
Тип 1

1999

2000

2001

2002

2003

2004

0

90,870

12,191

762

4,717

2,053

67,024

Тип 2

3,031

9,774

62,886

Тип 3

9,297

18,123

6,999

Вкупно

12,328

118,767

82,076

67,786

2005

2006

2007

1С/2008

Вкупно
110,593

98,265

115,981

95,485

59,431

35,119

19,469

566,465

61,811

109,375

138,503

135,419

199,291

55,657

734,475

164,793

227,409

233,988

194,850

234,410

75,126

1,411,533

Во 1998 година, година кога беа креирани финансиските услуги,
понудата на кредитни продукти за земјоделци генерално беше мно
гу мала.  Со вклучувањето на трговските и производствените прет
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Структура на исплатените кредити по одделни типови
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пријатија како посредници во кредитниот процес, што во основа го дефинира тип 1,   во годините што следуваа 1.437
индивидуалните земјоделци добија пристап до кредитната линија на МРФП. Во перидот од 2000 до 2004 година беа ис
платени над 1,8 милиони евра (или околу 110 милиони МКД) преку 14 трговски посредници. Подоцна, со зголемувањето
на можностите за директен пристап на земјоделците до банките и со намалената доверба меѓу земјоделците и трговските
посредници, за овој тип на кредит отсуствува побарувачка. Оваа тенденција е јасно видлива во графиконите 1 и 2.
Исплатата на тип 2 е во пораст до 2004 година, кога за сметка на тип 3, во наредните години почнува да стагнира. Со
вкупна исплата од 9,25 милиони евра (566 милиони МКД), кредитирани се 306 мали претпријатија, со просечен кредит од
30.250 евра (1,85 милиони МКД).
Исплатата на тип 3, по износ и по опфатен број на микропретпријатија, е во постојан раст од 2003 година па наваму. До
првата половина од 2008 година исплатени се вкупно 11,99 милиони евра (или 734 милиони МКД) кон 3.766 микропрет
пријатија. Просечната исплата на кредит кон микропретпријатијата е 195 илјади МКД или околу 3.180 евра, износ кој нас
проти можниот максимум од 15.000 евра, обезбеди пристап до поголем број микропретпријатија.
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Графикон 1 – Број на крајни ко
рисници по одделни типови на
кредити (кумулативно по години)

Графикон 2 – Исплатени кредити
по одделни типови (кумулативно
по години, во илјади денари)
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Големиот износ на исплатени кредити тип 3, намалената динамика на исплата на тип 2 и исклучувањето на тип 1, резултираа
со промена во структурата на активното портфолио и активните корисници. На крајот од јуни 2008 година, од вкупно 2.279
активни корисници на кредит, 93,73% се микропретпријатија, а само 6,27% мали претпријатија.  Во графиконите 3 и 4 да
дена е структурата на активни корисници и активно портфолио по одделни типови на кредити, на крајот од 2000, 2004 и
јуни 2008 година.
Графикон 3 – Активни корисници
по типови на кредити

Графикон 4 – Активно портфолио по типови на кредити

Родова структура на исплатените кредити

Графикон 5 – Родова структура на 				
исплатените кредити по крајни корисници 			

Графикон 6 – Родова структура на
исплатените кредити по износ
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Според родот, постои релативно избалансирана структура на корисниците на МРФП. Жените се јавуваат како корисници
со 36% од вкупниот број корисници. Гледано според исплатените износи, жените апсорбираат 30% од исплатениот износ на
кредити. Разликата укажува на поголем процент на жени кои се корисници на микрокредити. Структурата по износи и крајни
корисници е дадена во графиконите 5 и 6.
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Етничка структура на исплатените кредити
Од етнички аспект, учеството на крајни корисници на кредити од други етнички заедници изнесува 6%. Тие апсорбираат 8%
од исплатените износи на кредит. Овој индикатор е релативно низок, и покрај низата активности кои ги презеде МРФП.
Графикон 7 – Етничка структура на 				
исплатените кредити по крајни корисници 			

Графикон 8 – Етничка структура на
исплатените кредити по изно

Структура на исплатените кредити по сектори
Од вкупниот број корисници, на секторот земјоделство отпаѓаат 3.284, односно над 59%, кои користат главно тип 1, бидејќи
апсорбираат само 32% од износот на исплатени кредити. Добар дел од урбаното население го користи кредитот за земјо
делски активности (рурални корисници се скоро 52%, а 59% од вкупниот број корисници инвестирале во земјоделството). Во
графиконите 9 и 10 се дадедни деталите на исплатените кредити и опфатените корисници по одделни сектори.
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Графикон 9 – Структура на исплатените кредити 		
по сектори, по крајни корисници 				
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Графикон 10 – Структура на исплатените кредити
по сектори, по износ

Структура на исплатените кредити по локација
Кредитокорисници од рурални подрачја се 52% со учество во исплатените износи од 39%. Овие проценти го надминуваат
процентот на руралната во вкупната популација во Македонија, кој изнесува 40%.
Графикон 11 – Сруктура на исплатените 			
кредити по локација, по крајни корисници 			

Графикон 12 – Структура на исплатените
кредити по локација, по износ

Географска структура на исплатените кредити
Од регионален аспект, најмногу корисници на кредити се од битолскиот регион  со 1.465 корисници или 26,6%, од скопскиот
со 1.241 корисник или 22,5%, а најниски се од охридскиот и од тетовскиот, 139 и 161 корисник, соодветно. Ситуацијата е
слична и во поглед на износот, каде што најголем дел од средствата апсорбира скопскиот регион (8,48 милиони евра или
36,75%) и велешкиот (4,11 милиони евра или 17,8%), а најмалку, повторно тетовскиот со 0,85 милиони евра или 3,7% и
охридскиот со 0,91 милион евра или 4%. На битолскиот регион отпаѓа 26,6% од корисниците, а 11,7% од износот, што е
одраз на исплатените мали кредити (просечни 1.836 евра) кон индивидуални земјоделци.
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Графикон 13- Географска структура по крајни корисници

НЕФИНАНСИСКИ УСЛУГИ
Покрај финансиските услуги, МРФП го следи постигнувањето и во делот на нефинансиските услуги, со систем на набљудување
на проектно портфолио и евиденција на одделни индикатори.
МРФП во десетгодишната работа реализира 86 проекти, дефинирани во разни програми и активности: преку градење
на капацитетите на акредитираните финансиски посредници, на нефинансиски посредници, на здруженија на земјоделци
и претприемачи, до самите претприемачи, застапување и лобирање и информации и размена. Најголем дел од проектите
се реализирани од страна на здруженијата на земјоделци и претприемачи, со финансиска поддршка на истите од МРФП
(деталите се дадени во графиконот 14). Со примена на овој пристап, МРФП го следи еден од десетте принципи за развој на
пазарот (БДС-парадигма) – јасно раздвојувајќи ја улогата на обезбедувач и фацилитатор.
Со овие активности се опфатени вкупно 13.873 крајни корисници, кои распоредени по одделни активности, се дадени во
табелата 3.
Графикон 14 – Број на проектите по активност
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Табела 3 – Број на опфатените корисници по одделни проекти

Програма

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Градење капацитет на финансиски посредници (ФП)
Техничка помош на ФП

7

13

Критериуми и услови на кредитната линија на МРФП

13

Поддршка на кредитните одделенија на ФП

6

Идентификација на потребите за обука на ФП
Обука на банкарски службеници од експозитури

78

Посета на финансиски институции во Холандија и во Хрватска

16

Градење капацитет на нефинансиски посредници
Презентација на кредитни можности

94

Градење капацитет на здруженија на земјоделци и претприемачи
Обука за ИР-ОЈ за ЗЗ и ЗП

15

9

10

17

14

Можности за финансирање на МСП во Р. Македонија
Поддршка за техничко опремување на 33

15

Обука за РПЦ на здруженија на земјоделци и претприемачи

33

Прирачници за претприемачи и земјоделци

15
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Активности за МСП во Р. Македонија
Активности во функција на вработувањето

54

Подготовка на акциски план на групата на потсекторот домати и пиперка

13

Идентификација на проблеми на потсекторот јаболко

29

Подготовка и спроведување акциски план за домат и пиперка

14

Подготовка на акциски план за јаболко

60

8

*

6

Организациска поддршка на Групата за развој на потсекторот јаболко

*

Информации за семе и семенски материјал

270

Студија за контрола на семенскиот материЈал

*

Денови на македонското јаболко
Брошура за стандарди за јаболко
Студиско патување во Канада

71
2000
10

Подобар принос на јаболко

124

Пазарен информативен систем

173

Споредена анализа на програми во потсекторите
Техничко опремување на 33 и ЗП
Обука стратешко планирање за ЗЗ и ЗП
Брошура за бесвирусна пиперка
Подготовка на програмата на ГРДП
Подготовка на програмата на ГРПЈ

*
841
14
300
2
1

Стратешки план на ГРДП 2003-2005

1900

Стратешки план на ГРПЈ 2003-2005

1900

Поддршка на претприемништвото во Тетово

348

Програма за развој на претприемништвото во Гостивар

787

Подобрување на квалитетот на млечните производи во плачковичкиот регион
Програма за оддржлив развој на здружението ЗЗП Куманово

40
699

2007

2008

Јакнење на капацитетот на РПС Матица - Штип

85

Идентификација на потребите за обуки за 33 и ЗП

14

Градење на капацитетите на 33 и ЗП

150

Програмска и организациска поддршка на Сојузот на стопанските комори
на Македонија

50

Поддршка за стратешкиот план на ГРДП 2006-2008

100

Подготовка на Стратешкиот план на СКСЗМ

*

Поддршка на Стратешкиот план на СКСЗМ

*

Градење капацитети на претприемачи
Акредитација на советодавателите

5

Економско образование за младите

25

*

Вредни раце

*

ЦЕФЕ - обука за претприемачи

97

ЦЕФЕ - обука за ЗЗП - Тетово

18

Обука на жени претприемачи

103

Обука за претприемачи - кичевски регион

100

Обука за претприемачи - струшки регион

60
87

Обука за бизнис-план

100
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Млади ромски претприемачи

100

Обука за претприемачи

8

Обука за стручни вештини

380

Обука за претприемачки вештини за микро и мали претпријатија

73

Обука низ работа за млади Роми

59

Обука на работно место

54

61

138

Претприемачки сервис за млади (ПСМ)

120

Застапување и лобирање
Анализа на родовата застапеност во и низ програмите на МРФП

*

Студија за еднаков пристап до финансиски услуги

*

Обука за еднаков пристап до ФУ

17

Ромски економски форум

140

30

Истражување за земјоделските советодавни услуги во Македонија

200

Генерално собрание на ИФОАМ

100

Предизвици и можности во трговската размена мегу Косово и Македонија

16

Студија за обврзници

*

Социјално одговорни претпријатија

*

Информации и размена
Поддршка на претприемништвото во Македонија

960
21

Поддршка за учество на 5 НВО саеми
Активностите на МРФП промовирани во јавноста

500

Европски ден на претприемачот

*

Претприемач на годината
Вкупно

*

*

4
0

0

2.403

1.231

6.379

2.341

1.145
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4

*Дел од спроведените проекти се анализи, студии, а дел се однесуваат на организирани конференции кај кои е тешко да се
евидентира бројот на опфатени корисници.

0

Родова, етничка и географска структура на опфатени корисници
Голем дел од активностите во делот на нефинансиските услуги беа наменети за намалување на дел од диспаритети кои
се јавуваа при реализацијата на финансиските услуги. Преземени се низа активности за поголема вклученост на жените,
припадниците на другите етнички заедници и на самите претприемачи од руралните региони и регионите надвор од скоп
скиот: финансиски  се поддржани низа обуки за жени претприемачи; направена е серија обуки наменети за градење на
капацитетите на банкарските службеници од експозитурите; вработени се по двајца кредитни службеници од страна на
финансиските посредници во експозитурите надвор од Скопје (МРФП финансиски ја поддржа оваа активност); извршена е
интензивна промоција во градовите од северозападниот дел на земјата (Куманово, Тетово, Гостивар и Охрид) во рамките
на проектот „Поддршка на претприемништвото во Македонија”; а со програмска и организациска поддршка, поддржани
се 3 здруженија чии активности се спроведени во текот на 2004-2006 г. во тетовскиот, во гостиварскиот и во штипскиот
регион чија целна група во најголем процент припаѓа на другите етнички заедници. Со овие активности опфатени се 2.775
жени, 3.052 припадници на другите етнички заедници и 11.098 корисници надвор од скопскиот регион (графиконите 15, 16
и 17).

ГОДИНИ

Графикон 15 – Родова структура на опфатените 		
корисници 						
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Графикон 17- Географска структура на опфатените корисници

ПРИХОДИ

Графикон 16 – Етничка структура на опфатените
корисници

ФИНАНСИСКА
СТАТИСТИКА

ГОДИНИ

Во десетгодишниот период, обезбедени се 837 милиони МКД, од
кои 597 милиони МКД од донации и 240 милиони МКД како прихо
ди од оперативно работење.
Донациите, во најголем дел, се обезбедени од Амбасадата на
Кралството Холандија (АКХ) и истите се наменети   за финансиски
услуги (за фондот за кредити и за Капиталниот/гарантен фонд) и за
нефинансиски услуги.
Донацијата во вкупен износ од 4 милиони МКД се средства обез
бедени од Канадскиот центар за меѓународни студии и сора
ботка (ЦЕЦИ) и истите се наменети за спроведување на дел од
активностите презентирани во „Градење на капацитетите на здру
женија на земјоделци и претприемачи”, односно за поддршка на ак
тивностите на  „Групата за развој на домат и пиперка” и на „Групата
за развој на јаболка”.
Приходите од оперативно работење се по основ на камата и так
са за исплатени кредити, приходи од депозити на средства од Ка
питалниот/гарантен фонд, како и други приходи (позитивни курсни
разлики, учество за обука, учество за оперативни расходи од ЦЕЦИ
и др.). Овие средства се наменети за покривање на оперативните
расходи, како и за зголемување на одделните фондови на МРФП
преку распределба на вишокот на приходи над расходи на крајот
од секоја година.
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Табела 4 – Преглед на приходите по извори во периодот 19981С/2008 (во илјади денари)

РАСХОДИ
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1с/2008

Вкупно

Приходи за ФУ и НФУ

109.976

0

74.168

44.268

68.126

59.534

198.106

25.702

17.203

0

0

597,083

Донација за ФУ

101.483

0

56.372

34.346

62.405

46.052

186.247

19.322

4.228

0

0

510.455

8.493

0

17.796

9.622

3.975

13.272

10.431

6.056

12.975

0

0

82.620

Донација за НФУ од ЦЕЦИ

0

0

0

300

1.746

210

1.428

324

0

0

0

4.008

Приходи од оперативно
работење

318

11.848

10.715

16.674

20.836

17.482

27.114

36.097

39.010

40.110

20.621

240.825

2.395

6.535

8.562

10.515

21.224

27.232

30.941

32.665

15.504

155.573

9.912

7.248

6.663

3.090

2.826

2.381

4.807

3.407

4.720

3.131

48.185

90

478

525

732

1.015

1.664

1.693

1.191

11

318

1.846

594

2.951

8.452

3.126

1.845

2.365

3.471

2.714

1.986

29.668

110.294

11.848

84.883

60.942

88.962

77.016

225.220

61.799

56.213

40.110

20.621

837.908

Донација за НФУ од АКХ

Камата за кредити
Приходи од депозити
Такса за исплата
Други приходи
Вкупно

7.399

Структурата на расходите ја следи структурата на приходите.
Расходите за НФУ, покрај програмските активности: градење на капацитетите на финансиски посредници, нефинансиски
посредници и здруженија на земјоделци и претприемачи, застапување и лобирање, размена и информации, ги вклучува и
ставките консултации, поддршка и оценка, како и обука на персоналот. Овие расходи се покриени од донацијата од АКХ и
од ЦЕЦИ, а дел од приходите за оперативно работење (други приходи).
Во оперативните расходи, покрај платите, се вклучени и другите оперативни трошоци, како што се: наем на канцеларии, опре
ма, транспорт, комуникација, односи со јавноста и др. Овие расходи се пресметани по основ на Договорот за раководење
на МРФП со Институцијата за раководење – МЦМС.
Табела 5 – Преглед на расходите по одделни активности во периодот 1998-1С/2008 (во илјади денари)

ФОНДОВИ
РАСХОДИ
Расходи за НФУ
Градење на капацитети

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1с/2008

Вкупно

6.000

5.326

16.296

5.867

19.821

7.070

13.622

14.655

3.074

2.161

94.310

0

5.620

4.234

14.995

1.977

15.514

3.892

9.829

7.471

1.254

0

64.786
11.854

Застапување и лобирање

0

0

0

668

458

2.442

1.030

1.121

2.204

1.770

2.161

0

0

0

0

0

520

831

61

28

0

0

1.440

Консултации

0

     0

0

0

0

917

493

74

1.615

0

0

3.099

418

380

1.092

622

3.410

402

296

1.677

2.852

0

0

11.149

Обука на персонал
Оперативни расходи
Плати
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1999

418

Размена и информации
Поддршка/ следење и оценка

64

1998

0

0

0

11

22

26

528

860

485

50

0

1.982

350

3.627

9.171

7.843

11.630

11.935

12.137

14.627

11.979

10.412

6.745

100.456

0

2.020

2.132

4.579

4.769

4.940

8.066

9.456

6.919

7.148

3.853

53.882

Други оперативни трошоци

350

1.607

7.039

3.264

6.861

6.995

4.071

5.171

5.060

3.264

2.892

46.574

Вкупно

768

9.627

14.497

24.139

17.497

31.756

19.207

28.249

26.634

13.486

8.906

194.766

МРФП  на крајот од првиот семестар во 2008 година располага со капитал од 621 милион МКД соодветно распоредени по
одделни фондови. Покрај донациите, распределениот вишок на приходи над расходи, ја чинат структурата на овие фондови
(графикони 18 и 19).
Фондот за кредити е наменет за кредитирање на микро и мали претпријатија.
Капиталниот/гарантен фонд е за обезбедување гарантен механизам за „недостаток од обезбедување” и за „политички ри
зик”. Дел од овие средства се наменети и за обезбедување оперативна и финансиска самостојност на МРФП.
Фондот за нефинансиски услуги, во кој се евидентираа сите приливи од донации и одливи за нефинансиски услуги, согласно
Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), во 2006 година е затворен. Овие средства во билансот
на состојбата се евидентирани како „обврски – пренесени средства за НФУ”.
МРФП е основана како фондација. Нејзин основач е Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС). Основач
киот фонд на МРФП изнесува 350.000 МКД.
Дел од вишокот на приходи над расходите е распределен во резервниот фонд. Овој фонд е наменет за покривање „загуби
поради оштетување на финансиските средства” и во овој десетгодишен период е искористен за покривање на пресметани
можни загуби по кредитите од клиенти преземени од Радобанк во стечај (по отворањето на стечајната постапка на Радобанк,
МРФП ги презеде побарувањата за дел од клиентите).
Распределбата на вишокот на приходи над расходите е предмет на крајот од фискалната година. Во ставката „акумулирани
вишоци”, презентиран е вишокот на приходи над расходите кој ќе биде предмет на распределба на крајот од 2008 година.
Табела 6 – Структура на фондовите по одделни години (во илјади денари)
Графикон 18 – Структура на Фондот за кредити
Графикон 19 – Структура на Капиталниот/
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

1с/2008

Фонд за кредити

Фондови

70.257

72.841

133.226

172.885

241.824

288.730

459.924

490.000

501.247

521.906

521.906

Капитален фонд/гарантен фонд

31.225

31.225

31.225

31.115

36.274

39.518

68.989

73.500

77.817

80.970

80.970

8.075

2.721

15.191

19.362

6.079

4.954

2.982

2.982

11.236

0

0

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

Резервен фонд

0

4.959

0

0

0

0

0

4.545

4.545

4.738

4.738

Акумулирани вишоци

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.870

Фонд за НФУ
Основачки фонд

гарантен фонд

ФИНАНСИСКИ ИНДИКАТОРИ

ГОДИНИ

Во анализата на финансиското работење, МРФП следи

низа индикатори на ниво на: профитабилност, ефикас
ност и одржливост.

Профитабилност
Приносот на портфолио е пресметан како приход од
камата и такса за исплата во однос на кредитите во
оптек, додека приносот на капитал како однос меѓу
вишок на приходи над расходите и капиталот (фондо
вите). Вишокот на приходи над расходите е коригиран
(намален) за износот на донации, додека капиталот е
коригиран за износот на нефинансиските услуги (не е
дел од капиталот).
Графикон 20 – Принос од портфолио и капитал
Профитабилноста, по основ на принос од портфолио,
има тенденција на пораст во текот на целиот период,
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со исклучок на 2002 и 2003 година. Овде падот е последица на голема исплата на кредити на крајот од пресметковните
периоди и пресметана камата која согласно амортизациските планови се приходува во наредните периоди. Оваа состојба
се стабилизира во текот на наредните години.  Во 2008 година остварените приходи се пресметани на ниво на семестар
и се во однос на вкупен износ на кредитите во оптек, т.е. капитал. Под претпоставка дека остварениот приход од камата и
такса во вториот семестар од 2008 година ќе го задржи нивото од првиот семестар, очекувањата се дека овие показатели
ќе го продолжат трендот на раст и во 2008 г. (истата забелешка се однесува и на приносот од капитал).
Приносот на капитал на крајот од 2007 година достигнува над 4%. Причините за осцилациите во 2002 и во 2003 година се
опишани погоре. Високиот принос од капитал, кој во 1999 година достигнува над 7%, е резултат на незапочнати активности
во доменот на консултации, поддршка и следење, што резултира со поголем  вишок на приходи над расходи во однос на
другите периоди.  

Ефикасност
Ефикасноста е следена преку коефициентот на оперативни трошоци, кој е пресметан како однос на оперативни трошоци и
кредити во оптек. Пресметан во апсолутен износ, истиот претставува трошокот по позајмен денар.
Трошоците по единица позајмен денар имаат тенденција на намалување во целиот период. Гледано низ апсолутни бројки,
трошоците по единица позајмен денар (иплатен кредит) од 0.090 МКД во 1999 година се намалуваат до 0.021 МКД во
2007 година. Исклучок е 2002 година каде се реализирани повеќе оперативни трошоци по основ на „воен данок“ и нега
тивни курсни разлики.

ГОДИНИ

Графикон 21 – Ефикасност
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Сaмостојност
Оперативната самостојност е пресметана како однос меѓу вкупните приходи од оперативно работење и оперативни тро
шоци, а финансиската самостојност како однос помеѓу вкупните приходи од оперативно работење и збирот на оперативни
трошоци и трошокот на средствата (производ на вкупниот капитал и стапката на инфлација во еврозоната).
МРФП во текот на целиот извештаен период обезбедува оперативна сомостојност, од 149% во 2002 г., до високи 385% во
2007 година. За разлика од претходното, при пресметана инфлација од 2% во еврозоната, овие податоци се на пониско
ниво, но без да се загрози самостојноста на МРФП. Високите резултати во 1999 и осцилациите во 2000-2003 година се
опишани во анализата на претходните индикатори – профитабилност и ефикасност.
Графикон 22 – Оперативна и финансиска самостојност на МРФП
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ОРГАНИЗАЦИСКИ
РАЗВОЈ
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ОРГАНИ
НА ОПШТО
УПРАВУВАЊЕ
И НАДЗОР
РАКОВОДСТВО
НА МРФП
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ОРГАНИ НА ОПШТО
УПРАВУВАЊЕ И НАДЗОР
1998 година – избран првиот Одбор на старателите

Табела 7 Состав на Одборот на старателите на МРФП за
периодот 1998-2008
Членови

Период

Мирко Спироски - претседавач

1998

2008

Газменд Кадриу*- заменик претседавач

1998

2005

Зоран Костов

1998

2008

Томче Тасевски

1998

2008

Илија Бошков

1998

2002

Весна Стојанова

1998

2002

Герман Филков

1998

2002

Љубе Рајевски

2002

2008

Гордана Попсимонова

2002

2008

Абдураим Бајрактар

2002

2008

ГОДИНИ

И

звршниот одбор на МЦМС на својата осма седница одржана
на 17.09.1998 година донесе одлука за основање на МРФП
како фондација и ги избра првите членови на Одборот на
старателите на МРФП на кои им го довери управувањето: Мирко
Спироски (наедно претседавач), Газменд Кадриу (заменик-претсе
давач), Зоран Костов, Томче Тасевски, Илија Бошков, Весна Стоја
нова, и Герман Филков.
Овие членови беа избрани меѓу луѓе со професионални квалифи
кации од секторот на активности во кои дејствува МРФП: развој
на малите и средните претпријатија, рурален развој, финансиски
работи, вклучувајќи кредитни, сметководствени и други работи.
Тие се одраз на духот на партнерството меѓу различните чинители,
и тоа како еден претставник на основачот, еден претставник на
финансиерите/донаторот, два претставника од невладините орга
низации, два претставника на финансиските институции, како и еден
избран од наведените шест члена.
Вторите редовни избори на Одборот на старателите беа спроведени
во 2002 г. Поголем дел на членовите на Одборот беа повторно из
брани. Составот на Одборот на старателите во периодот 19982008 година е даден во табелата 7

73

ГОДИНИ

Графикон 23 Состав на Одборот на старателите по родова и етничка припадност
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Основната улога на Одборот на старателите е да ги одредува вредностите и да се грижи за фондацијата, со цел да се
сочуваат нејзините (финансиските) средства и да се обезбеди нивно користење во согласност со целите и задачите на
МРФП. Во својот мандат, Одборот на старателите ги донесе правилата со кои се уредени начинот, условите и работата на
МРФП, го усвои Стратешкиот план на МРФП за 2002-2006 г., го ратификува Договорот за финансиска поддршка со АКХ,
ја усвои Каматната политика на МРФП, партиципира во подготвителниот процес на новиот стратешки документ и го усвои
Деловниот план на МРФП за периодот 2007-2011, го усвои Извештајот од надворешната оценка и кредитниот рејтинг на
МРФП, го донесе новиот Статут на МРФП  и донесе низа одлуки.
Во периодот од 1998 до 2008 година Одборот на старателите одржа 74 седници, на кои се разгледани 238 точки.

2007 година – донесен новиот статут на МРФП

На крајот од 2007 година, донесен е новиот статут на МРФП. Најголем дел од промените се направени во делот на упра
вување и раководење со МРФП.
Како органи на општо управување и надзор се дефинирани Советот, Одборот на старателите, Комисијата за ревизија и Ко
мисијата за раководење со ризик. Советот, сега како највисок орган на управување, ги презеде надлежностите кои досега
беа делокруг на работа на УО на МЦМС како основач на МРФП.
Со МРФП и понатаму ќе раководи институција за раководење, избрана од Одборот на старателите, според принципите
на ефикасност, компетентност, интегритет и афирмативност. Во Институцијата за раководење персоналот го води лидер на
тимот, во функција на извршен директор именуван од Одборот на старателите, а по предлог на Институцијата за раково
дење.

2008 година – воспоставен првиот совет на МРФП

УО на МЦМС (како основач на МРФП) на 28.10.2008 година избра петнаесет члена за Советот на МРФП1. Членовите,
чиј состав е даден во табелата 8, ги претставуваат различните интереси и актери во подрачјата на МРФП, и тоа од:
МЦМС како основач, организации за развој на претпримништвото, организации на претприемачи засновани на членство,
финансиски институции, меѓународни организации, претприемачи, стручњаци, медиуми, локална самоуправа и други. Во
Советот на МРФП дополнително ќе биде вклучен уште еден член, кооптиран од страна на избраните членови.
Членовите на Советот соодветно го претставуваат македонското општество, се репрезентативни во однос на полот, возраста,
етничкото потекло, верската припадност, географското потекло, релевантните вештини и знаењата. Во графиконот 24 е да
ден составот на новоизбраниот совет на МРФП по родова и етничка припадност.
Советот ги има надлежностите кои досега беа делокруг на работата на УО на МЦМС, односно: го донесува, изменува и
дополнува Статутот; ја донесува генералната политика и стратегија; одобрува годишен извештај за работата и финансиски
извештај со извештај од независниот ревизор; избира членови на Одборот на старателите; избира независен ревизор, ја
потврдува одлуката за членување на МРФП во домашни и меѓународни сојузи и организации; одлучува за големи зделки;
одлучува за статусни промени и престанок на МРФП; и, врши и други работи согласно со Статутот и со општите акти на
МРФП.

1

Според Статутот на МРФП, идниот избор на членови на Советот поединечно ќе ги избира постојниот (актуелниот) Совет

Табела 8 Состав на новоизбраниот совет на МРФП за периодот 2008-2012
Членови

Предлагач

Кандидати од основачот
Наташа Габер-Дамјановска

МЦМС

Газменд Кадриу

МЦМС

Кандидати од институции за развој на претприемништво и организации на претприемачи
Касам Зендели

Сојуз на комората на северозападна Македонија

Венера Крлиу

Американ колеџ

Иван Митревски

МАСИТ

Радмил Поленаковиќ

БСЦ при Универз. „Св.Кирил и Методиј“

Гордана Попсимонова

Група за развој на домат и пиперка

Мирче Чекреџи

Сојуз на стопанските комори

Кандидати од финансиски институции
Зоран Костов

Штедилница Можности

Љубе Рајевски

НЛБ Тутунска банка

Томче Тасевски

Извозно-кредитна банка

Реџеп Али Чупи

Три члена на УО на МЦМС

Абдураим Бајрактар

Истакнат претприемач - самопријавување

Јане Вртевски

Стручњак - самопријавување

Стојан Лазарев

Претставник од локалната самоуправа - самопријавување

Графикон 24 Состав на Советот по родова и етничка припадност
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Кандидати кои не се од редот на претходните институции
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Биографии на членови на Oдбор на старатели, 1998-2008 г.
Проф. д-р Мирко Спироски е роден на 03.02.1948 година во
тетовското село Лешок. Дипломира на Медицинскиот факултет во
Скопје во 1973 година. Од јуни 1973 година  е  вработен  на  Ин
ститутот  за медицинска  и  екпериментална  физиологија  со   ан
тропологија, при Медицинскиот факултет во Скопје, а од 1998
година основач е и директор на Институтот за имунобиологија и
хумана генетика на Медицинскиот факултет во Скопје. Во мај
1995 година   е   избран   за вонреден   професор   по   предметот  
физиологија. Во октомври 1997 година е избран за вонреден про
фесор по предметот имунологија, во март 2002 година е избран за
редовен професор по имунологија, а од 2006 година е професор
по хумана генетика на Медицинскиот факултет во Скопје. Еден е
од основачите и прв претседател на Самостојниот синдикат за
здравство, фармација и социјална заштита на Македонија, еден од
основачите и претседавач на Управниот одбор во МЦМС. Има на
пишано над 100 научни трудови. Активно говори англиски јазик. Од
1998 година е претседавач на Одборот на старатели на МРФП.

ГОДИНИ

Газменд Кадриу е роден на 27 март 1969 година. По струка е еко
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номист. Во својот професионален ангажман работел во Народна
банка на Република Македонија, Ернст & Јанг (Ernst & Young), Њу
банк од Косово (New Bank of Kosovo), а и како слободен консултант
за низа клиенти и член на Управниот одбор на НЛБ Тутунска банка.
Сега работи како генерален директор на Унион банк (Union Bank),
Тирана, Албанија. Од 1998 до 2005 година e заменик претседавач
на Одборот на старателите на МРФП.

Зоран Костов е роден на 11.05.1964 година во Скопје. Дипло

мирал на Студиите по новинарство при Правниот факултет во
Скопје, магистрирал на Студиите по комуникации при Институтот
за социолошки и политичко-правни истражувања, а докторирал
комуникологија на Студиите за новинарство, медиуми и масовни
комуникации на Правниот факултет. Од 1988 до 2006 година е
главен уредник на издавачката куќа на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје и извршен уредник на списанието за европски
прашања „Евродијалог“, а од 2006 година е насловен доцент на
Студиите за новинарство, медиуми и масовни комуникации и нацио
нален директор на македонската афилијација на глобалната непро
фитна мрежа Хабитат фор хјуманити (Habitat for Humanity). Од 1998
г. е член на Одборот на старателите на МРФП.

Томче Тасевски е роден е на 11.06.1962 година во Скопје. Ди

пломирал на Економскиот факултет при Универзитетот „Свети
Кирил и Методиј“ во Скопје, со специјализација за финансискосметководствено-банкарски менаџмент. Работната кариера ја за
почнува во 1990 година во Љубљанска банка -  Филијала Скопје
како кредитен референт, а потоа преку извршувањето раководни
функции во неколку финансиски институции во Македонија, од 2002
година постанува менаџер на корпоративниот сектор и оперативен
директор во Извозна и кредитна банка А.Д. - Скопје. Има добиено
низа сертификати од областа на банкарството, финансиите и упра
вувањето со ризици. Бил панелист на пленарната сесија на Годиш
ната конференција на микрофинансиските институции во 2006 го
дина и на Годишната конференција на ЕФСЕ. Од 1998 е член на
Одборот на старателите на МРФП.

Илија Бошков, 1935–2002 година. Дипломирал на Економскиот
факултет при универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Во
својата професионална кариера, работел, меѓудругото, во Комер
цијална банка АД Скопје, а подоцна и како извршен директор на
Радобанк АД Скопје. Поседувал стручност во делот раководење,
банкарство, финансирање на мали и средни претпријатија и земјо
делство, рурален развој и човечки ресурси. Бил член на Одборот на
старатели на МРФП во периодот од 1998 до 2002 година.

Весна Стојанова е родена е на 11.04.1954 година во Скопје.

Докторирала на економски науки на Свеучилиштето во Загреб. Ра
ботела во Трготекстил, на Економскиот факултет во Штип, на Еко
номскиот институт -  Скопје. Сега работи на приватниот Факултет
за бизнис-економија – Неоком како продекан за настава и редовен
професор за менаџерска економија  и менаџмент со одржлив раз
вој. Активно е вклучена во мноштво домашни и меѓународни проекти
за политики во образованието за претприемништво и одржлив раз
вој, за јакнење на секторот на МСП во Македонија, градење и јак
нење на институционалните капацитети на земјата  за регионално
поврзување и пристап кон ЕУ итн. Член е на Одборот на старателите
на МРФП од 1998 до 2002 година.

Герман Филков е роден во 1970 година во Скопје. Завршил сред
но економско училиште, а на Економскиот факултет во Скопје ди
пломира во 1992 година на насоката маркетинг и надворешна
трговија. Во јануари 2008 година магистрира на Економскиот фа
култет во Скопје, на катедрата за маркетинг. Претседател е на ор
ганизацијата „Центар за граѓански комуникации“ од Скопје. Тој исто
така е ангажиран и во консултантската фирма „СГ Комуникации“,
каде учествува во изработката на економски и пазарни анализи за
домашни и странски клиенти. Работејќи 13 години како економски
новинар и уредник, Филков известуваше за најважните економски
настани во Македонија. Филков е автор и ко-автор на неколку
стручни и професионални публикации на македонски и англиски
јазик, објавени во земјата и странство. Член е на Одборот на ста
ратели на МРФП од 1998-2002 година.
Гордана Попсимонова е родена на 14.07.1965 г. во Скопје. Док
торирала на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ на Факултетот
за земјоделски науки. Работи како научен соработник при Земјо
делскиот институт во Скопје. На Факултетот за земјоделски науки и
храна држи предавања на Катедрата за градинарство како насло
вен професор.
Претставник е во советот на Меѓународното друштво за хортикул
турни науки за Република Македонија. Национален координатор
е на Европската координативна мрежа за растителни генетски ре
сурси, национален координатор е и за стакленичко производство
при ФАО, претседател е на регионалниот комитет на СЕЕДНет – за
растителни генетски ресурси, поддржан од СИДА. Претседател е и
на Управниот одбор на Групата за развој на потсекторот за домати
и пиперки. Член е на владината група за евроинтеграции, сектор
земјоделство. Претседател е на Одборот на старателите на Фонда
цијата Агроцентар за едукација. Член е на Одборот на старателите
на МРФП од 2002 година.
Абдураим Бајрактар, роден е на 30.07. 1962 во Струга. За
вршил економски факултет во Прилеп и е менаџер на приватната
фирма „Кемпласт ПВЦ„. Претседател е на Одборот на директори
на Отекс, член на Управниот одбор на Охридска банка, член на
Надзорниот одбор на Стопанска комора и потпретседател на МА
ТИП (здружение на претприемачи од турска националност во Ма
кедонија).   Член е на Одборот на старатели на МРФП од 2002
година.

ГОДИНИ

Љубе Рајевски e роден во 1955 година. Дипломирал на Економ
скиот факултет во Скопје. Професионалниот развој го гради на
разни позиции во финансискиот систем на Република Македонија.
Во моментот е член на Управниот одбор на НЛБ Тутунска Банка
АД Скопје. Низ долгогодишната банкарска кариера се стекнува со
широк дијапазон на познавања и искуства, меѓудругото, и во делот
на раководење, финансиско посредување, инвестиции, ревизија и
човечки ресурси. Говори македонски и англиски јазик.Член е на од
борот на старатели на МРФП од 2002 година.

77

РАКОВОДСТВО
НА МРФП

С

ГОДИНИ

поред Статутот на МРФП, со МРФП раководи Институци
јата за раководење. Од 1998 година до денес, Одборот на
старателите ја избра МЦМС како Институција за раково
дење. Таа е одговорна за секојдневното управување и ги врши ра
ководните, како и стручните и административните работи, односно
ги води секојдневните работи, поддршката на органите на МРФП и
спроведувањето на политиката и програмите одобрени од органите
на МРФП. Со договор за раководење, кој се склучува за период од
4 години со право на повторни избори, се уредени правата и обвр
ските на МРФП и МЦМС како институција за раководење, како и
нејзиниот делокруг на работа: следење и анализа на економските
и општествените трендови и проблеми, поддршка на органите на
управување и надзор на МРФП, раководење и координирање со
сите планирани активности на МРФП, подготовка на среднорочни
и годишни планови за работа и финансиски планови, раководење
со финансиските средства, извршување канцелариски работи и
сметководство, поднесување извештаи за работа со финансиски
извештаи, идентификација и формулација на програми, нивно спро
ведување, набљудување и оценка и односи со јавноста.
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Сашо Клековски, извршен директор на МЦМС, од 1998 до ок
томври 2008 година беше и застапник на МРФП. Согласно новиот
статут на МРФП, во Институцијата за раководење, ангажираниот
персонал го води лидер на тимот кој е во функција на извршен дирек
тор. Одборот на старателите, по предлог на Институцијата за ра
ководење, ја именува Тетјана Лазаревска за извршен директор на
МРФП со мандат согласно на периодот за кој е одобрен договорот
за раководење (2008-2011 г.).
Табела 9 Состав на ангажираниот персонал во периодот 1998-2008
Соработници

Период

Сашо Клековски

1998

Тетјана Лазаревска

1998

Јоана Јосифовска

1999

2004

Емина Махмутовиќ

1999

2001

Афродита Муслиу

2001

Лазар Неданоски

2002

Љупчо Тошев

2002

Лирим Хајредини

2003

Глигор Михаиловски

2004

Зоран Велковски

2004

2003

2005

Сашо Клековски е роден на 13 април 1966 година во Скопје.

Завршил Медицински факултет во Скопје. Оженет е со Ана и има две
деца, Ангелина и Никола. Неговото искуство е шеснаесетгодишна
работа на раководни позиции во граѓанскиот сектор. На крајот
на осумдесеттите и почетокот на деведесеттите ги води Сојузот на
студентите по медицина на Македонија и Сојузот на студентите на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Во 1993 година е еден од
основачите, а од 1994 година е извршен директор на МЦМС. Од
1998 до 2008 година е застапник на МРФП. Тој е член на пове
ќе комитети во Македонија и во странство, вклучувајќи го и Управ
ниот одбор на Транспарентност Македонија. Тој има длабоки
разбирања и знаења за граѓанското општество во Македонија.
Има искуство на Балканот, како и во Кавказот (Грузија) и во Цен
трална Азија (Казахстан, Киргистан). Тој има знаења и вештини за
секторски анализи, анализи на организации и управување, развој
на капацитети, застапување, управување со конфликти и посткон
фликтен одговор.
По професија е дипломиран економист. По завршување на студиите
до 1997 година работи во Младинскиот совет на Македонија. Во
истиот период е косопственик на македонско-холандска компанија
и овластен сметководител на повеќе македонски компании. Во
МЦМС работи од 1997 г., а од 1998 година е дел од тимот кој
работи на воспоставување и раководење со МРФП. Од октомври
2008 година именувана е за извршен директор на МРФП. Основач
е и член на неколку домашни и меѓународни граѓански организации.
Претседател е на Управниот одбор на Здружението за хумано до
мување „Хабитат Македонија“ и член на Управниот одбор на Ште
дилница „Можности“.

ГОДИНИ

Тетјана Лазаревска е родена на 19 мај 1961 година во Тетово.

Лазар Неданоски е роден на 03.01.1976 година во Охрид.

Завршува на Факултетот за туризам во Охрид и моментално посе
тува постдипломски студии од областа на монетарна економија на
Економскиот факултет во Скопје. Од 2007 година е и овластен ин
вестициски советник од Комисијата за хартии од вредност на Репуб
лика Македонија. По вработувањето во јуни 2001 година, станува
дел од тимот кој раководи со Македонската развојна фондација
за претпријатија. Од февруари 2002 година е на позицијата сора
ботник на проекти во МРФП, поконкретно на програмата Микро
и мали претпријатија, до јуни 2002 година. По тоа е одговорен за
финансиските услуги на МРФП, а вклучен е и во низа проекти за
нефинансиски услуги (истражувања, информации, обуки) насочени
кон развој на малите претпријатија.

Јоана Бабушку, родена Јосифовска, на 19.08.1970 во Скопје.

Дипломира на Економскиот факултет во Скопје, отсек економска
политика и развој. Во МЦМС работи како дел од тимот што раково
ди со МРФП скоро од самиот почеток од 1999 до јуни 2005 годи
на на позицијата соработник на проекти. По заминувањето работи
како раководител на проектот на УНДП „Координација на странска
помош” во рамките на Секретаријатот за европски прашања при
Владата на Република Македонија. Од јуни 2007 работи во Бри
танската амбасада како Советник за Европска Унија и економија.

Глигор Михаиловски е роден на 27.02.1979 година во Скопје.

Дипломира на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Катедра за
англиски јазик и книжевност, на Универзитетот „Св. Кирил и Мето
диј“ во Скопје. Од септември 2004 година работи како дел од тимот
за раководење со МРФП, во делот за промоција на претприем
ништвото. Како соработник на проекти, одговорен е за креирање,
координирање, спроведување, набљудување и оценка на проектни
интервенции од областа на нефинансиските услуги за микро и мали
претпријатија.
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Лирим Хајредини е роден на 02.11.1978 година во Гостивар.

Апсолвент во Американ колеџ, Скопје. Од март 2003 година е
вработен во МЦМС, како дел од тимот што раководи со МРФП.
Ангажиран е како соработник на проекти за промоција на про
грамата за финансиски услуги на МРФП, како и набљудување и
оценка на кредитите одобрени во рамките на Програмата за фи
нансиски услуги.

ГОДИНИ

Афродита Муслиу е родена на 28.04.1974 година во Скопје.
Апсолвент e на Факултетот за земјоделски науки и храна при Уни
верзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, агроекономска насока.
Во МЦМС е вработена од 2001 година како помлад соработник
на проекти во тимот за раководење со МРФП на Програмата за
поддршка на претприемништвото. Од 2006 година до моментов
се грижи за поддршка и логистика на програмските активности на
МРФП, редовните обуки на МЦМС на програмите за граѓанско
општество и одделението за развој.
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Емина Шкријељ (р. Махмутовиќ) е родена на 17 ноември 1977
во Скопје. Во периодот 1999-2001 г., паралелно со студиите по
менаџмент на Економскиот факултет во Скопје, работи во МЦМС,
прво како стручен соработник на Програмата ФАРЕ (PHARE) за
поврзување на претпријатија Скопје-Солун, а потоа и на Програ
мата за поддршка на микро и мали претпријатија на МРФП. По
дипломирањето заминува во САД, на постдипломски студии од
областа на меѓународен бизнис, каде во 2003 година се стекнува со
диплома МБА од Универзитетот Акрон (University of Akron). Од 2003
година работи како роаминг-координатор во мобилниот оператор
Космофон. Член е на  повеќе меѓународни алумни-организации, ме
ѓу кои АИЕСЕК, Рон Браун фелоус (Ron Brown Fellows), Нет импакт,
Бета гама сигма - асоцијација на постдипломци од американските
универзитети со бизнис-насока.
Љупчо Тошев е роден на 03.09.1965 година во Скопје. Завршил
Правен факултет во Скопје, како и постдипломски студии по ме
наџмент во образованието на Филозофскиот факултет во Скопје.
Неговата вклученост во МЦМС започнува во 1999 година како
соработник на логистика, а во 2001 г. станува соработник на про
грамата на МРФП за поттикнување на претприемништвото. Тука
останува до завршување на програмата во март 2003 година. Во
периодот од 2003 до 2006 работи на повеќе проекти во земјо
делството, а особено во делот на едукацијата. Во моментов е из
вршен директор на Фондацијата Агро-центар за едукација (АЦЕ),
основана од страна на Земјоделскиот институт во Скопје. Член е
на повеќе професионални тела и се занимава со консултантство во
областа на земјоделството и едукацијата.

82

РЕКОА И
НАПИШАА
ЗА НАС

84

ОЦЕНУВАЧИ
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ВОСПОСТАВУЊЕ
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ОЦЕНУВАЧИ

Оценка на МРФП 1998-2001, Клаус Куипер (Холандија), 2001 година
„МРФП е уникатна организација која создаде уникатен пристап во развивање
стратегии и системи кои ги вклучуваат идентификуваните целни групи – микро и
малите претпријатија во процесот на економски развој.
МРФП воспостави ефикасен и ефективен модел на организација, без свој персонал,
туку со договор за раководење со МЦМС.
И покрај непријатните ефекти од кризите во Косово и во Македонија, Програмата за
микро и мали претпријатија успеа да ги оствари нејзините оригинални цели (кредити,
корисници, нефинансиски услуги).
Приходот ги надмина трошоците уште од втората година и со тоа фондацијата стана
финансиски самостојна”.
Надворешна оценка на МРФП 2002-2006, Тери Фолкс, Алдо Моаро, Ханс
Постхумус, 2006 г.
„Интервенциите се во рамките на плановите на МРФП и тие придонесуваат кон целите
за намалување на сиромаштијата и хармонизација на односите во општеството преку
развој на микро и мали претпријатија.
За време на своето постоење, МРФП постојано го анализира опкружувањето
околу своите активности и е во интеракција со главните чинители (партнерски ФП,
донатори, останати чинители).
Таквиот пристап му дозволил на МРФП да се стекне со добра репутација кај
останатите главни чинители, што претставува добра основа за добар квалитет на
работата, како и за продолжување на патот кон постојани подобрувања.
Персоналот на МРФП е млад, ентузијастички настроен и многу способен“.
Кредитен рејтинг на МРФП, Микрофинанца, 2006 г.
„МРФП е добро познат чинител, кој се здобил со висока репутација како посредник
и финансиски катализатор за финансиски услуги за микро и малите претпријатија во
Македонија. Со неизбежното повлекување на нејзиниот главен донатор, МРФП сега
е во процес на институционална консолидација и репозиционирање. Најголемите
предизвици се да се засили нејзината оперативност со систем за следење на
заемите, алатките за мониторинг и сметководствените практики, за да се добие јасна
раководна независност од основачот.
Како институција која се занимава со микрофинансирање на големо, најрелевантниот
фактор на ризик при кредитирањето е големата концентрација на кредитното
портфолио кај три клиенти“.
МРФП е оценета со ББ.

ГОДИНИ

З

а постигнувањата на МРФП, за придонесот кон остварувањето на дефинираните
цели, МРФП практикува оценка од надворешни оценувачи на секои четири
години. Овој процес, кој покрај независното мислење од експерти, дава
одлични препораки за идните стратешки определби на МРФП и можност за истите
да се разговара и со луѓе кои работат и творат во земјите надвор од нашата.
Првата оценка беше спроведена 2001 година, како оценка на првата програма
на МРФП – Програма за микро и мали претпријатија од страна на Клаус Куипер
од Холандија. По четири години, тим составен од експерти од Велика Британија,
Холандија и Италија ја спроведоа втората Надворешна оценка на МРФП за перидот
2002-2006 година. Истата година, МРФП нарача и кредитен рејтинг, кој во нашата
земја е практикуван само од некои од финансиските институции. Кредитниот рејтинг
беше спроведен од страна на Микрофинанца рејтинг од Италија.
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Симоне Филипини, Амбасадорка на Кралството Холандија

ГОДИНИ

Х

88

оланѓаните се познати како отворени и иновативни луѓе, пионери во сите
сфери од животот. Ние постојано се обидуваме повторно да се создадеме и
подобриме во областите на технологија, инфраструктура, заштита на животна
средина, образование, дизајн, уметност и култура со цел да овозможиме напредок.
Ова исто така е случај и со банкарството и финансиските услуги, кои се неопходни за
соодветно адресирање на потребите на пазарите и потенцијалните клиенти. Можеби
токму ваквиот пристап го објаснува фактот дека сме навистина успешна земја.
Желбата да придонесеме кон потребните иновации во Македонија резултираше со
нашата соработка со МРФП.
Пред 10 години речиси никој во Македонија не беше запознат со концептот
на микрофинансирање. Холандија, земја со силна традиција на мали бизниси и
ефективни кооперативи, е дом на кооперативна банка која била формирана во 19
век, во главно, за испорака на мали кредити за земјоделците. Поради големиот успех
на овој банкарски систем, Холанѓаните цврсто веруваат во микрокредитните шеми за
промоција на економски развој и раст поттикнат од дното кон врвот на пирамидата.
Затоа обезбедивме грант за поддршка на МРФП во износ од 11 милиони евра.
Сметавме дека концептот на МФП е нов, свеж и ефективен, бидејќи го адресира
најважното прашање за подобрување на животите на обичните македонски граѓани.
Згора на тоа, МРФП обезбеди пристап до финансии и за сосема нови категории на
клиенти на банките – микро и мали претприемачи, земјоделци и за маргинализираните
групи, како што се тоа Ромите и жените претприемачи, и со тоа, придонесе за нивно
економско зајакнување.
Понатаму, нефинансиските услуги, како на пример обука за кредитни службеници
за модерните методологии на анализа на кредитни ризици, субвенционирање на дел
од платите на кредитните службеници во оддалечените области и студиските посети
обезбедени преку МРФП, го зајакнаа капацитетот на локалните банки за испорака
на услуги за овие нови категории на клиенти и за проширување на своите услуги во
најоддалечените места во земјата. Во исто време, МРФП ги зајакна капацитетите на
локалните претприемачи за подобра подготовка на квалитетни бизнис планови кои со
тоа може да обезбедат лесен пристап до финансии за започнување и проширување
на своите бизниси.
Концептот на невладина организација во улога на посредник помеѓу локалните бан
ки и локалните претприемачи се покажа како успешен начин на усогласување на
понудата и побарувачката на кредити и за обезбедување финансирање за потен
цијално најживописниот и најдинамичен дел на економијата. Овој концепт исто така
отвори сосема нови перспективи за локалните банки кои претходно не ја разбрале
важноста на микрофинансискиот пазар. Како резултат на овие активности, сега гле
даме дека се повеќе и повеќе банки се фокусираат на овој сегмент на пазарот, како
што стануваат свесни за добрите можности кои постојат таму. Во економиите во раз
вој, како што е тоа Македонија, промоцијата на силен и иновативен финансиски сек
тор е од посебна важност.
Добро развиениот финансиски сектор ја обезбедува основата за зголемување на
приходите и создавање работни места. Веќе многу години, холандската развојна
поддршка се фокусира на развој на финансиските сектори низ светот. Од 2003 до

Мајкл Стибе, Амбасада на Кралство Холандија (поранешен прв секретар во
Амбасадата)
Ме радува што МРФП расте и го прославува десетгодишниот јубилеј. Многу впе
чатливо. Моите искрени честитки до сите кои го овозможија тоа. Се сеќавам кога ја
разговаравме идејата за зачнување на МРФП, споделувавме визија: да се направи
нешто значајно, одржливо и над се да се здружат заедно три фактори: Македонските
претприемачи, пристапот до финансирање за нивните аспирации да бидат возможни
и огромната мрежа и знаења на МЦМС во тоа поле. Резултат на тоа беше МРФП.
Се надевам дека МРФП ќе продолжи со успеси и во иднина.
Јоост де ла Риве Бокс, консултант, Фондација Недворк од Холандија
Беше лето 1997 година, кога холандската амбасада во Скопје ме покани да дадам
совет. Се најдов како за првпат шетам во руралните области на Македонија, приси
лувајќи ги очите да избираат помеѓу осиромашените заедници и неразвиените мали
претпријатија од една страна и неверојатните убавини на земја, која само што се
издигнала од голема трансформација. Разговорите беа како да се надминат про
блемите на населението околу агрокомбинатите и истовремено да се искористат
можностите што произлегуваа од приватната иницијатива и малите претпријатија.
Лицето со кое разговарав беше Сашо Клековски, извршен директор на МЦМС. Низ
понатамошните дискусии, се сеќавам наспроти сценографијата на Охридското езе
ро, заклучивме дека ќе биде добро да се размисли за нова институција која ќе се
фокусира на финансирање на малите претпријатија, користејќи ги максимално по
стојните капацитети на финансискиот сектор. Ова беше семето на она што требаше
да прерасне во институција која сега ја знаеме како МРФП. Задоволство е да се
види како тоа семе созреа во дрво со се поголем број гранки кои носат плодови.
Десет години е момент да им се честита на основачите за нивната визија и одлучното
постигнување на нивните цели, како и да им се посака на оние кои ги следат нивните
чекори се најдобро за претприемничката иднина.
Газменд Кадриу, Генерален директор на Унион банка, Албанија и член на
Одборот на старателите на МРФП 1998–2005 година
Соработката со МРФП и членувањето во Одборот на старателите ми претставуваше
посебно задоволство од повеќе агли. Највпечатливо за мене беше функционирањето
на МРФП како еден вид спојка помеѓу граѓанскиот и финансискиот сектор во Маке
донија. Тоа беше одразено и во составот на Одборот на старателите, дури и начинот
на седнување на седници: на десната страна на претседавачот на Одборот бевме
обично ние „банкарите”, на левата страна беа обично „небанкарите”. Од самиот
начин на зборување и одбраните теми можеше веднаш да се погоди кој зборува.
Ние „банкарите” редовно ќе се зачудевме од некоја посебна перспектива на нешта
та изразена од членовите од граѓанскиот сектор, истото се случуваше и на „спро
тивната” страна. Понекогаш и не се разбиравме сосема најдобро, знаевме и да
влеземе во расправа. Но, во сиот тој процес многу научивме едни за други, па и за
поширокиот свет околу нас. Мислам дека двете страни излеговме од нашите сопстве
ни тесни кошули. Убаво беше послободно да се дише. И верувам дека и тоа помогна
МРФП да успее.

ГОДИНИ

2006 година, Холандија има инвестирано над 242 милиони евра во финансискиот
сектор, во просек по 60 милиони евра на годишно ниво. Ваквата вклученост доведе
до ситуација каде холандските институции се присутни во повеќе од 80 земји каде
работат со стотици финансиски институции, како што се тоа банките и микрофинан
сиските институции.
Домашниот финансиски сектор кој добро функционира значително придонесува за
исполнување на милениумските развојни цели додека широкиот пристап до финан
сиски услуги го потпомага економскиот развој. Згора на тоа, здравиот финансиски
сектор исто така придонесува за општествен развој и подобрена родова еднаквост
преку зголемување на пристапот на жените до финансиски услуги. Според тоа, сил
ниот финансиски сектор е од витално значење за општеството и може да се смета
за предуслов за намалување на сиромаштијата. Широкиот пристап до финансиски
услуги им овозможува на луѓето да ги искористат своите потенцијали, да изградат ху
мани, општествени и економски добра и да ги подобрат своите животи.
МРФП е вистински пионер во финансискиот пазар во Македонија! Верувам дека
МРФП ќе продолжи со успешното спроведување на својата мисија и ќе остане ино
вативен играч во обезбедувањето на пристап до финансии за македонските прет
приемачи и во иднина. Со тоа, ќе придонесе за добробитта на луѓето во Македо
нија.
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Снежана Андова, Извршен директор на Штедилница „Можности“
Мојата соработка со МРФП датира од времето кога МЦМС ја развиваше идејата
за ваков вид институција. Бев дел од работилниците на кои се дебатираше каков вид
на институција да се креира, кои се потребите на малите и средните претпријатија во
Македонија, какви кредитни продукти им се потребни за развој на нивниот бизнис.
Како претставник на „Можности”, првата микрофинансиска институција во државата,
верувам дека придонесов за развојот на МРФП. Соработката помеѓу „Можности” и
МРФП ја оценувам како исклучително успешна. Впрочем, за тоа зборуваат резулта
тите постигнати во овој десетгодишен период.
Посакувам уште многу години плодна соработка.
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Ѓорѓи Јанчевски, Претседател на Управниот одбор на НЛБ Тутунска банка
А.Д. - Скопје
Со Македонската развојна фондација на претпријатија активно соработуваме уште
од нејзиното основање, односно од 1998 година. Преку програмата на Фондацијата
која нуди кредитна поддршка на малите бизниси, се поттикна интересот на банките
за соработка со сегментот на малите и средните претпријатија за финансирање на
нивните инвестициски проекти и развојни планови.
Во 2004 година соработката ја проширивме и во делот на микрокредитирањето, како
посебен значаен сегмент во стопанството, а Програмата на гарантниот механизам
придонесе за поголемо олеснување на пристапот на малите бизниси до кредитните
средства на банките.
Посебно сакам да ја истакнам соработката со МРФП во делот на нефинансиските
услуги. Во изминатите години, Фондацијата ни обезбеди техничка помош во форма
на консултантски услуги и обука на кредитните аналитичари за оценка на малите биз
ниси. Исто така, преку организирање поголем број семинари и посети на странски
банки, со цел размена на искуства, значително придонесе за градење и подобрување
на кадровскиот капацитет во кредитниот сектор на Банката.
Плодната соработка во изминатите 10 години резултира со пласирани повеќе од 8
милиони евра кај вкупно 1.678 корисници.
Очекуваме дека постигнатите заеднички резултати и успешната соработка со Фон
дацијата ќе продолжат и во наредниот период во насока на обезбедување поволна
финансиска поддршка за развојот на секторот на микро, малите и средните претпри
јатија.
Панче Манчевски, Главен извршен директор на ИК банка А.Д. - Скопје
Соработката помеѓу МРФП и ИК банка започна во септември 2003 година и се уште
мошне интензивно се одвива. Со самото започнување на деловните активности на ИК
банка во 1993 година, стратегијата беше конципирана насока на малото стопанство,
за да прерасне подоцна во стратегија на банка поддржувач на малите и средните
претпријатија. Оттука се влечат и корените на идната соработка со МРФП.
Пресретнувањето и преклопувањето на одделни сегменти од визијата и мисијата на
овие две институции претставуваше основен мотив за започнување на веќе потвр
дената успешна соработка. Текот на годините на меѓусебна соработка и  резултатите
што следуваа потоа, само ја потврдија сериозноста на ИК банка во спроведувањето
на заедничката визија и мисија, постанувајќи еден од релевантните и сигурни партне
ри на МРФП со учество од над 30% во кредитното портфолио. Уште повеќе радува
податокот дека иако ИК банка е универзална деловна банка, во портфолиото на
МРФП доминира со учеството во микрокредити.
Секако дека за постигнувањето на овие битни резултати имаше целосна и двона
сочна соработка од двете страни. Она што особено беше од полза за ИК банка е
техничката/ консултантската помош од почетокот на кредитната линија, преку оспо
собување на различни нивоа и сегменти во Банката, со цел поефикасна и посупери
орна услуга за претприемачите и претпријатијата.
Задоволни сме што заедно со МРФП остваруваме одговорно финансирање, на кое
западните финансиски институции му придаваат се поголемо значење. Среќни сме
што преку оваа соработка овозможивме креирање на многу работни места, ги по
добривме сопствените капацитети на работење и несебично учествуваме во хармо
низирањето на опшеството. За идната соработка, очекуваме креирање нови види
ци и перспективи, кои ќе овозможат уште поуспешна и продлабочена соработка за
МРФП, за ИК банка и за корисниците.

Салајдин Идризи, Директор на ЕСА Тетово
Повеќегодишната одлична соработка на Агенцијата за поддршка на претпријатија
ЕСА Тетово со МРФП даде голем придонес во развојот на претприемништвото и соз
давањето конкуретност на МСП во тетовскиот регион.
Ефектите од спроведените програми на Агенцијата ЕСА, поддржани од МРФП,
имаа двострано значење. Прво, развој на самата Агенција ЕСА со подигнување
на капацитетот на вработените во повеќе области, што придонесе за успешно
функционирање и достигнување состојба на самофинансирање на Агенцијата ка
ко регионален центар за поддршка и развој на МСП. Второто големо значење
на поддршката на МРФП е дека активно се придонесуваше кон подобрување на
деловните знаења и вештини на постојните претприемачи и почетниците во бизни
сот во тетовскиот регион, преку обуки и советодавни услуги на разни теми од еко
номијата. Општо земено, поддршката на МРФП беше многу значајна и клучна во
одржување на нивото на квалитет на услуги кои ги нуди ЕСА Тетово. Една ваква со
работка е неопходна и во иднина, во интерес на развојот на претприемништвото и
конкурентноста на МСП во Република Македонија.

Влатко Данилов, консултант и сопственик на консултантската куќа БАСМЕ
Во текот на изминатите десет години сум имал можност и привилегија да соработувам
со МРФП повеќе пати и можам да кажам дека работењето со нив е навистина можност
да се научи како професионално се однесува еден деловен партнер. Работата со
МРФП не е лесна, да се разбереме. Тие не поминуваат лесно преку договореното,
туку навистина инсистираат се да биде сработено според договорот и на високо
професионално ниво. Доколку не сте такви, не се ни обидувајте да работите со нив.
Но, од друга страна без никаква резерва можете да го очекувате иститиот пристап и
професионално исполнување на нивните обврски.
Тоа е организација која учи и знае каде оди, која има систематичен приод кон секоја
работа, па и кон сопствениот развој. Нивните цели се јасни, конкретни, како за нив
самите, така и за опкружувањето.
Екипата која работи во МРФП е внимателно избрана и во текот на работата со нив
имате чувство дека навистина имате работа со уигран тим кој остава доверба и си
гурност кај секој нивни деловен партнер.
Чест и задоволство ми е што можам да го искажам своето мислење за нив и се наде
вам дека ќе имам можност и во иднина да соработувам со нив.
Александар Стојановски, Претседател на Здружението на земјоделските
производители, Куманово
Со МРФП соработуваме од нејзиното формирање, па до денеска, и тоа на сите
полиња,   многу успешно. Тимот на МРФП, почнувајќи од Сашо Клековски, за нас
стратег за развој и усовршување на граѓанските организации и нивните кадри, има
неограничен придонес за постигнатите резултати во оваа област во Македонија. Тет
јана Лазаревска и останатите вработени со нивниот однос кон соработниците прет
ставуваат магнетно поле во кое не знам дали може да се најде човек или институција  
вo која нема да се вклопи.
Здружението на земјоделските производители Куманово учествуваше на сите  преда
вања, семинари и манифестации што ги организира МРФП, како и неколку проекти
кои ги реализиравме целосно на обострано задоволство.
Македонија е среќна што има вакви луѓе и организација преку кои може да ги над
градува честа, знаењата и резултатите.
Здружението на земјоделските производители Куманово и понатаму ќе соработува
со задоволство со МРФП на сите полиња, се надевам на обострано задоволство.
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Џемаил Даути, Претседател на Стопанската комора на северозападна
Македонија
Стопанската комора на северозападна Македонија со МРФП досега го има реа
лизирано проектот „Подготовка на стратешки план и организациска поддршка на
СКСЗМ“. Целта на проектот беше промоција на претприемништвото - подобрени ин
ституционални и организациски капацитети на Комората. Благодарение на поддрш
ката од МРФП, успеавме да ги идентификуваме потребите на СКСЗМ за градење
капацитети, подготовивме стратешки план и ги обучивме претставниците на управните
органи.

91

ГОДИНИ

Афродита Керамичиева-Пановска, сопственик на Тренинг-центарот ЦС
Глобал
Во 2005 година Тренинг-центарот ЦС Глобал и Македонската развојна фондација за
претпријатија (МРФП) соработуваа на проектот „Обука за претприемачки вештини
за микро и мали претприемачи”. Обуките беа наменети за корисниците на кредити
од кредитната линија на МРФП, микро и мали претприемачи. На овој начин, ЦС
Глобал, заедно со МРФП, активно се вклучи во активностите насочени кон развој на
претприемачкиот дух во нашата држава.
Сметам дека ваквите соработки во насока на подобрување на знаењата и вештините
на клиентите преку нивна обука можат значително да придонесат кон подобрување
на македонските бизнис-знаења и позитивно да влијаат врз развојот на бизнисот во
нашата земја, како и кон приближување на бизнис-климата во Македонија со онаа
во земјите од Европската Унија.
Од многу голема важност е функционирањето на МРФП како поддршка на граѓанските
организации и да работи во делот на зајакнување на свеста за претприемништво.
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Радмил Поленаковиќ, професор на Машински факултет Скопје и раководител
на проектот УКИМ-БСЦ (Business Start-up Center)
Со претставниците на МРФП за првпат се сретнав при процесот на организирањето
на настанот „Претприемач на годината 2007“. Нашите погледи и размислувања се
вкрстија во барањето начини претприемачкиот дух да го направиме поблизок до
широката македонска популација. Всушност, тоа е и една од целите кои ја имаат и
двете наши институции - промовирање на претприемништвото и стимулирање на са
мовработувањето.
Првиот впечаток за тимот на МРФП го окарактеризирав истовремено и како нена
метлив, но и како сигурен, базиран на факти. Низ дискусија беа изнесувани факти
кои на крајот носеа квалитетна одлука.
Заедничката соработка се интензивира преку проектот за „Избор на претприемач
на годината“. Следуваше неколкумесечна интензивна соработка додека се дојде до
најсоодветниот избор за претприемач на годината. Квалитетните предлози од страна
на тимот на МРФП исклучително помогнаа во реалниот конечен исход на настанот.
Карактеристичниот стил на работа на МРФП особено дојде до израз при последниот
проект кој директно ги поврзува УКИМ-БСЦ и МРФП: Проектот ГЕМ (GEM - Global
Entrepreneurship Monitor), меѓународен проект за оценка на нивото на претприемачки
активности во земјата. УКИМ-БСЦ и МРФП ја добија честа и одговорноста ова ис
тражување за 2008 година да го спроведат во Македонија.
Соработка која се интензивира во последната година долови неколку интересни ка
рактеристики на работењето на тимот на МРФП: ненаметливост на ставовите, високо
ниво на колаборативност и огромна флексибилност. Тоа се исклучителни особини
кои на МРФП и даваат можност да се справи со различен спектар на проекти.
Сакам со огромно задоволство да ја искажам мојата благодарност за укажаните
можности за досегашна соработка со МРФП, да им пожелам најискрени честитки за
јубилејот - 10 години постоење, да им порачам да бидат горди на тоа што го направиле
досега и да им посакам и во наредниот период да продолжат со активностите уште
поинтензивно да го промовираат претпремништвото во Република Македонија.
Искрени честитки за јубилејот!
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МРФП ВО
МЕДИУМИТЕ
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Издавач
Македонска развојна фондација за претпријатија (МРФП)
Извршен директор на МРФП и главен и одговорен уредник
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