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 ПРЕДГОВОР

Почитувани,

„Претприемништвото во Македонија“ е четврто истражување што се спроведува во 
Република Македонија во рамките на Глобалното истражување на претприемништво 
- ГЕМ (Global Entrepreneurship Monitor). ГЕМ е најголемо истражување за претприем-
ништво во светот, кое во 2013 година опфати 70 земји и над 197.000 испитаници и 
приближно 3.800 експерти. ГЕМ претставува годишна оценка на претприемништвото 
нанационално ниво. Во 2013 г. ГЕМ заокружи 15-годишен циклус во кој го мери пре-
тприемништвото, перцепциите, активностите и карактеристиките на лицата кои учес-
твуваат во различни фази во процесот на претприемништво. Целта на овој извештај е 
да даде општ преглед на резултатите и заклучоците од спроведеното истражување во 
2013 година на национално ниво, како и споредбен приказ за 2012 г. 2010 г. и 2008 г., 
кои се особено корисни за креаторите на политиките, за македонската бизнис-заедни-
ца, експертите за претприемништво и другите заинтересирани страни.

И во 2013 година одговорен за реализација на истражувањето во Македонија е наци-
оналниот тим за ГЕМ, составен од претставници на Македонската развојна фондација 
за претпријатија (МРФП) и Центарот за развој на нови бизниси (БСЦ) при Машинскиот 
факултет - Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје. Во анкетата, спроведена 
во Македонија, беа вклучени 2.000 испитаници и 37 експерти од различни области од 
важност за претприемништвото. Анкетата ја спроведе истражувачката агенција М-Про-
спект Скопје. Националниот тим им изразува искрена благодарност на сите испитани-
ци и стручни лица кои беа вклучени во ова истражување. 

Националниот тим за ГЕМ се надева дека резултатите од истражувањето ќе поттикнат 
размислување и дебата на сите нивоа во нашата држава, во насока на промоција на 
претприемништвото и креирање политики кои може да ги унапредат претприемачките 
активности во Македонија.

Ноември 2014г.   Национален тим за ГЕМ Македонија
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 ИЗВРШНО РЕЗИМЕ

Во Македонија во 2013 година по четврти пат се спроведе истражување на претприем-
ништвото според методологијата на ГЕМ – Global Entrepreneurship Monitor, воспоста-
вена од Колеџот Бабсон и од Лондонската школа за бизнис. Истражувањето опфати 
телефонска анкета на 2.000 испитаници на возраст од 18 до 64 години за нивните 
перцепции и ставови за претприемништвото, за нивната претрприемничка активност и 
аспирации. Во истражувањето беа анкетирани и 37 домашни експерти кои придонесоа 
за анализа на опкружувањето за поддршка на претприемништвото.

Во овој извештај презентирани се трендовите по одделни показатели за Македонија 
за 2008, 2010, 2012 и 2013 година како и споредбени податоци со земјите од регионот: 
Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија и просекот на земјите од ЕУ.
Претприемничките перцепции ги отсликуваат ставовите на луѓето за претприемачите и 
претприемништвото, за можностите за започнување бизнис, поседувањето вештини и 
искуства, намерата да започне бизнис и други показатели. Секој трет испитаник гледа 
добри можности за започнување на бизнис во следните 6 месеци. Повеќе од  половина 
од испитаниците сметаат дека располагаат со потребните знаења за започнување на 
бизнис. Генерално во Македонија владеат позитивни перцепции за претприемништво-
то како избор на кариера, луѓето сметаат дека претприемачите уживаат висок статус 
и сметаат дека се посветува доволно внимание од страна на медиумите за претпри-
емништвото.  Во споредба  со земјите од регионот и од просекот на земји на ниво на 
Европската унија, во Македонија најголем број на испитаници  (37.2%) гледаат добри 
можности за започнување на бизнис, најголем број (29.1%)  планираат во наредните 3 
години да започнат сопствен бизнис, а високи 69.5% сметаат дека претприемништвото 
е добар избор за кариера. 

Во делот на претприемничка активност се испитува до кој степен луѓето презема-
ат нови деловни активности, но и зошто престануваат да се занимаваат со бизнис. 
Претприемничката активност е мерена преку клучниот индекс ТЕА (Total Early-stage 
Entrepreneurial Activity). ТЕА индексот во 2013 година во Македонија изнесува 6.63% 
од кои претприемачи во зачеток се 3,35% (оние кои имаат деловни активности до 3 
месеци), а 3,53% се нови претприемачи (кои имаат деловни активности до 3,5 години). 
ГЕМ ги анализира и карактеристиките на претприемништвото во рана фаза и прави 
разлика помеѓу претприемништвото мотивирано од нужност и од согледани можности.  
Во Македонија во 2013 година најголемиот дел од претприемачите се мотивирани од 
нужност (60,98%) а 22.95% изјавиле дека се мотивирани од согледаните можности. За 
разлика од Македонија, во Словенија, Хрватска и земјите од ЕУ, претприемачите во 
рана фаза се многу повеќе мотивирани од согледување на можности наспроти нуж-
ност. Исто како и во претходните истражувања поголемиот дел од претприемачите се 
мажи, на возраст од 25 до 34 години, со повисоко ниво на образование и приходи. Во 
2013 г. 7,29 % од испитаниците изјавиле дека се сопственици или менаџери на веќе 
воспоставени бизниси (со деловни активности над 3,5  години). Главна причина за 
престанок на бизнис оваа година се непрофитабилноста на бизнисот и проблем со 
пристапот до финансии.
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Претприемничките аспирации ја даваат квалитативната природа на претприемничката 
активност преку испитување на аспирации за раст, ориентираност кон иновации и кон 
надворешен пазар. Во Македонија 59% од претприемачите во рана фаза очекуваат да 
вработат до 5 лица во наредните 5 години, 23% очекуваат да вработат од 6 до 19 лица, 
а 18% очекуваат да вработат 20 и повеќе лица. Стапката на иновативност во Македо-
нија за 2013 година изнесува 13.82% кај ТЕА бизнисите а 4,23% кај воспоставените 
бизниси. Во Македонија најголем дел од претпријатијата во рана фаза изјавиле дека 
дека имаат од 1% до 25% странски клиенти, што ја дефинира нивната аспирација кон 
надворешни пазари.

Дополнително, извештајот за ГЕМ вклучува анализа на опкружувањето за поддршка 
на претприемништвото преку анкета на домашни експерти. Оваа анализа дава увид на 
кој начин деветте дефинирани области го поттикнуваат или ограничуваат развојот на 
претприемачките активности. Тие области се: финансии, владини политики, владини 
програми, претприемачко образование и обука, трансфер на истражување и развој, 
комерцијална и правна инфраструктура, отвореност на домашен пазар, физичка ин-
фраструктура и културни и социјални норми.
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 1.1. Што е ГЕМ

Глобалното истражување за претприемништвото (Global Entrepreneurship Monitor, во 
понатамошниот текст ГЕМ) има главна цел да ја истражи и оцени улогата на претпри-
емништвото во националниот економски развој. ГЕМ претставува најголемо истражу-
вање за претприемништвото во светот кое ги анализира тенденцијата на возрасната 
популација во различни земји да учествува во претприемачки активности и условите 
кои влијаат на претприемачките иницијативи. Првото истражување на ГЕМ е спрове-
дено во 1999 година од истражувачи од Школата за бизнис од Лондон, Велика Брита-
нија и од Колеџот Бабсон од Бостон, САД и истото било базирано на податоци од 10 
земји. Од тогаш до денес ГЕМ прераснува во конзорциум во кој учествуваат повеќе 
од 90 земји со свои национални тимови. Националните тимови се одговорни за ис-
тражувањето во секоја земја одделно и се акредитирани од страна на Асоцијацијата 
за истражување на глобалното претприемништво (ГЕРА). ГЕРА е формирана во 2005 
г. како невладина организација одговорна за координација на националните тимови и 
оперативните активности на ГЕМ. Во истражувањето во 2013 г. учествувале 70 земји, 
во кои е испитано мислењето на над 197.000 возрасни лица и приближно 3.800 екс-
перти. Оваа година (2013) ГЕМ одбележува 15-годишнина од формирањето. Повеќе 
информации за ГЕМ се достапни на интернет-страницата www.gemconsortium.org.

  Национален тим за ГЕМ во Македонија

Македонија е дел од ГЕМ од 2008 година. Националниот тим за истражувањето на 
ГЕМ во Македонија го сочинуваат претставници на Македонската развојна фондација 
за претпријатија (МРФП) и Центарот за развој на нови бизниси (БСЦ) при Машинскиот 
факултет - Универзитет „Свети Кирил и Методиј“.
Повеќе информации за истражувањата на ГЕМ во Македонија на www.gem-makedonija.
org.mk.

  Главни цели на ГЕМ

ГЕМ се фокусира на следните цели:

- да се овозможи споредба на нивото и карактеристиките на претприемни-
штвото во различни економии;

- да се одреди влијанието на претприемачката активност врз економскиот 
раст;

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

- да се даде насока за формулација на поефективни и целисходни политики 
за поттикнување на претприемништво.

1.   ВОВЕД
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  Пристап и методологија

ГЕМ го дефинира претприемништвото како „секој обид за создавање нов бизнис или 
потфат, како самовработување, нова бизнис-организација или проширување на пос-
тоечкиот бизнис, од страна на поединец, тим или од веќе воспоставен бизнис“. Прис-
тапот на ГЕМ се базира на разбирањето на претприемништвото како процес, кој во 
себе содржи неколку фази: перцепции за претприемништвото, активности на претпри-
емачите и аспирации на претприемачите. Притоа, претприемништвото не се гледа 
изолирано, туку е дел од опкружувањето(економско, социјално итн.), во која одреде-
ни фактори имаат поопшто или поспецифично влијание врз претприемништвото. Од 
друга страна, една од главните цели на ГЕМ е да обезбеди веродостојни податоци за 
претприемништвото кои ќе бидат корисни за внатрешна споредба и споредба помеѓу 
различни економии. За таа цел во истражувањето се користат стандардизирани ис-
тражувачки инструменти и методологија. Следствено на тоа, во рамките на ГЕМ се 
спроведуваат два типа анкети:

- анкета на возрасна популација; и 
- анкета на домашни експерти.

Анкетата на возрасна популација има цел да ги измери перцепциите, активностите 
и аспирациите на претприемачите, како посебни фази на претприемачкиот процес. Во 
секоја земја анкетата се спроведува на репрезентативен примерок од најмалку 2.000 
испитаници на возраст од 18 до 64 години, во периодот од април до јуни, користејќи 
стандардизиран прашалник (подготвен од ГЕРА). Анкетата ја врши независна анкетна 
куќа избрана од националниот тим на ГЕМ.
 
Анкетата на домашни експерти има цел да даде поглед на опкружувањето кое влијае 
врз претприемачките потфати. Опкружувањето е поделено на девет области, и тоа: 

1. финансии 
2. владини политики;
3. владини програми за поддршка на претприемништвото;
4. претприемачко образование и  обука;
5. трансфер на истражување и развој;
6. комерцијална и правна инфраструктура;
7. отвореност на внатрешниот пазар;
8. физичка инфраструктура;
9. културни и социјални норми.

Анкетата се спроведува на примерок од најмалку 36 испитаници, од кои минимум по 4 
експерти од секоја определена област. Најмалку 25% од експертите се претприемачи 
или сопственици на бизнис.
Поединечните анкети на националните тимови се хармонизираат во една главна база 
на податоци во седиштето на ГЕМ - ГЕРА, врз основа на кои се подготвува глобален 
извештај за секоја година, а мноштвото податоци се достапни за земјите учеснички во 
истражувањето за подготовка на нивните национални извештаи. Уникатната способ-
ност на ГЕМ да обезбеди информации за претприемачкиот дух во сите земји ги прави 
овие податоци одличен извор за проучување и следење на претприемништвото во 
светот, како и за донесување стратешки одлуки на ниво на држава за развој на малите 
и на средните претпријатија.
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Во Македонија, анкетата на возрасна популација беше спроведена телефонски од 
страна на агенцијата М-Проспект и во неа учествуваа 2.000 испитаници. Анкетата на 
домашни експерти беше спроведена лице в лице и во неа учествуваа 37 експерти од 
сите области кои според ГЕМ го чинат опкружувањето во кое се одвива претприемни-
штвото.
Подетални информации за методологијата користена во ГЕМ е може да се најдат на 
веб-страницата: www.gemconsortium.org. 

  1.2.Поделба на земјите во ГЕМ

ГЕМ ги дели земјите по однос на два критериуми: по географски регион и по ниво на 
развој. По однос регионалната класификација, ГЕМ ги дели земјите во следните гео-
графски региони: Јужна Америка и Карипските Острови, Блискиот Исток и Северна 
Африка, Супсахарска Африка, Азија – Пацифик и Јужна Азија, Европска Унија, европ-
ски земји кои не се членки на ЕУ и Северна Америка. 
Поделбата по ниво на развој е во три групи: економии чиј развој се базира на основни-
те фактори на производство, економии базирани на зголемена ефикасност и економии 
базирани на иновативност. Оваа поделба е според Глобалниот извештај за конкурент-
ност на Светскиот економски форум, во кој се идентификуваат три фази на економски 
развој врз основа на бруто-домашниот производ по жител и учеството на примарни 
добра во извозот. 
Фазата на развој базиран на основните фактори на производство се карактеризира 
со доминација на земјоделството за сопствени потреби и екстрактивни економски ак-
тивности и со значително користење (нискоквалификувана) работна сила и природни 
ресурси. Фокусот на развојните напори е насочен кон создавање на основните предус-
лови за развој на бизнисот. 
Во фазата на зголемена ефикасност, економијата станува поконкурентна со зголемена 
индустријализација и користење на економиите на обем, при што расте бројот на го-
леми капитално-интензивни претпријатија. Тука вниманието е сѐ помалку фокусирано 
на основните предуслови, а сѐ повеќе на развој на елементите кои ја подобруваат 
ефикасноста во економијата.
Фазата на иновации ги опфаќа економиите чија конкурентност сѐ повеќе се базира на 
знаења и на високоразвиен услужен сектор. 
Користејќи ги двата вида на класификација, ГЕМ може да ги споредува економиите со 
слично ниво на развој и сличен географски регион.
Групирањето на земјите може да се види на слика 1, по регион и по ниво на развој.
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Слика 1. Земји учеснички во ГЕМ 2013 година
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ЛАТИНСКА АМЕРИКА И 
КАРИПСКИ ОСТРОВИ

Аргентина**, 
Бразил**, 
Барбадос**, Чиле**, 
Колумбија, Еквадор, 
Гватемала, 
Јамајка, Мексико**, 
Панама** Перу, 
Суринам, Уругвај**

Тринидад и Тобаго

БЛИСКИ ИСТОК И 
СЕВЕРНА АФРИКА

Алжир*, Иран*, 
Либија* Израел

СУПСАХАРСКА 
АФРИКА

Ангола*, Боцвана*, 
Гана, Малави, 
Нигерија, Уганда, 
Замбија

Намибија, 
Јужноафриканска 
Република

АЗИЈА, ПАЦИФИК И 
ЈУЖНА АЗИЈА

Индија, Филипини*, 
Виетнам

Кина, Индонезија, 
Малезија**, Тајланд

Јапонија, Јужна 
Кореја, Сингапур, 
Тајван

ЕВРОПА - ЕУ 28

Хрватска**, 
Естонија**, 
Унгарија**, 
Летонија**, 
Литванија**, 
Полска**, Романија, 
Словачка

Белгија, Чешка, 
Финска, Франција, 
Германија, Грција, 
Ирска, Италија, 
Луксембург, 
Холандија, 
Португалија, 
Словенија, 
Шпанија, Шведска, 
Велика Британија

ЕВРОПА - НАДВОР ОД 
ЕУ

Босна и 
Херцеговина, 
Македонија, 
Русија**, Турција**

Норвешка, 
Швајцарија

СЕВЕРНА АМЕРИКА Канада, Порторико, 
САД

*Земји во транзиција од земји чиј економски развој е базиран на природни ресурси кон 
земји чиј развој е базиран на зголемена ефикасност
** Земји во транзиција од земји чиј економски развој е базиран на зголемена ефикас-
ност кон земји чиј развој е базиран на зголемена иновативност
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Македонија – земја чиј развој се базира на зголемена ефикасност
Според номиналниот БДП по глава на жител, кој во 2013г. изнесува 4.9431американски 
долари,  како и според другите карактеристики, Македонија се вбројува во земјите чиј 
развој се потпира на зголемена ефикасност. 
Во овој извештај дадени се податоците за Македонија, а повремено и за избран при-
мерок на споредбени земји (од регионот и просек на ЕУ) во кои е спроведено истражу-
вањето во 2013 г., и тоа:

- Босна и Херцеговина;
- Хрватска;
- Словенија;
- Турција2; и
- Непондериран просек за земјите членки на ЕУ кои 
             учествуваат во истражувањето.

Дел од податоците се дадени за сите земји учесници во истражувањето.

  1.3. Концепциски модел на ГЕМ за претприемништвото

  Претприемништвото како процес

Претприемништвото станува широко употребуван термин во светот. Голем број клуч-
ни чинители во општеството, политичари, научници и самите претприемачи сметаат 
дека претприемништвото претставува процес кој е поврзан со економскиот развој и 
благосостојбата. Но исто така постојат и различни аспекти на претприемништвото кои 
вклучуваат иницијативи придружени со помалку амбициозни активности кои водат кон 
ограничен раст или мал развој. Всушност повеќето претприемачки активности (дефи-
нирани според ГЕМ) влегуваат во оваа категорија. Важно е да се напомене дека од-
редени видови претприемачки чекори имаат значајно влијание врз социо-економските 
процеси. Во светот голем дел од популацијата се одлучува за преземање претприемач-
ки потфати поради тоа што алтернативните можности за вработување се ограничени 
или непостоечки. Овој вид на претприемништво е типичен за земјите во развој. Сепак 
степенот на продуктивност може значајно да се разликува, без разлика на тоа дали 
личноста е вработена или „самовработена“. Согледувајќи го овој факт, ГЕМ се фоку-
сира повеќе на претприемачкото однесување. Во поново време сѐ повеќе се користи и 
терминот „социјално претприемништво“ каде што општествените цели се ставаат пред 
личните цели на лицата коишто ги преземаат овие претприемачки потфати. Затоа и 
денес политичарите се фокусираат кон поддршка на оваа форма на претприемни-
штво. Постои и друг поширок или сеопфатен поглед на претприемништвото базиран 
на Австриската економска литература која идентификува повеќе видови претприемни-
штво базирани на опкружувањето. 
ГЕМ во изминатите 15 години го прифати овој поширок поглед на претприемништвото. 
Согласност на тоа, ГЕМ претприемништво го дефинира како обид за создавање нов 
бизнис или потфат, како самовработување, нова бизнис-организација или проширу-
вање постоечки бизнис, од страна на поединец, тим или од страна на веќе воспоставен 
бизнис. 
ГЕМ смета дека претприемништвото е процес (слика 2), кој опфаќа различни фази од 
1 World Economic Forum, Global Competitiveness Report (2013)
2 Споредбата на податоците се врши само со расположливите и објавените податоци за 
Турција од ГЕМ 2013
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намерата за започнување бизнис, до самото започнување бизнис, водење новоосно-
вано или воспоставено претпријатие, до прекин на работењето. Со оглед дека контек-
стот и условите кои влијаат на претприемништвото во одделни земји се различни и 
сложени, не треба да се очекува дека една фаза неминовно води кон следната. Така, 
една земја може да има голем број потенцијални претприемачи, но тоа не значи дека 
ќе има и висока стапка на претприемачка активност.
Повеќефазниот процес е корисен за оценување на состојбата на претприемништво-
то во одредена фаза. Процесот започнува со потенцијалните претприемачи, поедин-
ци кои манифестираат претприемачки ставови. Тоа се поединци кои сѐ уште не се 
претприемачи, но кои веруваат дека поседуваат способност за започнување бизнис, 
кои гледаат претприемачки можности и кои не би биле обесхрабрени поради страв 
од неуспех. Нивните намери за започнување бизнис се потпомогнати од перцепциите 
за претприемачите, нивниот статус во општеството и колку медиумите позитивно ги 
претставуваат претприемачите.
Следната фаза е претприемништвото во рана фаза. Тука се прави разлика помеѓу ак-
тивностите во првите 3 месеци и активностите во периодот од завршување на првите 
3 месеци до 3,5 години од функционирањето на бизнисот. Првите три месеци се де-
финирани како фаза на претприемачи во зачеток. Со оглед на предизвиците со кои се 
соочуваат, голем дел новонастанати бизниси доживуваат неуспех уште во првите не-
колку месеци и не продолжуваат во следната фаза. Со завршување на третиот месец, 
завршува зачетокот и започнува фазата на сопственици на нови бизниси, која трае сѐ 
до 3,5 година од формирањето на бизнисот. Претприемачите во зачеток и сопствени-
ците на нови бизниси се параметри кои ја чинат вкупната претприемачка активност 
во рана фаза – ТЕА (Total Early-Stage Entreprenurial Activity – TEA), кој е централниот 
показател во ГЕМ.

Слика 2. Претприемачки процес и оперативни дефиниции во ГЕМ 

Потенцијален 
претприемач: 

(можности, знаење и 
вештини) 

Претприемач во 
зачеток : 

Вклучен во 
започнување бизнис 
(исплата до 3 плати) 

Сопственик на нов 
бизнис (до 3,5 

години) 

Сопственик на 
воспоставен бизнис 

(над 3,5 години) 

Претприемништво во рана фаза (TEA) 

Зачеток Раѓање Опстанок 

Престанок со 
занимавање 

Профил на претприемништво во рана фаза 

Социо-демографски 
• Пол 
• Возраст 

Влијание 
• Раст на бизнисот 
• Иновации 
• Интернационализација 

Индустрија 
• Сектор 

Бизнисите кои постојат повеќе од 3,5 години се нарекуваат воспоставени (етаблирани) 
бизниси. Конечно, претприемачите можат да престанат со бизнис-активности пора-
ди разни причини, а дел од поранешните претприемачи можат повторно да одлучат 
да преземат нови претприемачки потфати. Со повеќе анкетни прашања во рамките 
на истражувањето на ГЕМ се одредува стапката на прекин на бизнис-активностите и 
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причините за прекин. Клучно е да се идентификуваат и претприемачите во зачеток и 
сопствениците на веќе воспоставени бизниси бидејќи истите претставуваат значаен 
извор на поддршка за другите претприемачи (пр. менторство, финансирање, совет или 
други видови поддршка).
Во ГЕМ претприемништвото како процес се мери со анкетата на возрасна популација.

  Моделот на ГЕМ

Од своето постоење ГЕМ го истражува влијанието помеѓу претприемништвото и еко-
номскиот развој. За таа цел развиен е модел кој ги истакнува клучните елементи на 
врската помеѓу претприемништвото и економскиот развој, како и начинот на кој овие 
елементи си влијаат меѓусебно. Моделот е илустриран на сликата 3. Според овој мо-
дел, опкружувањето е поделено на три дела. Првиот ги означува основните предус-
лови за развој, како на пример постоење функционални институции, инфраструктура, 
макроекономска стабилност и сл. Вториот дел ги содржи т.н. зајакнувачи на ефикас-
носта во економијата. Овие два дела имаат општо влијание врз општествата, а во тие 
рамки и врз претприемништвото. За разлика од нив, третиот содржи девет подобласти 
од опкружувањето кое подиректно и поспецифично може да влијае врз претприемни-
штвото, односно врз одлуките на индивидуалците да преземаат претприемачки ини-
цијативи, врз стапката и профилот на претприемништво во различни економии. Девет-
те области се: финансирање на претприемачите, владини политики, владини програми 
за поддршка на претприемништво, претприемачко учење, трансфер на истражување 
и развој, комерцијална и правна инфраструктура, отвореност на внатрешниот пазар, 
физичка инфраструктура, како и културни и социјални норми. Деветте области во ГЕМ 
се истражуваат со анкетата на домашните експерти.

Слика 3.Модел на ГЕМ (2013г.)

 

Од други 
достапни извори 

Социјален, 
културен и 
политички 
контекст 

Од Анкетата на 
националните 
експерти на ГЕМ 

Основни предуслови 
• Институции 
• Инфраструктура 
• Макроекономска стабилност 
• Здравје и основно 

образование  
 

 

 

Зајакнувачи на ефикасноста 
• Високо образование и обука 
• Ефикасност на пазарот на добра 
• Ефикасност на пазарот на трудот 
• Напреден финансиски пазар 
• Технолошка подготвеност 
• Големина на пазарот 
 

Иновации и претприемништво 
• Финансии  
• Владини политики 
• Владини програми за 

поддршшка на  
претприемништво 

• Претприемачко образование и 
обука 

• Трансфер на истражување и 
развој 

• Комерцијална и правна 
инфраструктура  

• Отвореност на домашниот 
пазар 

• Физичка инфраструктуира за  
претприемништво 
• Културни и социјални норми 
 

Воспоставени 
претпријатија 

(Претприемачки 
активности на 
вработените) 

Претприемачки профил 

 Ставови: 
Перципирани можности и 
способности; страв од 
неуспех; статус на 
претприемачот. 

Активности: 
Поттикнати од 
можност/нужност; рана 
фаза, инклузивност; 
индустрија; излез од 
пазарот. 

Аспирации: 
Раст; иновации; 
ориентираност кон 
надворешни пазари; 
создавање  
социјални вредности. 

Социо–
економски развој 
(работни места, 
иновација, 
социјална 
вредност) 

Од ГЕМ  
– Анкета на 

возрасни 
лица - АПС 

Од ГЕМ - 
Анкета на 
возразни 
лица - АПС 
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Добиените резултати од анкетата на возрасната популација се групираат во три ком-
поненти, земајќи ги предвид фазите на претприемачкиот процес. Овие три компоненти 
на претприемачкиот процес се: претприемачките перцепции, активности и аспирации. 
Претприемачките перцепции и ставови го одразуваат степенот до кој луѓето го ценат 
претприемништвото. Тоа се  ставови на луѓето за можностите и ризиците за започну-
вање бизнис, поседувањето вештини и искуства. Перцепциите битно влијаат дали по-
единците ќе се одлучат да не бидат само потенцијални, туку и актуелни претприемачи 
што презеле конкретни претприемачки активности.
Претприемачките активности ја мерат вклученоста на индивидуалците во различ-
ните фази во претприемачкиот процес. Тие исто така разграничуваат дали претприе-
мачките потфати се преземени како резултат на идентификувана пазарна можност и/
или од нужност. Во овој дел од истражувањето се исто така анализирани причините за 
престанок на претприемачката активност.Дополнително се истражува и профилот на 
претприемачите во рана фаза, вклучувајќи ги демографските фактори и дејноста во 
која најмногу се преземаат претприемачки чекори.
Претприемачките аспирации се од клучна важност во идентификацијата на (социјал-
ното) економското влијание на претприемништвото. Во овој дел се презентираат пре-
тприемачите кои очекуваат да создадат нови работни места, имаат учество на меѓуна-
роден пазар, како и да воведат иновации преку нови процеси, производи и услуги на 
пазарот. Претприемачките аспирации ја даваат квалитативната природа на претприе-
мачката активност. Реализацијата на претприемачките аспирации имаат значително 
влијание врз националните економии.
Опис на главните показатели што се следат во ГЕМ се дадени во прилогот 2.

   2.1. Претприемачки перцепции

Одржувањето на позитивните ставови и перцепции за претприемништвото воопшто е 
една од клучните политики на повеќе национални економии. Главниот двигател за овој 
принцип е тврдењето дека постоењето на позитивните ставови кон претприемништво-
то влијае кон стимулирање на луѓето да преземат претприемачки чекори. Соодветно 
на тоа, ГЕМ првично истражува кои се индивидуалните перцепции и ставовите на јав-
носта околу претприемништвото. Првата група прашања се однесуваат на тоа дали 
потенцијалните претприемачи гледаат добри можности за започнување бизнис, дали 
ги имаат потребните вештини и искуства, каков е нивниот став од евентуален неуспех 
и кои се нивните намери за започнување бизнис. Вторите пак даваат одговор дали јав-
носта смета дека претприемништвото е добар избор за кариера, дали претприемачите 
уживаат висок статус во општеството и дали има позитивно внимание во медиумите.
Мекмулен и Шепард (2006)3 сметат дека поединците првично реагираат на увидените 
пазарни можности за започнување бизнис, па потоа следуваат размислувањата и ана-
лизата за започнување бизнис. Стравот од неуспех и последиците од истото може исто 
така да ги спречат потенцијалните претприемачи од искористување на перцепираните 
пазарни можности. Од друга страна се и можностите за изнаоѓање добро работно ме-
3   | McMullen, J.S. and Shepherd, D.A. (2006). Entrepreneurialaction and the role of uncertainty in the theory of the
entrepreneur. Academy of Management Review, 31,132–152.
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сто. Постоењето на квалитетни услови за вработувањето и доброто работно место се 
алтернативи на претприемништвото и  влијаат негативно кон впуштањето во претпри-
емачката активност. Овој факт оди во прилог на моделот на ГЕМ кој ги вклучува инди-
видуалните, социјалните и другите фактори кои влијаат на донесувањето на одлуката 
за преземање претприемачки активности.

  2.1.1. Претприемачки перцепции кај земјите учесници на ГЕМ 2013

Во 2013 година во рамки на ГЕМ учествуваа 70 национални економии. Податоците за 
претприемачки перцепции за секоја земја одделно се презентирани во прилогот 3 од 
извештајот. Во табелата 1 се презентирани само просечните (непондерирани) подато-
ци за регионите во кои се групирани одделните земји учеснички во ГЕМ.

Табела 1. Претприемачки перцепции на ниво на региони (непондериран просек) 

Ре
ги

он

Гл
ед

а 
до

бр
и 

м
ож

но
ст

и 
за

 
за

по
чн

ув
ањ

е 
би

зн
ис

 в
о 

сл
ед

ни
те

 6
 м

ес
.

С
м

ет
а 

де
ка

 и
м

а 
по

тр
еб

ни
 

сп
ос

об
но

ст
и 

(з
на

ењ
а 

и 
ве

ш
ти

ни
)

С
тр

ав
 о

д 
не

ус
пе

х 
би

 го
 

сп
ре

чи
л 

да
 з

ап
оч

не
 б

из
ни

с*

П
ла

ни
ра

 д
а 

за
по

чн
е 

би
зн

ис
 

во
 н

ар
ед

ни
 3

 го
ди

ни
 *

*

П
ре

тп
ри

ем
ни

ш
тв

от
о 

ка
ко

 
до

ба
р 

из
бо

р 
за

 к
ар

ие
ра

П
ре

тп
ри

ем
ач

ит
е 

уж
ив

аа
т 

ви
со

к 
ст

ат
ус

В
ни

м
ан

ие
 н

а 
м

ед
иу

м
ит

е 
за

 
пр

ет
пр

ие
м

ни
ш

тв
о

Јужна Америка и 
Кариби 55,9 63,7 28,9 32,5 73,6 70,1 67,6

Среден Исток и 
Северна Африка 49,4 51,7 38,5 38,2 72,4 82,8 48,6

Супсахарска Африка 68,9 74,0 24,5 46,8 77,0 79,1 77,4

Пацифик и Јужна 
Азија 34,2 39,7 41,5 20,9 61,2 68,1 72,9

Европска Унија 28,7 42,3 39,8 13,5 56,9 65,5 49,0

Европски земји 
надвор од ЕУ 36,8 41,5 30,8 13,7 61,5 69,7 51,9

САД 44,3 52,4 30,3 12,9 39,3 60,1 69,2

*„Страв од неуспех“е процент од анкетираните лица кои гледаат добри можности 
за започнување бизнис
**„Планира да започне бизнис“е процент од анкетирани лица кои не се вклучени во 
претприемачка активност

На глобално ниво, податоците за претприемачките перцепции покажуваат големи раз-
личности помеѓу регионите. Високи стапки во однос на перцепираните можности секо-
гаш не резултираат со високи стапки  на планирање за започнување бизнис. Важно е 
да се напомене дека испитаниците од земјите во Супсахарска Африка во просек имаат 
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највисоки стапки во однос на перцепираните можности, лични способности и знаења 
за започнување бизнис, споредбено со економиите од другите региони (68,9% и 74%). 
Луѓето во овие земји се спремни да дејствуваат доколку увидат можност на пазарот и 
веруваат дека располагаат со потребното знаење за започнување бизнис. Дополни-
телно испитаниците од овие земји споредбено со испитаниците од земјите од другите 
региони во просек имаат највисоки перцепции по однос на претприемништвото како 
добар избор за кариера (77%), дека претприемачите уживаат висок статус  (79,1%) и 
дека медиумите му посветуваат големо вниманието на а претприемништвото (77,4%). 
Испитаниците од земјите од Среден Исток и од Северна Африка сметаат дека пре-
тприемачите уживаат висок статус во општеството (82,8%) и истите се со највисока 
стапка споредбено со земјите од другите региони. Но само 38,5% од испитаниците 
поради страв од неуспех не би започнале бизнис.
Од друга страна, во земјите од Европската Унија испитаниците покажуваат најниски 
стапки во однос на претприемачките перцепции. Во просек 28,7% од испитаниците 
гледаат добри можности за започнување бизнис, 42,3% сметаат дека располагаат со 
потребните знаења и вештини за започнување бизнис и високи 39,8% изјавиле дека 
стравот од неуспех би ги попречил да започнат бизнис. Само 13,5% изјавиле дека пла-
нираат да започнат бизнис во наредните 3 години. 

Претприемачките перцепции на ниво на региони (непондериран просек) може да се 
проследат и во графиконот 1. На него јасно се гледа дека заедничка карактеристика 
на скоро сите региони е дека и покрај позитивните перцепции во однос на претприем-
ништво, стравот од неуспех е поприсутен кај испитаниците отколку планот да започнат 
бизнис (со исклучок на примерите од Супсахарска Африка и земјите од Јужна Америка 
и Карибите).

Графикон 1. Претприемачки перцепции на ниво на региони (непондериран про-
сек)
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Гледа добри можности за
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Смета дека има потребни
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вештини)

Страв од неуспех би го
спречил да започне бизнис*

Планира да започне бизнис
во наредни 3 години **

Претприемништвото како
добар избор за кариера

Претприемачите уживаат
висок статус

Внимание на медиумите за
претприемништво
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Пацифик и Јужна Азија
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Јужна Америка и Кариби



20 Претприемништвото во Македонија – 2013

Претприемништвото во Македонија – 2013

Доколку се направи споредба на претприемачките перцепции помеѓу групите на земји 
класифицирани според степенот на економски развој, може да се забележи дека со 
зголемувањето на степенот на развој, претприемачките перцепции се намалуваат. 
Земјите чиј економски развој е базиран на иновативност, споредбено со земјите чиј 
развој е базиран на природните ресурси и зголемената ефикасност, имаат најниско 
ниво на перципирани можности за започнување бизнис и перципирани способности, а 
имаат највисока стапка на  страв од неуспех за започнување бизнис.

Графикон 2. Претприемачки перцепции според степен на економски развој  
                      (непондериран просек)
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Природни ресурси Зголемена ефикасност Иновативност  2.1.2. Претприемачки перцепции во Македонија и во 
               земјите од опкружувањето

Македонија веќе четврта година е дел од истражувањето ГЕМ. Податоците од 2008, од 
2010, од 2012 и од 2013 г. даваат релевантни информации со цел лесно да се утврдат 
трендовите на развој на претприемачките перцепции, да се следат промените во опре-
делени периоди и да се споредат со другите земји учеснички на ГЕМ. Во продолжение 
ќе бидат претставени соодветните податоци во период од 2008 до 2013 г. за Македо-
нија и податоците за Македонија споредбено со земјите во опкружувањето, вклучувајќи 
ги: Босна и Херцеговина, Хрватска,Словенија, Турција4 и просекот на земјите од ЕУ за 
2013 година. Претприемачките перцепции во Македонија (2008, 2010, 2012 и 2013 г.) и 
во земјите од опкружувањето (2013 г.) може да се погледнат во табелата 2. 

4   | Споредбата на податоците се врши само со расположливите и објавените податоци за Турција од ГЕМ 2013
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Табела 2. Претприемачки перцепции во Македонија и во земјите од опкружу-
вањето
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МК 2008 47,0 52,0 35,0 39,0 80,0 71,9 66,0
МК 2010 34,2 59,7 30,9 26,6 71,2 66,2 56,0
МК 2012 30,7 55,1 39,4 27,7 69,5 66,7 64,0
МК 2013 37,2 49,7 35,6 29,1 69,5 67,9 66,8

БиХ 23,2 50,5 26,0 21,7 82,2 71,9 39,2
Хрватска 17,5 47,1 35,1 19,6 61,4 43,0 42,8

Словенија 16,0 51,4 29,6 12,3 57,3 68,1 50,5
ЕУ 28,7 42,3 39,8 13,5 56,9 65,5 49,0

  Перцепции за можности и способности за започнување бизнис

Перцепциите за претприемништвото зависат од повеќе фактори од посредното и не-
посредното опкружување. Истите треба да се гледаат во контекст на факторите кои 
влијаат во дадената национална економија. Утврдувањето на причините и донесу-
вањето одлуки за започнување бизнис е сложен процес. Дел се одлучуваат за започну-
вање сопствен бизнис по увидување поволни можности на пазарот, други сметаат дека 
не располагаат со соодветните способности и вештини за започнување на истиот,а дел 
од нив поради страв од неуспех не би започнале бизнис. 
Претприемачките перцепции за можности за започнување бизнис конечно бележат по-
раст во 2013 година, за разлика од постојаниот пад од 2008 до 2012 година (од 47% во 
2008 г., на 30,79% во 2012 година), но сѐ уште за 10 процентни поени помалку од 2008 
година. Од друга страна, перципираните способности и вештини за започнување биз-
нис за прв пат во периодот на истражување во 2013 година се на најниско ниво - 49,7%. 
Ова може да укажува на зголемена свест за потреба од постојано подобрување на зна-
ењата и вештините за водење бизнис. Бројот на испитаници кои имаат претприемачки 
перцепции и оние кои сметаат дека имаат способности за започнување бизнис полека 
се приближува, за разлика од претходните два периоди во кои разликата беше околу 
25 процентни поени (графикон 3).
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Графикон 3. Претприемачки перцепции и способности во Македонија

 
 

  
Во Македонија споредбено со земјите од регионот и просекот на земјите од 
Европската Унија, во 2013 година најголем број од испитаниците гледаат до-
бри можности за започнување на бизнис во следните 6 месеци. Во однос на 
перцепциите за способности за започнување бизнис во Македонија, како и во 
Босна и Херцеговина, во Хрватска и во Словенија, скоро секој 2 испитаник 
смета дека ги поседува потребните способности за преземање претприемач-
ки потфат. Во Словенија и во Хрватска  помеѓу овие две категории на пер-
цепции постојат најголеми разлики. Овие индикатори и нивното влијание врз 
преземањето на претприемачките чекори е тесно поврзано со мотивираноста 
и одлуката за започнување бизнис кои ќе бидат разгледани како дел од пре-
тприемачките активности во продолжение на ова истражување. Наведените 
податоци се презентирани во графикон 4.

Графикон 4. Претприемачки перцепции и способности во земјите од регионот
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  Страв од неуспех

Стравот од неуспех е еден од назначајните фактори кои влијаат врз одлуката за за-
почнување претприемачка активност. Согледувањето добри можности на пазарот за 
започнување бизнис, како и располагањето со потребните знаења и вештини не се 
секогаш доволни за донесувањето на одлуката за преземање ризик и започнување 
бизнис. Во анализата на ГЕМ, стравот од неуспех се пресметува само кај оние лица 
коишто истакнале дека гледаат добри можности за започнување бизнис во следните 
6 месеци. Стравот од неуспех во различни земји може да биде поттикнат од повеќе 
различни фактори, како што е законската регулатива, постапките за отворање и за-
творање бизнис, високите даноци и казни, како и други социо-економски фактори. На 
овие фактори треба да се обрне посебно внимание при креирањето на националните 
политики за поттикнување на претприемачката активност. 
Во Македонија стравот од неуспех варира во одделни периоди од истражувањето. Во 
2013 година, 36% од испитаниците изјавиле дека стравот од неуспех би ги спречил да 
започнат бизнис и истиот е за 3 процентни поени понизок во однос на 2012 година. 
Во рамките на земјите од ЕУ, учеснички на ГЕМ, стравот од неуспех е најголем во Гр-
ција и во Италија (49,3%, односно 48,6% од испитаниците кои истакнале дека гледаат 
добри можности за започнување бизнис изјавиле дека стравот од неуспех би ги спре-
чил од започнување нов бизнис). 
Во рамките на земјите од регионот, најголем страв од неуспех има во Македонија 
(35,6%), потоа следуваат Хрватска (35,1%), Словенија (29,61%), а најнизок е во Босна 
и Херцеговина (26%). Сите земји од регионот имаат пониско ниво на страв од неуспех 
споредбено со просекот на земјите од Европската Унија (39,8%).

  Намери за започнување бизнис

Следната фаза во претприемачкиот процес го опфаќа периодот кога потенцијалните 
претприемачи ја изразуваат намерата да започнат бизнис во блиска иднина. Претпри-
емачките намери во ГЕМ се дефинирани како процент од испитаниците кои очекуваат 
да започнат бизнис во наредните 3 години (оние што се веќе претприемачки активни 
се исклучени од добиените податоци). Претприемачките намери во голема мера за-
висат од степенот на економски развој на економијата и варираат значително помеѓу 
различните земји. Генерално истите се високи во земјите чиј економски развој е бази-
ран на природни ресурси, каде што има помалку алтернативи за вработување и каде 
претприемачките чекори се мотивирани од нужност. Во земјите чиј развој е базиран на 
ефикасност и иновативност,претприемачките намери за започнување бизнис се  по-
ниски. 
Во Македонија во 2013 година 29,1% од испитаниците изјавиле дека планираат да 
започнат бизнис во наредните 3 години. Овој број постепено расте од 2010 г. Според-
бено со просекот од земјите чиј економски развој е базиран на зголемена ефикасност 
(24,8%), Македонија има повисоки претприемачки намери. Во однос на земјите од ре-
гионот, Македонија има највисоки стапки на претприемачки намери, потоа следуваат 
Босна и Херцеговина (21,76%), Хрватска (19,6%) и Словенија (12,37%). Во земјите од 
ЕУ највисоки стапки на претприемачки намери, исто како и претходната година, има 
во Романија (23,7%), а најниски во Германија (6,8%). Просекот на ниво на Европската 
Унија во однос на претприемачките намери изнесува 13,5%. 
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  Претприемништво како посакуван избор за кариера

Во светот, генерално претприемништвото е прифатено како добар избор за кариера, 
но во просек, процентот на позитивни одговори е понизок во земјите чиј економски раз-
вој е базиран на иновативност споредбено со другите две групи на земји. Со исклучок 
на земјите со релативно високи приходи, како што се Јапонија, Швајцарија и Ирска и 
некои други високорастечки економии, како што се Малезија и Порторико, повеќе од 
половината испитаници сметаат дека претприемништвото е добар избор за кариера.
Во Македонија во 2013 година високи 69.5% од испитниците изјавиле дека претпри-
емништвото е добар избор за кариера, што е на ниво како во претходните 2012 и 2010 
година.
Споредбено со земјите од регионот во 2013 година, единствено Босна и Херцеговина 
има повисоки перцепции по однос на ова прашање (82,27% од испитаниците изјавиле 
дека претприемништвото е добар избор за кариера). Помалку испитаници во Хрватска 
(61,47%) и Словенија (57,38%) изјавиле дека претприемништвото е добар избор за 
кариера. Сите земји од регионот имаат повисоки перцепции во однос на ова прашање 
споредбено со земјите на ЕУ (56,9%).

  Претприемачите уживаат висок статус во општеството

Во Македонија, 67,9% од испитаниците изјавиле дека претприемачите уживаат висок 
статус во општеството. Споредбено со 2012 година и со 2010 година, се забележува 
тренд на мал пораст по однос на ова прашање (66,73 % во 2012г. и 66,23% во 2010 
година). 
Споредбено со земјите од регионот, повеќе испитаници во Босна и Херцеговина 
(71,92%), како и во Словенија (68,10%) одговориле дека претприемачите уживаат 
висок статус во општеството. Пониски перцепции по однос на ова прашање има во 
Хрватска каде што помалку од половина или 43% од испитаниците изјавиле дека пре-
тприемништвото е добар избор за кариера што е пониско и од просекот на ниво на 
Европската Унија (65,5%). 
Глобално, африканските земји, вклучувајќи ги и Северна Африка и Супсахарска Афри-
ка, имаат највисоки стапки по однос на ова прашање.

  Медиумска покриеност на претприемништвото

Во Македонија во 2013 година 66,8% од испитаниците сметаат дека медиумите често 
обезбедуваат информации за претприемништвото во земјата. Споредбено со претход-
ните истражување, се бележи тренд на раст (64% во 2012 г. и 56% во 2010 г.). Во 2008 
година по однос на ова прашање идентичен број испитаници одговориле позитивно на 
ова прашање (66%). 
Македонија има највисок показател во однос на земјите од опкружувањето и од просе-
кот на земјите од Европската Унија. 
Оваа година по однос на ова прашање највисоки перцепции имаат испитаниците од 
земјите: Бразил, Уганда, Тајван, Финска и Канада. Најниски перцепции има во: Грција, 
Унгарија, Луксембург и Либија, каде што само една третина од одговорите се потврдни. 

Генерално,испитаниците од земјите од Европската Унија имаат најниски показатели по 
однос на сите мерења на претприемачките ставови.
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Графикон 5. Претприемачки перцепции во Македонија во 2008, во 2010, во 2012 
и во 2013 година
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  2.2. Претприемачка активност

Претпримачките активности ја претставуваат следната фаза од претприемачкиот про-
цес дефиниран според ГЕМ. Претприемачките перцепциии ставови кои беа презен-
тирани во претходниот дел од извештај влијаат за преземање на претпримничките 
активности. Во овој дел се испитуваат активностите на претприемачите. Според ГЕМ, 
претприемачката активност е повеќеслоен процес и оттука се мерат поединечните 
фази на претприемачката активност:

•	 зачеток;
•	 нов бизнис;
•	 веќе воспоставен бизнис; и 
•	 престанок на бизнис.

Претприемачката активност во зачеток ги опфаќа лицата кои одлучиле да преземат 
конкретен деловен потфат, ангажирале ресурси за почеток и дури започнале со првич-
ни деловни операции и исплатиле плати за првите три месеци. Се смета дека раѓање-
то на бизнисот настанува со исплатата на платите до период од три месеци. Со тоа 
и завршува фазата на зачеток на деловните активности и потфатот веќе може да се 
третира како нов бизнис. 
Нов бизнис или сопственици/менаџери на нов бизнис се сметаат лицата кои исплати-
ле плата во периодот по првите три месеци (со што ја завршиле фазата на зачеток), 
па сѐ до 3,5 години или 42 месеци од започнувањето на бизнисот. Исплатата на број 
на плати како мерка за времетрањето и дефинирањето на претпријатијата во зачеток 
и новите бизниси е земена со цел овозможување споредба на меѓународно ниво. Вре-
менската  рамка од 3,5 години до која бизнисите се третираат како нови е земена врз 
основа на низа теоретски и практични основи (Reynolds, et al, 2005)5. 
5   |Reynolds, P., Bosma, N., Autio, E., Hunt, S., De Bono, N., Servais, I.,Lopez-Garcia, P., and Chin, N. (2005). Global Entrepre-
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Овие две фази (зачеток и нов бизнис) заедно се нарекуваат претприемачка активност 
во рана фазa, која се мери со таканаречената стапка ТЕА или стапка на вкупна пре-
тприемачка активност во рана фаза (Total Early-Stage Entrepreneurial Activity). По-
конкретно дефинирана, стапката ТЕА претставува процент на лица на возраст 18–64 
години кои се во процес на зачнување нов бизнис или веќе водат нов бизнис (не постар 
од 3,5 години).
Стапката ТЕА во себе ги содржи:(1) лицата кои се мотивирани да влезат во бизнис 
поради нужност (немаат друга подобра можност за работа и вработување), како и (2) 
лицата кои се мотивирани поради согледување можност (за подобрување на прихо-
дите или за поголема независност), и покрај тоа што најверојатно имаат и други опции 
(работа кај друг работодавач).
За воспоставени бизниси се сметаат сите оние кои функционираат подолго од 3,5 
години. Тие ги преживеале препреките со кои вообичаено се соочуваат новите бизниси 
и нивното опстојување на пазарот не го носи товарот инхерентен за новите бизниси.
На крајот, теоретскиот опис на животниот циклус на бизнисите завршува со нивни 
престанок (дисконтинуитет). Престанокот може да биде поради различни причини. 
Највообичаена причина за затворање на бизнисот е поради неуспех, но може да биде 
и поради причини, како што е едноставно откажување од понатамошно занимавање 
со бизнис поради пензионирање, вработување кај друг работодавач, продажба на биз-
нисот на трети лица итн. 

  Претприемачка активност на глобално ниво

Претприемачката активност во одделни фази на претприемачкиот процес и за оддел-
ни географски региони е претставенаво табелата 3.
Од податоците јасно може да се заклучи дека високите стапки на ТЕА не се правопро-
порционални со економскиот развој на поединечните економии. На пример, земјите од 
Супсахарска Африка имаат највисоки стапки на ТЕА во 2013 година (26,6% е просекот 
на овие земји во 2013 година,од кои само Нигерија и Замбија имаат високи 39,9%).
Од друга страна, Тринидад и Тобаго, иако неодамна е класифицирани како земја чиј 
економски развој е базиран на иновативност од страна на Светскиот економски фо-
рум, имаат карактерстики на економиите од Карипските Острови и висок индекс ТЕА 
(19,5%). 
Ова само го потврдува фактот дека земјите со понизок бруто-општествен производ 
вообичаено имаат повисоки стапки ТЕА, при што значително учество има претприем-
ништвото мотивирано од нужност наспроти претприемништвото мотивирано од мож-
ност. Поразвиените земји, од друга страна, имаат поголема достапност до ресурси и 
побогати пазари, што се своевиден поттик за претприемачки потфати мотивирани од 
можност. Конечно, толкувањето на индексот ТЕА не треба да се прави изолирано, туку 
треба да се земат предвид и историските, културолошките, институционалните, демо-
графските и другите фактори од опкружувањето опишани во моделот на ГЕМ.

neurship Monitor: Data Collection Design and Implementation 1998–2003. Small Business Economics, 24 (3), 205–31.
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Табела 3. Показатели за претприемачката активност
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Јужна 
Америка и 
Кариби

11,9 7,1 18,5 7,7 4,9 22,4 45,4

Блискиот 
Исток и 
Северна 
Африка

5,1 4,6 9,6 6,4 5,5 21,2 51,9

Супсахарска 
Африка 11,5 15,5 26,6 15,4 16,6 31,1 41,8

Пацифик и 
Јужна Азија 5,1 7,6 12,4 11,6 3,7 27,5 52,2

Европска 
Унија 4,8 3,3 8,0 6,4 2,9 22,7 47,0

Европски 
земји надвор 
од ЕУ

3,9 3,6 7,4 6,3 3,0 33,4 43,0

Северна 
Америка 7,8 3,4 11,1 6,0 3,3 19,3 55,7

Стапките на ТЕА за сите поединечни економии, групирани според степенот на економ-
ски развој во три групи и распоредени во секоја група според висината на стапката ТЕА 
– од најниска до највисока се прикажани на графиконот 6. 

Од графиконот може да се забележи дека земите чиј економски развој е базиран на 
природните ресурси имаат највисоки стапки на ТЕА. Нивниот просек на стапката ТЕА 
изнесува 21%. Потоа следуваат земјите чиј економски развој е базиран на ефикасност 
и нивниот просек е понизок и изнесува 14,43%. Најниски стапки на ТЕА се забележува-
ат кај земјите чиј развој е базиран на иновативност. Просекот на ниво на оваа група на 
земји за ТЕА изнесува 7,89%.

По стапката на претприемачи во зачеток и стапката на нови бизниси кои го сочинуваат 
индексот ТЕА, следен показател кој се истражува од ГЕМ во рамките на претприемач-
ките активности е стапката на воспоставени бизниси. Додека претприемачите во рана  
фаза влијаат врз економијата преку иновативност и поголема динамичност, веќе вос-
поставените бизниси и нивните сопственици/раководители обезбедуваат можности за 
нови и стабилни вработувања. Тие го искористуваат знаењето и социјалниот капитал 
создаден со претходните искуства. 
Постојат големи „регионални“ разлики  помеѓу стапките на воспоставени бизниси со 
стапките на ТЕА. Тенденција е стапките ТЕА во економиите во развој да бидат високи, 
но стапките на воспоставени бизнис да се на ниско ниво. Обратната ситуација е во-
очлива во економиите чиј развој е базиран на иновативност. Два фактори според ГЕМ 
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придонесуваат кон тоа. Првиот фактор се 
однесува на веќе споменатите зголемени 
алтернативи за вработување во поразвие-
ните земји и со тоа пониската склоност на 
луѓето да отворат бизнис, што води и до 
пониски стапки ТЕА. Вториот се однесува  
на веќе воспоставени поволни околини за 
започнување и водење бизнис. Лицата кои 
се одлучуваат и започнуваат бизнис имаат 
поголеми шанси да го одржат истиот пора-
ди подобрата деловна клима, подобриот 
пристап до финансии, пристап до образо-
ван кадар, владеење на правото итн. 
Европските економии надвор од ЕУ, каде 
што влегува Македонија, имаат ниски 
стапки по однос на индексот ТЕА и по од-
нос на воспоставени бизниси. За разлика 
од нив, во земјите од Супсахарска Африка 
има многу повеќе претприемачи во рана 
фаза во однос на воспоставени бизниси. 
Оваа разлика е најевидентна во Јужна 
Америка и Кариби, каде  претприемачите 
во рана фаза се два и пол пати повеќе од 
воспоставени бизниси. Во земјите од Ев-
ропската Унија и во земјите од Пацифик и 
Јужна Азија разликата меѓу овие два пока-
затела е околу еден процентен поен. 
Некои од земјите на Супсахарска Африка, 
како што се Гана, но исто така и Тајланд, 
имаат стапка на воспоставени бизниси 
повисока од стапката на ТЕА. За разлика 
од нив, во многу земји од Јужна Америка, 
како Панама, Перу и Мексико, но и Јужна 
Африка, стапката на воспоставени бизни-
си претставува една третина од стапката 
на претпријатија во рана фаза. Најекс-
тремен случај за 2013 година во истражу-
вањето ГЕМ претставува Замбија која има 
највисока стапка ТЕА, но од друга страна 
има стапка на воспоставени бизниси која 
е една десетина од нејзината стапкаТЕА. 
Оваа појава делумно го претставува де-
мографскиот тренд во земјата: раст на 
младата популација и ниски можности за 
вработување на пазарот.

Графикон 6.Претприемништво во 
рана фаза (ТЕА) според степенот на 
економски развој на економиите
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КАКО СЕ ПРЕСМЕТУВА ИНДЕКСОТ ТЕА

Еден од најпознатите показатели на претприемништвото во ГЕМ е индексот на 
претприемништво во рана фаза или т.н. индекс ТЕА. Овој индекс се пресметува на 
идентичен начин во сите земји:

•	се спроведува анкета на репрезентативен примерок на возрасната популација во секоја 
земја во периодот од април до јуни;

•	испитаниците треба да одговорат на три прашања кои ја чинат суштината на индексот ТЕА: 
Дали вие, сами или со други лица, во моментот се обидувате да започнете нов бизнис, 
независно од вашата работа? Дали вие, сами или со други лица, во моментот се обидувате 
да започнете нов бизнис како дел од вашата работа? Дали вие, сами или со други лица, во 
моментот сте сопственици или менаџери на бизнис?;

•	оние кои ќе одговарат позитивно на овие прашања, добиваат дополнителни прашања со цел 
да се осигура дека истите се активни во создавањето деловни можности како сопственици 
или менаџери, временски период за кој исплаќале надоместоци за вработените и други 
прашања поврзани со трошокот и времето за почетни деловни активности, извори 
на финансирање и број на нови вработувања. Се прави разлика помеѓу двата вида 
претприемачи - претприемачи во зачеток (оние кои исплаќале плата за помалку од три 
месеци) и сопственици/менаџери на нови бизниси (оние кои исплаќале плата за период од 
3 до 42 месеци);

•	претприемачката активност во рана фаза е збир на претприемачи во зачеток и сопственици/
менаџери на нови бизниси, без притоа двојно да се броени истите (т.е. оние кои позитивно 
одговориле на двете прашања);

•	претприемачката активност во рана фаза може да се споредува помеѓу државите и ја мери 
способноста на една земја да биде претприемачка.

  Претприемачка активност во Македонија и споредбени земји

Во табелата 4 се прикажани податоците за претприемачките активности во Македо-
нија за 2008, за 2010, за 2012 и за 2013 година споредбено со земјите од регионот и 
просекот на ниво на земји од Европската Унија.

Табела 4. Показатели за претприемачка активност во Македонија и во земјите од 
регионот
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MK 2008 7,20 7,70 14,50 11,00 5,30 47,17 13,45

MK 2010 4,80 3,10 7,90 7,60 1,60 59,00 23,00

MK 2012 3,73 3,25 6,97 6,73 3,86 51,95 28,73

MK 2013 3,35 3,53 6,63 7,29 3,30 60,98 22,95

БиХ 5,75 4,64 10,34 4,51 6,18 58,95 22,04

Хрватска 6,33 1,98 8,27 3,28 4,51 37,40 29,84

Словенија 3,58 2,87 6,45 5,68 2,59 24,06 53,42

ЕУ 4,80 3,30 8,00 6,40 2,90 22,70 47,00
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Претприемништвото во рана фаза (ТЕА) како клучен показател за Македонија во 2013 
г. изнесува 6,63%. 
Споредбено со годините претходно, индексот ТЕА има тенденција на намалување. Ако 
во 2008 година изнесувал 14,5%, во 2010 година имало пад на 7,9 % и во 2012 година 
имало пад на 6,97%. Ако ги земеме предвид претпријатијата во зачеток и новите биз-
ниси кои ја сочинуваат стапката ТЕА, може да се забележи дека има континуиран пад 
во однос на претприемништвото во зачеток, но со континуиран раст на новите бизниси 
во последните 3 истражувачки периоди.
Причините за опаѓачкиот тренд на стапката ТЕА би можеле да бидат многубројни. Она 
што е забележано како тенденција во изминатите 15 години во истражувањето ГЕМ 
на глобално ниво е дека намалувањето на стапката ТЕА во основа се гледа како на 
позитивен сигнал доколку нејзиното намалување се поврзува со зголемен економски 
развој. Во Македонија влијанијата од светската економската криза би можеле да бидат 
причината за трендот на индексот ТЕА во изминатите години. Доколку се земе пред-
вид дека кризата настана во 2008 година, а Македонија ефектите од неа ги доживеа 
со извесно временско задоцнување, може да се забележи високиот ентузијазам за 
претприемништво во 2008 година преку индексот ТЕА кој изнесувал 14,5%, а потоа 
и прилагодувањето кон ефектите од кризата и домашните фактори и неговото значи-
телно намалување во 2010 година (7,9%). Растот на бруто-домашниот производ во 
Македонија по глобалната финансиска криза во 2008 година паѓа од 5% на 2,90 % 
во 2010 г., за во 2012 г. истиот да биде негативен и изнесува -0,4%. Од друга страна, 
невработеноста континуирано опаѓа во истражувачкиот период (од 33,8% во 2008, на 
29% во 2013 година). Оттаму, намалувањето на невработеноста и зголемувањето на 
растот на БДП индиректно влијаат кон намален број на лица кои се под притисок да 
преземат претприемачки потфати, посебно оние водени од нужност.
Споредено со земјите од регионот и од просекот на земјите во Европската Унија, Маке-
донија има најниска стапка ТЕА, со исклучок на Словенија која како земја чиј развој е 
базиран на иновативност има стапка од  6,45%. Највисока стапка ТЕА од споредбените 
земји има Босна и Херцеговина од 10,34%. Во Македонија, во скоро сите години во кои 
се спроведува истражувањето ГЕМ, стапките на претприемништво во зачеток и стапка-
та на нови бизниси се скоро еднакви. Во Хрватска таа разлика е најголема и истата е 
во полза на претприемништвото во зачеток (6,33 % во однос на 1,98%). Овој индикатор 
би можел да биде резултат на влезот на Хрватска во Европската Унија и отворањето 
нови пазарни можности.
Стапката на воспоставени бизниси во последните 3 истражувачки периоди варира, но 
се одржува на просечното ниво од околу 7%. Во споредба со земјите од регионот и од 
ЕУ, Македонија има највисока стапка, а Хрватска со 3,28% најниска.

  Престанок со занимавање со бизнис

Престанокот со занимавање со бизнис претставува значајна компонента во претпри-
емачкиот процес. Истата е од корист за утврдување на стапката на успех и одржли-
вост на претпријатијата. Генерално, во земјите со понисок економски раст, стапките 
на престанок со занимавање со бизнис се повисоки во однос на поразвиените земји. 
Ова се потврдува и со податоците во графиконот 7 каде највисоки стапки на престанок 
има во Супсахарска Африка.
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Графикон 7. Престанок со занимавање со бизнис на ниво на региони
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Во Македонија стапката на престанок на бизнис изнесува 3,30% и е слична со про-
секот на ниво на земјите од Европската Унија и е некаде во средината на распонот 
споредбено со вредностите во другите земји од регионот. Најниско ниво на стапката на 
престанок со занимавање со бизнис има во Словенија 2,59%, споредбено со другите 
земји од регионот. Во земји како Словенија, чиј развој е базиран на иновативност, пре-
тприемачите се мотивирани да започнат сопствени бизниси поради увидените пазар-
ни можности. Овие предуслови влијаат кон поголема одржливост на претпријатијата 
во рана фаза и преминување кон фазата на веќе воспоставени бизниси.
ГЕМ дополнително ги истражува причините за престанок со занимавање со бизнис. 
Податоците за причините од претходните истражувачки периоди за Македонија и за 
земјите за споредба се дадени во табелата5. Од податоците може да се забележи дека 
најчеста  причина за престанок со занимавање со бизнис кај сите споредени земји е 
непрофитабилноста на бизнисот. Како втора најчеста причина се истакнуваат пробле-
мите со финансирањето. Потоа следуваат личните причини и инцидент како најчести 
фактори за престанок со занимавање со бизнис.
Споредено со претходните години, во Македонија непрофитабилноста на бизнисите 
како причина се наведува почесто во 2013 година,отколку во претходните години. Ист 
е случајот и со проблемот со пристапот до финансии. 
Споредено со земјите од регионот и просекот на земјите од Европската Унија, може да 
се забележи дека во Словенија, земја чиј развој е базиран на иновативност, има по-
голема распределба на наведените најчести фактори за престанок на бизнисот. Така, 
освен проблемот со финансирање на бизнисот и непрофитабилноста, исто така често 
се наведуваат и личните причини и другите можности за вработување како фактори. 
Непрофитабилноста на бизнисот и пристапот до финансии како главни фактори за 
престанок со занимавање со бизнис во Македонија се повисоки од сите споредбени 
земји и од просекот на земјите на ниво на Европската Унија. Проблемите со пристапот 



32 Претприемништвото во Македонија – 2013

Претприемништвото во Македонија – 2013

до финансии можат да бидат различно толкувани. Иако каматните стапки на банките 
се на ниско ниво, сепак условите за добивање и одобрување кредити кон стопанство-
то се врши претпазливо, со оглед на зголемувањето на лошите пласмани на банки-
те. Алтернативните извори на финансии покрај кредитирањето преку банки, останува 
ограничено. Во последните години се прават напори за стимулирање на претприем-
ништвото со обезбедување средства за започнување бизнис од страна на државата, 
преку натпревари за бизнис-планови и нудење поволни услови за кредитирање биз-
нис-почетници. 

Табела 5. Причини за престанок со занимавање со бизнис во ГЕМ
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МК2008 3,53 46,19 24,67 5,10 0,00 1,08 18,48 0,95

МК2010 4,00 39,30 27,50 5,10 3,50 2,50 8,70 4,60

МК2012 4,35 36,79 26,72 2,66 3,84 1,98 13,01 3,61

МК2013 0,00 44,58 32,84 1,57 0,00 1,57 8,63 9,26

БиХ 1,50 34,44 24,55 2,66 1,67 4,83 19,55 1,59

Хрватска 1,42 34,77 20,47 8,74 3,87 7,41 18,16 5,18

Словенија 3,68 31,37 16,98 10,79 5,76 12,74 14,96 3,72

Турција 4,27 30,88 16,64 7,10 2,80 5,70 27,55 4,89

ЕУ 2,12 34,13 13,52 11,44 4,14 7,00 22,85 3,92

  Претприемачки мотивации

Мотивациите за започнување бизнис се разликуваат значително помеѓу различните 
земји. Индивидуалните поттикнувачи за започнување бизнис, коишто се опфатени 
во рамката окружувачки фактори на ГЕМ, се класифицирани во две групи: 
претприемништво мотивирано од нужност и претприемништво мотивирано од можност. 
Претприемачи мотивирани од нужност се сите оние од возрасната популација на ГЕМ 
коишто започнале свој бизнис поради тоа што немале друга подобра можност за работа 
или егзистенција. Во втората група на претприемачи, мотивирани од можност, спаѓаат 
оние кои одлучиле да преземат деловни потфати со цел да ги искористат увидените 
пазарни можности. Тие се мотивирани од потребата да бидат независни во нивното 
работење, да го задржат или да го зголемат нивото на приходи што го остваруваат. 

Земјите чиј развој е базиран на факторите на производство често имаат поголем број 
претприемачи мотивирани од нужност, наспроти можност. Со зголемувањето на еко-
номскиот развој на земјата, се намалува бројот на претприемачи кои преземаат делов-
ни потфати мотивирани од нужност и се зголемува бројот на оние коишто се мотиви-
рани од согледаните можности на пазарот. Факторите од опкружувањето значително 
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влијаат врз мотивите за започнување сопствен бизнис. Доколку бројот на расположли-
ви работни места во економијата е низок и не е обезбедено социјално осигурување,сè 
повеќе луѓе се „втурнати“ во претприемништвото со цел да обезбедат извор на егзис-
тенција. Со економскиот развој се создаваат сѐ повеќе работни места и притисокот за 
преземање самостоен деловен потфат е понизок. 
Во земјите во развој, во 2013 година, може да се забележи дека кај голем дел од нив 
стапката на претприемачи во рана фаза мотивирани од нужност изнесува над 40%. Та-
ков е случајот во земјите: Босна и Херцеговина, Полска и Словачка додека во земјите 
од Скандинавскиот Полуостров, како Норвешка и Шведска, стапката на претприемачи 
мотивирани од нужности изнесува помалку од 10%.

Во Македонија, во 2013 година, 60,98% од претприемачите изјавиле дека се мотиви-
рани од нужност. Споредбено со претходната година (51,95%), оваа стапка бележи 
раст. Земајќи ги предвид факторите од економското опкружување, како што е нискиот 
економски раст и високата стапка на невработеност, започнувањето бизнис сѐуште 
е најчесто мотивирано од нужност. Иако Македонија во 2013 г. бележи раст на БДП 
споредбено со претходните години, тој сѐуште не е доволен за промена на мотивите 
за започнување бизнис. Важен индикатор е стапката на претприемачи мотивирани од 
можности која изнесува 22,95% и е пониска од претходната година, кога изнесувала 
28,73%. 
Споредено со земјите од регионот и просекот за земјите од Евроската Унија, Македо-
нија бележи повисок број на претприемачи мотивирани од нужност, а пониска стапка 
на претприемачи мотивирани од можности. Единствено Босна и Херцеговина има по-
мал број претприемачи мотивирани од можности. На графиконот 8 дадени се подато-
ците за Македонија и за избраните земји.

Графикон 8. Претприемништво водено од можности и нужност
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  Структура на претприемништвото водено од можности

Во табелата 6 е прикажана структурата на претприемништвото водено од можности. 
Доминантен мотив, притоа, е зголемување на приходите, пред другите две алтернати-
ви: да се биде независен и да се одржи нивото на приходи. Во Словенија, како земја 
со повисоко ниво на економски развој и поголем број претприемачи мотивирани од 
можност, може да се забележи дека желбата да се биде независен е поизразена во 
однос на другите причини за започнување бизнис кај претприемачите мотивирани од 
можности.

Табела 6. Структура на претприемништвото водено од можности

Земја Да се биде 
независен

Зголемување на 
приходи

Оддржување на 
ниво на приходи Друго

МК 2008 23,19 64,95 11,86 0,00

МК 2010 34,38 47,95 11,46 6,21

МК 2012 34,77 49,69 13,00 2,54

МК 2013 31,26 53,57 8,93 6,24

БиХ 21,02 46,50 24,03 8,46

Хрватска 27,54 34,46 29,94 8,07

Словенија 43,56 38,37 8,58 9,50

Турција 30,10 53,85 11,02 5,03

  Претприемништвото според родовата структура

На глобално ниво, претприемачите се почесто мажи, наспроти жени. Во земјите од 
Супсахарска Африка овие разлики се најмалку изразени, односно бројот на мажи е 
само малку повисок во однос на бројот на жени претприемачи. Гана, Нигерија и Зам-
бија се земјите во коишто има повеќе жени претприемачи, наспроти мажи. Во земји-
те: Бразил, Индонезија, Филипините, Тајланд, Русија и Швајцарија соодносот помеѓу 
мажи жени е речиси идентичен. Улогата на жената во економскиот живот е одраз на 
економски и културни разлики. Најниски стапки на жени претприемачи има во неколку 
земји од Блискиот Исток и од Северна Африка.
Во земјите од регионот ситуацијата е идентична. Процентот на мажи претприемачи е 
двојно поголем од процентот на жени претприемачи. Во Македонија вредноста за пре-
тприемништвото во рана фаза изнесува 9,37 % мажи, наспроти 3,82 % жени. 
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Графикон 9. Претприемништвото според родовата структура
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Во табелата 7 дадени се податоците според родот за Македонија и споредбените 
земји. Во Македонија, разликите помеѓу мажите и жените се најголеми во споредба 
со споредуваните региони, иако во периодот од 2008 до 2012 година овие разлики 
се намалувале. Во 2013 година истите се зголемиле. Јазот помеѓу мажите и жените 
претприемачи е најнизок кај земјите од ЕУ и во Словенија. Во однос на мотивациите, 
и мажите и жените претприемачи во Македонија се повеќе мотивирани од нужност, 
наспроти увидените пазарни можности. Во Хрватска и во Словенија и мажите и жени-
те претприемачи се повеќе мотивирани од можностите наспроти нужноста. Слична е 
и ситуацијата во повеќето земји од Европската Унија.

Табела 7. Претприемништвото според родот во Македонија
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МК2008 20,30 8,60 10,15 9,54 4,12 4,11
МК2010 11,70 4,00 4,61 6,70 1,27 2,43
МК2012 9,35 4,54 4,83 4,40 1,64 2,83
МК2013 9,37 3,82 3,38 5,73 1,20 2,32

БиХ 13,45 7,12 6,14 7,21 2,18 4,94
Хрватска 11,47 5,11 7,25 3,94 2,78 2,26

Словенија 8,76 4,02 6,58 2,06 2,62 1,02
ЕУ 10,43 5,62 7,75 2,30 3,93 1,37
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Претприемништвото според возраста

Структурата на претприемништвото во рана фаза според возраста е слична помеѓу 
различните региони. Најголемиот број претприемачи влегуваат во групата на возраст 
од 25 до 34 години и од 35 до 44 години. Важно е да се напоменат одредени разли-
ки коишто се забележани во различните региони. Така, помладите претприемачи во 
рана фаза во групата 18-24 години најмногу се забележуваат во земјите од Европската 
Унија и од Северна Америка, а групата на постари претприемачи 55-64 години во ре-
гионот на Супсахарска Африка. 
Во Македонија доминира групата 25-35 години и веднаш по неа следува групата 35-44 
годинии, групата 18-24 години. Во регионот, во Словенија има повеќе претприемачи на 
возраст 35-44 години, па потоа следува групата 25-35 години. Во Македонија се забе-
лежуваат помал број претприемачи од 18 до 24 години споредено со другите земји, а 
единствено Словенија има помал број претприемачи од истата возрасна група.

Графикон 10. Претприемништво според возраст
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Табела8. Претприемништвото според возраста во Македонија и во избраните 
земји

Земја ТЕА 18-24 
години

ТЕА 25-35 
години

ТЕА 35-44 
години

ТЕА 45-54 
години

ТЕА 55-64 
години

МК 2008 18,06 18,31 15,41 13,40 5,06

МК 2010 7,62 12,95 6,80 6,76 7,03

МК 2012 6,75 9,56 8,67 5,55 3,28

МК 2013 7,16 8,50 8,28 5,51 3,03

БиХ 12,77 14,78 11,57 7,40 5,13

Хрватска 9,09 15,02 8,47 6,65 2,64

Словенија 6,32 8,34 9,56 5,04 2,63

Турција 8,33 14,12 11,35 7,89 4,04
ЕУ 7,59 10,97 9,29 7,02 3,54
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  Претприемништвото по сектори

Во рамките на истражувањето, ГЕМ го испитува и секторот во кои се активни пре-
тпријатијата во рана фаза, како и веќе воспоставените бизниси. Во рамките на ГЕМ, 
поделбата на сектори се врши на: примарен сектор (екстрактивни индустрии) произ-
водство и градежништво, деловни услуги и потрошувачки услуги. Во Македонија, како 
што може да се увиди од табелата 9, најголемиот дел од претприемачките активности 
во рана фаза се преземаат во рамките на секторот производство и градежништво, а 
потоа следува секторот на потрошувачките услуги. Споредено со претходните години, 
може да се забележи прекин на трендот најголемиот број претприемачи да бидат во 
рамките на секторот потрошувачки услуги. Во земјите од ЕУ, во Турција, во Хрватска, 
во Словенија и во Босна и Херцеговина најзастапен е секторот потрошувачки услуги, а 
Словенија се истакнува од земените земји за споредба со највисок број претприемачи 
во рана фаза во секторот деловни услуги.

Табела 9. Секторска структура на претприемништвото во Македонија и во реги-
онот

Земја Екстрактивни Производство и 
градежништво Деловни услуги Потрошувачки 

услуги
МК2008 16,22 32,54 15,22 36,02

МК2010 9,54 22,09 7,49 60,89

МК2012 9,48 25,29 11,67 53,56

МК2013 13,84 41,50 12,04 32,62

БиХ 24,42 30,79 9,72 35,07

Хрватска 13,27 22,58 22,30 41,86

Словенија 3,39 29,66 36,93 30,01

Турција 4,04 33,33 20,03 42,60
ЕУ 6,11 24,47 26,93 42,50

  Претприемништвото според нивото на образование

Анализирајќи го нивото на образование на претприемачите во рана фаза, може да се 
заклучи дека склоноста кон претприемништвото е поголема кај лицата со повисоко 
ниво на образование. Водењето на активните политики за подигнување на општото 
ниво на образование влијае врз зголемување на склоноста кон претприемништвото, 
посебно кон она мотивирано од можности.
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Табела 10. Претприемништвото според нивото на образование

Земја Некое средно/ 
ниско Средно Вишо Високо

МК 2008 7,47 14,35 21,39 18,76

МК 2010 0,00 6,95 4,84 12,76

МК 2012 2,71 6,72 10,27 8,82

МК 2013 1,57 7,49 8,58 6,51

БиХ 5,46 11,31 10,49 17,29

Хрватска 3,50 9,73 13,68 11,86

Словенија 2,67 6,11 7,79 14,15

Турција 6,52 9,93 12,19 14,11
ЕУ 4,55 7,20 10,49 10,53

  Претприемништвото според нивото на приходи

Нивото на приходи е посебна категорија која се истражува кај претприемачите во рана 
фаза. Генерално, лицата со повисоки приходи изразуваат поголема склоност кон за-
почнување сопствен бизнис. Во Македонија, во 2013 г., склоноста кон претприемни-
штвото е поголема кај лицата со високи приходи. Идентична е состојбата и со другите 
земји од регионот земени за споредба, како и просекот на ниво земји од Европската 
Унија.

Табела 11. Претприемништво според нивото на приходи

Земја Ниски Средни Високи
МК 2008 3,93 9,98 13,22

МК 2010 0,44 4,15 5,76

МК 2012 2,53 3,88 3,75

МК 2013 1,18 3,95 4,03

БиХ 5,35 7,16 10,00

Хрватска 3,73 5,00 9,48

Словенија 2,05 4,08 4,58

Турција 4,28 4,99 10,70
ЕУ 3,40 4,87 6,92

  2.3. Претприемачки аспирации

Претприемачките аспирации претставуваат важна категорија која се истражува во рам-
ките на претприемништвото во рана фаза. Согледувајќи ги претприемачките перцеп-
ции се добива претстава за потенцијалното влијание на претприемништвото во рана 
фаза за развојот на една земја и е од огромно значање при формулирање на активни 
политики за економски развој и отворање нови работни места. Во истражувањето на 
ГЕМ, во делот на претприемачки аспирации, се истражуваат бројот на нови и почетни 
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бизниси кои очекуваат дека ќе вработат нови лица (аспирации за раст), воведувањето 
иновации во работењето (ориентираност кон иновации) и пласман на производите или 
услугите на надворешниот пазар (ориентираност кон надворешен пазар). 

  Претприемачки аспирации кај земјите учесници на ГЕМ 2013

Аспирациите за раст, односно согледувањето можности за отворање нови работни 
места, кај претпријатијата се важен елемент бидејќи даваат насоки, како и очекувања 
кои се од особено значење за развојот на една економија, гледајќи од аспект на зго-
лемување на стапката на вработеност во рамките на една земја. Генерално, во многу 
земји, а посебно кај оние со високи стапки ТЕА, се забележува дека многу мал дел 
од претприемачите изјавиле дека очекуваат да вработат до 5 лица во наредните пет 
години. Податоците може да се видат на графиконот 11.
Анализирајќи ги земјите по географски региони, во земјите од Супсахарска Африка, 
82% од претприемачите во рана фаза изјавиле дека очекуваат да вработат до 5 нови 
работници во наредните пет години. Само 5% очекуваат да вработат над 20 нови ра-
ботници во наредните 5 години. Според тоа, во овие земји создавањето нови претприја-
тија води кон создавање помал број работни места споредбено со другите региони. 
Европските земји забележуваат релативно високи стапки на очекуван раст кај пре-
тпријатијата, а ниски стапки на ТЕА. Причината за тоа лежи и што преземањето пре-
тприемачки чекори во овие земји е најчесто мотивирано од согледаните можности за 
започнување бизнис. 

Графикон 11. Аспирации за раст на нови работни места во рана претприемачка 
фаза по региони
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  2.3.1. Претприемачки аспирации во Македонија и земјите од опкружувањето

Истражувањето на претприемачките аспирации во Македонија е од голема важност 
за мерење на влијанието на претприемништвото врз економскиот развој. Притоа ас-
пирациите се истражуваат во однос на ориентираноста кон раст, иновации и странски 
пазари. Генерирањето нови работни места, воведувањето иновации и ширењето на 
странскиот пазар се значајни за формулирање соодветни политики на државата за 
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поттикнување и развој на претпремништвото. Фокусот треба да биде на поттикнување 
на претприемништвото базирано на согледаните можности наспроти нужност бидејќи 
претприемништвото мотивирано од можност генерира повеќе работни места, инова-
ции и продажба на странски пазари. 
 

  Аспирации за раст

Аспирациите за раст даваат најјасен опис на влијанието на претприемништвото врз 
развојот на економијата преку основниот и еден од најважните показатели за секоја 
власт, а тоа е создавањето нови работни места. Со анализирањето на очекуваниот 
број работни места во иднина, ГЕМ дополнително го опишува карактерот на претпри-
емништвото во рана фаза во една земја. 
ГЕМ поставува две прашања на претприемачите во рана фаза кои се однесуваат на 
аспирациите за раст: колкав е бројот на нивните вработени (без сопствениците) во 
моментот на истражувањето и колку очекуваат да биде нивниот број во наредните пет 
години. Добиената разлика меѓу нив го дава очекуваниот раст по број на вработени. 
Важно е да се напомене дека добиениот резултат се однесува на очекуван, а не на ре-
ализиран раст. Тоа значи дека претприемачите во рана фаза може да бидат оптимисти 
во нивните очекувања и истите да не водат кон реализација. Но, според некои студии, 
претприемачите кои имаат аспирации за раст обично доведуваат до раст.
59 % од претприемачите во рана фаза во Македонија очекуваат да вработат до 5 лица 
во наредните 5 години (што е највисока стапка во однос на земјите од регионот), 23% 
очекуваат да вработат од 6 до 19 лица, а 18% очекуваат да вработат 20 и повеќе лица. 
Македонија и Хрватска споредбено со другите земји од регионот како и просекот на 
ниво на земји од Европската Унија имаат најмногу претприемачи во рана фаза кои оче-
куваат да вработат над 20 лица во наредните 5 години. Податоците за аспирациите за 
раст во Македонија и земјите од регионот се прикажани на графиконот 12.

Графикон 12. Аспирации за раст во земјите од регионот
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  Ориентираност кон иновации

Додека аспирациите за раст на бизнисот претставуваат „највидлив“ показател за 
влијанието на претприемништвото врз економијата на среден рок, ориентираноста 
кон иновациите на претпријатијата во рана фаза претставуваа значаен индикатор за 
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поттикнување и структурен развој на економијата на долг рок. Во ГЕМ, иновациите се 
анализираат од аспект на нови производи и од аспект на нови пазари. Предвид е зе-
мена теоријата на Шумпетер за иновативното претприемништво како создавање нови 
производно-пазарни комбинации кои ги исфрлуваат застарените производи и услуги6.
 Се анализира степенот до кој производот или услугата е нова за некој или повеќе пот-
рошувачи и дали неколку или повеќе добавувачи го нудат тој производ или услуга. Се 
очекува повисокиот степен на ориентираност кон иновации да има позитивно влијание 
врз економскиот развој. 

Графикон 13. Ориентираност кон иновации во Македонија
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На графиконот 13 е претставена ориентираноста кон иновации во Македонија во пе-
риодот 2008-2013 година за претпријатијата во рана фаза на ТЕА и за воспоставените 
бизниси. Може да се заклучи дека и кај ТЕА и кај веќе воспоставените бизнис од 2010 
година до 2013 година има тренд на опаѓање. Стапката на иновативност во Македо-
нија за 2013 година изнесува 13,82% кај бизнисите ТЕА, а 4,23 % кај воспоставените 
бизниси и истите се најниски во споредба со другите земји во регионот и во ЕУ.
Меѓу земјите во регионот презентирани во графиконот 14 најголема ориентираност 
кон иновации има кај претприемачите во рана фаза и на веќе воспоставените бизниси 
кои живеат во Словенија. Таму претприемачите во рана фаза се скоро за три пати по-
веќе од оние во Босна и Херцеговина и за 1,8 пати повеќе од Македонија. Веднаш по 
Словенија, во Турција скоро секој трет испитаник од претприемачите во рана фаза се 
изјаснил дека има аспирации кон иновации. Земајќи ги предивид веќе воспоставените 
бизниси, највисока стапка на иновативност има во Турција (20,86 %).

6   | Schumpeter, J.A. (1942). Capitalism, socialism anddemocracy, New York, NY: Harper and Row.
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Графикон 14. Ориентираност кон иновации ( нови производно-пазарни 
                         комбинации во земјите од регионот)
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  Ориентираност кон надворешниот пазар
 
Меѓународната трговија станува сè позначајна со зголемувањето на глобализацијата. 
Новите и малите претпријатија, покрај мултинационалните компании, имаат можност 
за проширување на странскиот пазар со користење на најновите технолошки достигну-
вања. Економиите со мал домашен пазар му даваат поголема значајност на ова пра-
шање за разлика од економиите со голем домашен пазар, како земјите: САД, Русија, 
Бразил, Кина и Индија. Во овој дел ГЕМ го анализира степенот до кој претприемачите 
ги продаваат своите производи и услуги надвор од своите економии. Се врши поделба 
на степенот на интернационализација во четири категории: Нема странски клиенти, 
од 1% до 25% странски клиенти, од 25% до 75% странски клиенти и од 75% до 100% 
странски клиенти. Ориентираноста на претприемачите во рана фаза кон продажба на 
своите производи и услуги на странскиот пазар во Македонија и во земјите од регионот 
се прикажани на графиконот 15.
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Графикон 15. Ориентираност кон надворешниот пазар  (од ТЕА)
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Во Македонија најголем дел од претпријатијата во рана фаза изјавиле дека имаат од 1 
% до 25 % странски клиенти. Најмалку од нив, 8,63 % изјавиле дека над 75 % од кли-
ентите им се од друга земја. Споредбено со другите земји, во Македонија процентот 
на оние што изјавиле дека немаат странски клиенти е повисок во однос на Хрватска и 
на Словенија, а понизок во однос Босна и Херцеговина, како и од просекот на земјите 
на ниво на Европската Унија. 20,26 % од претпријатијата во рана фаза во Македонија 
изјавиле дека 25 %-75 % од клиентите им се од странски пазар. Доколку како индика-
тор за ориентираност кон надворешниот пазар се земат резултатите над 25 % клиенти 
од надворешен пазар (вклучувајќи ги категориите 25 %-75 % и над 75 % странски кли-
енти), Хрватска е лидер во регионот, потоа следуваат Словенија, Македонија, и Босна 
и Херцеговина. Иако големината на пазарот во Хрватска е најголема во споредба со 
дадените земји, истата има највисоки стапки на ориентираност кон надворешниот па-
зар.



44 Претприемништвото во Македонија – 2013

Претприемништвото во Македонија – 2013



Дел од ГЕМ

Дел од ГЕМ

45

Претприемачката активност според ГЕМ значително зависи од група фактори од опкру-
жувањето (Entreprenurial Framework Conditions – EFCs). Овие фактори се клучни за де-
финирањето на карактерот на претприемачката активност во една земја. Согласно на 
тоа, различните земји имаат различно опкружување на претприемништвото кое влијае 
врз карактерот на претприемништвото. Воспоставениот модел на ГЕМ за претприем-
ништвото јасно ја покажува врската помеѓу факторите од опкружувањето, динамиката 
на претприемништвото и економскиот раст. 

Слика 4. Модел на влијанието на претприемачкиот процес врз националниот еко-
номски раст
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Факторите од опкружувањето се клучни за разбирање на процесот на создавање на 
еден нов бизнис. Овие фактори директно влијаат врз постоењето на претприемачките 
можности и претприемачките капацитети и преференции кои истовремено влијаат врз 
динамиката на развој на бизнисот, како и согласно на тоа, националниот економски 
раст. Состојбата на факторите од опкружувањето кои влијаат врз претприемништвото 
во една земја се истражуваат преку анкетата на домашните експерти (National Experts’ 
Survey – NES). 
Анкетата на домашни експерти (National Experts’ Survey) – НЕС e дел од стандардна-
та методологија на ГЕМ и ги истражува факторите од опкружувањето кои влијаат врз 
претприемништвото. Оваа анализа овозможува увид на кој начин деветте дефинирани 
области го поттикнуваат или ограничуваат развојот на претприемачките активности. 
Областите се фактори кои може да влијаат врз опкружувањето за претприемништвото, 
нивото на развој и типот на претприемачки активности. Во табелата 12 даден е пре-
глед на дефинираните области.

3. ОПКРУЖУВАЊЕ ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО
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Табела 12. Области поврзани со претприемачки активности

Финансии Достапност на финансиски средства за малите и за средните 
претпријатија (МСП), вклучително грантови и субвенции.

Владини политики

Степен до кој владинитие политики влијаат врз развојот на малите 
претпријатија. Оваа област има две подобласти:
А. Претприемништвото како релевантно економско прашање;
Б. Степенот до кој даноците и регулативите ги поттикнуваат новите 
претпријатија и малите и средните претпријатија. 

Владини програми 
за поддршка на 
претприемништвото

Постоење и квалитет на програми за поддршка на нови 
претпријатија и претпријатија во раст на ниво на централна и 
налокална власт.

Претприемачко 
образование и обука

Степен до кој обуката за претприемништво се користи во креирање 
или управување со МСП во образовните системи. Оваа област се 
состои од две подобласти:
А. Претприемачко образование во основното и во средното 
образование;
Б. Претприемачкото образование во високото образование.

Трансфер на 
истражување и 
развој

Степен до кој истражувањето и развојот на национално ниво водат 
кон нови комерцијални можности и колку И&Р е достапно за МСП.

Комерцијална 
и правна 
инфраструктура

Постоење права на сопственост и комерцијални, сметководствени и 
други правни услуги и институции кои обезбедуваат поддршка или 
промоција на МСП.

Отвореност на 
домашниот пазар

Тука се испитуваат 2 компоненти: (1) Динамика на пазарите - нивото 
на промена на пазарите на добра и услуги секоја година; и (2) 
Отвореноста на пазарите - степенот до кој новите фирми можат да 
влезат на постоечките пазари.

Физичка 
инфраструктура 

Леснотија во пристапот до физички ресурси – комуникација, 
комуналии, транспорт, земјиште, простор, по цена која не ги 
дискриминира МСП.

Културни и социјални 
норми

Степен до кој социјалните/културните норми поттикнуваат дејства 
кои водат до нови бизнис-методи или активности кои имат 
потенцијал за зголемување на личните примања.

Покрај деветте области, во табелата 13 може да се проследат просечните оценки (без 
пондер) по одделни области и дополнително по одделни теми, по одделни региони. 
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Табела13. Просечни оценки по одделни области и региони

Регион/просек 1 2а 2б 3 4а 4б 5 6 7а 7б 8 9
Латинска 
Америка & 
Карипските 
острови

2,4 2,6 2,3 2,6 2,0 3,1 2,2 2,9 2,7 2,4 3,7 2,9

Среден Исток 
& Северна 
Америка

2,6 2,3 2,1 2,1 1,8 2,7 2,2 2,8 3,3 2,4 3,6 2,9

Супсахарска 
Африка 3,0 2,8 2,6 2,7 2,2 2,9 2,6 3,1 3,6 2,7 3,8 3,2

Европска 
Унија 2,5 2,5 2,5 2,6 2,3 2,9 2,5 3,1 3,1 2,5 3,6 2,7

Земји кои не 
се членки на 
ЕУ

2,6 2,6 2,4 2,8 2,1 2,8 2,5 3,2 3,1 2,6 4,0 2,6

Северна 
Америка 2,4 2,7 2,0 2,6 2,0 2,9 2,3 3,1 3,1 2,6 3,8 3,2

  1 - Финансии             
2а - Владини политики (поддршка за претприемништвото; 
2б - Владини политики - бирократија и даноци 
  3 - Владини програми за поддршка на претприемништвото
4а - Основно и средно образование; 
4б - Постсредно образование
  5 - Трансфер на истражување и развој        
  6 - Комерцијална и правна инфраструктура       
7а - Отвореност на пазарот - пазарна динамика; 
7б - Отвореност на пазарот за влез и  
       монополско однесување   
  8 - Физичка инфраструктура                     
  9 - Културни и социјални норми

  3.1. Карактеристики на домашните експерти во Македонија

Согласно методологијата на ГЕМ во анкетата на НЕС треба да учествуваат минимум 
36 домашни експерти, од кои минимум по 4 експерти од дадена област на опкружу-
вањето. Минимум 25 % од националните експерти мора да бидат претприемачи или 
сопственици на бизнис и 50 % мора да бидат експерти во дадената област. Секоја 
година дел од експертите се повторуваат во примерокот. Во Македонија во 2013 г. беа 
анкетирани 37 домашни експерти од повеќе области кои влијаат на претприемништво-
то. 

Најголем дел, 13 лица од вклучените експерти, имаат образование од областа на еко-
номијата и менаџментот. Потоа следуваат експерти кои имаат образование од областа 
на финансиите (8) и од електротехничкото образование/ИТ (8). Профилот на вклучени-
те експерти во 2013 година според видот на образованието е даден во графиконот 16.



48 Претприемништвото во Македонија – 2013

Претприемништвото во Македонија – 2013

Графикон 16. Профил на домашни експерти според видот на образованието
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Според работната позиција, најголемиот дел од експертите кои учествуваа во анкетата 
на НЕС за Македонија во 2013 г. се директори и сопственици на фирми, потоа следува-
ат одговорни раководни лица на оддели и маркетинг-директори. Најмалку испитаници, 
односно согласно утврдениот минимум, 4 лица биле професори. Профилот на вклуче-
ните експерти во 2013 година според работната позиција  е даден на графиконот 17. 

Графикон 17. Профил на домашните експерти според работната позиција

 

14

4

7

5

7

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Директор/Сопственик

Професор

Одговорен на оддел/ Маркетинг Директор/ …

Менаџер

Друго

Поради континуитетот во мерење на ставовите за претприемништвото во земјата, дел 
од експертите беа вклучени во неколку циклуси на спроведување на НЕС. 

  3.2. Методологија за оценка

ГЕМ има развиено хармонизирани оценки на деветте области поврзани со претпри-
емништвото. Анкетираните експерти даваат оценка за секое поставено прашање по 
што се пресметува средната вредност, медијана, стандардна девијација и стандардна 
грешка. Врз нивната основа се пресметуваат просечните вредности на збирните бло-
кови на варијабили. Вредностите се претставени преку Ликертовата скала во распон 
од 1 до 5, и тоа со:

- највисоката оценка 5 доколку сметаат дека наведениот позитивен став е „целосно 
вистинит“; 

- 4 доколку сметаат дека е „делумно вистинит“;
- 3 за „ниту вистинит ниту невистинит“;
- 2 за „делумно невистинит“; и 
- 1 за „целосно невистинит.  
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Пресметаните просечни оценки на вредностите на збирните блокови варијабили на 
областите од претприемништвото, во овој извештај за претприемништвото во Македо-
нија, ги даваат следните информации:
- перцепција за квалитетот на основните компоненти на претприемачкото опкружу-
вање, при што со оценката над 3 се означува позитивен став во однос на одредена 
компонента (стимулативна компонента за претприемништво), додека со оценка под 3 
се означува негативен став во однос на одредена компонента (ограничувачка компо-
нента за претприемништво). Самата оценка 3 се смета за неутрална;
- разлика во показателот на квалитет за претприемачко опкружување во периодот од 
2008 до 2013 г. за Македонија;
- разлики во перцепциите во однос на квалитетот на претприемачките услови во Маке-
донија, во споредба со избраните земји, за последната 2013 година.

Од почетоците на ГЕМ, се пресметуваат мерки на веродостојност и доверба 
на примерокот НЕС и резултатите кои досега се покажале како стабилни и 
точни. Поточно, резултатите од анализата НЕС, спроведена во сите земји, 
се собираат во една база на податоци каде се вклучени одговорите од сите 
експерти од земјите учеснички и се пресметуваат мерки на веродостојност 
за секој блок на затворени прашања кој се однесува на една од 9-те области. 
Потоа се пресметуваат пондерирани просечни оценки за секој одделен блок 
врз основа на просечните оценки на експертите за одделните прашања кои 
се дел од тој блок со помош на анализа на главна компонента. Пондерите се 
пресметуваат со помош на анализа на главна компонента која се спроведува 
врз сите одговори од сите експерти добиени од сите земји учеснички. Така, 
на пример, првиот блок кој е посветен на финансирање на претприемни-
штвото има една единствена збирна оценка која ја претставува состојбата на 
финансирањето за претприемачите. Но, исто така, за секоја од 9-те области/
блокови претставени се и просечните вредности на оценките од експертите 
за секој одделен став/прашање и соодветните стандардни девијации, при 
што стандардните девијации се показател за разликите во оценките меѓу до-
машните експерти, односно повисока вредност на стандардната девијација 
за определено прашање, подразбира поголеми разлики во мислењата на 
експертите за тоа прашање, и обратно. 

  

   3.3. Оценка по одделни области

Пред анализата на оценките по секоја област одделно и споредбата на истите со 
земјите во регионот, во табелата 14 дадени се оценките во Македонија по одделни 
години кога е спроведено истражување во Македонија.

Во 2013 г., исто како и во 2012 година, највисоко е оценето прашањето за „физичка 
инфраструктура“ од клучните 9 области со оценка 3,54 и „социјален имиџ на претприе-
мачот“ од додадените области на опкружувањето со оценка 3,66. Најниско со просечна 
оценка од 2,27 е „претприемачко образование, основно и средно“, а потоа следува 
„финансиите“ со просечна оценка од 2,33.
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Табела 14. Просечни оценки за претприемачкото опкружување во Македонија

Област
Македонија*

2008 2010 2012 2013

Финансии 2,41 1,92 2,12 2,33

Владини политики 2,49 2,23 2,48 2,65

Владини бирократија и даноци 2,47 2,81 3,01 2,86

Владини програми за поддршка за 
претприемништвото 2,43 2,40 2,55 2,54

Претприемачко образование, 
основно и средно 2,20 2,19 2,30 2,27

Претприемачко образование 
постсредно 2,76 3,04 2,86 3,05

Трансфер на истражување и развој 2,01 2,19 2,38 2,37

Комерцијална и правна 
инфраструктура 2,94 3,34 3,52 3,02

Пазарна динамика 3,21 2,19 3,13 3,00

Отвореност на домашниот пазар 2,31 3,04 2,29 2,36

Физичка инфраструктура 3,41 3,61 3,57 3,54

Културни и социјални норми 2,78 2,49 2,84 2,83

Можности за започнување нов 
бизнис 3,16 3,18 3,52 3,25

Способности, знаење за 
започнување бизнис 2,38 2,35 2,40 2,58

Социјалниот имиџ на 
претприемачот 2,25 3,28 3,57 3,66

Права на интелектуална 
сопственост 2,69 2,92 3,11 2,94

Поддршка за жените при 
започнување бизнис  3,14 3,54 3,36 3,36

Фокус на висок раст 2,85 2,72 3,12 3,02

Интерес за иновации (претпријатија) 2,84 3,17 2,90 3,18

Интерес за иновации (потрошувачи) 3,41 3,59 3,52 3,39
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  Финансиии

Домашните експерти во 2013 г. го оценуваат финансирањето за новите претприја-
тија и претпријатија во раст во Македонија како неповолно (со 2,33 бода од можни 
5). Оваа компонента во претприемачката рамка е меѓу најниско оценетите, истата е 
нестимулирачка за претприемништвото во државата. Во споредба со земјите од реги-
онот, во 2013 година единствено Турција и земјите од ЕУ имаат повисока оценка, што 
значи дека оваа компонента е нестимулирачка и за другите земји од регионот. Сепак 
во Македонија, споредбено со 2012 г. и 2010 г., може да се забележи дека има пораст 
во просечната оценка. Најниска оценка во рамките на оваа компонента има изјава-
та „има доволно финансирање од директни инвеститори (venture capitalist) за новите 
претпријатија и за претпријатијата во раст“ (2,03). Највисока оценка има изјавата дека 
има доволно должничко финансирање (кредити, заеми и др.) достапно за новите пре-
тпријатија и за претпријатија во раст со оценка од 3,22.
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Табела 15. Финансии

М
КД

Х
Р

В

С
ЛО БИ

Х

ТУ
Р

Е
У-

28

20
08

20
10

20
12

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

Има доволно сопственичко 
(капитално) финансирање 
– еквити-финансирање 
(equity funding) достапно за 
новите претпријатија и за 
претпријатијата во раст.

2,03 2,69 2,11 2,15 2,26 2,33 2,14 2,97 2,64

Има доволно должничко 
финансирање (кредити, 
заеми и др.) достапно за 
новите претпријатија и за 
претпријатијата во раст.

3,21 2,83 2,86 3,22 2,55 2,31 2,69 2,58 2,55

Има доволно владини 
субвенции достапни за 
новите претпријатија и за 
претпријатијата во раст.

2,29 2,21 2,61 2,92 2,95 2,64 2,31 3,03 2,95

Има доволно финансирање од 
поединци (покрај основачите) 
за новите претпријатија и за 
претпријатијата во раст.

2,06 1,61 2,12 2,12 2,02 2,14 2,45 2,56 2,58

Има доволно финансирање 
од директни инвеститори 
(venture capitalist) за 
новите претпријатија и за 
претпријатијата во раст.

2,13 1,79 1,53 2,03 1,93 2,26 1,81 2,53 2,61

Има доволно финансирање од 
издавање хартии од вредност 
преку јавна понуда на берза 
(initial public offerings - IPO) 
за новите претпријатија и за 
претпријатијата во раст.

1,79 1,56 1,64 2,04 2,10 1,39 1,88 2,38 2,16

Просечна вредност со пондер 2,41 1,92 2,12 2,33 2,29 2,19 2,16 2,66 2,60

  Владини политики

Владините политики во 2013 г. исто како и во претходните години од страна на до-
машните експерти генерално се оценети како нестимулирачки (2,65). Иако е оценета 
како нестимулирачка, сепак се забележува тренд на раст во периодот 2010 г., 2012 г. и 
2013 г. Во споредба со регионот во 2013 г., Македонија е зад Турција (2,95). Сите дру-
ги земји од регионот и земјите од ЕУ имаат пониска просечна оценка. Во рамките на 
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оваа компонента најлошо е оценета изјавата „владините политики (пр. јавни набавки) 
постојано им даваат предност на новите претпријатија“ (2,21). Зголемувањето на оцен-
ката во Македонија, во 2013 година во однос на 2012 година има по основ прашањето 
„поддршка за новите претпријатија и за претпријатијата во раст е стратегија од висок 
приоритет на ниво на централната власт“ (3,22) Оваа е и највисока оценка во однос на 
другите прашања од оваа област, како и во однос на земјите во регионот и просекот 
од ЕУ. Поставувањето на прашањето на претприемништвото и поддршката за новите 
претпријатија и за претпријатијата во раст како приоритет на централната власт се 
забележува од страна на експертите и истата поткомпонента е стимулирачка за развој 
на претприемништвото во државата.

Табела 16. Владини политики

М
КД

Х
Р

В

С
ЛО БИ

Х

ТУ
Р

Е
У- 28

20
08

20
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20
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20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

Владините политики (пр. 
јавни набавки) постојано им 
даваат предност на новите 
претпријатија.

1,79 1,67 1,78 2,21 1,83 1,75 1,71 2,75 2,02

Поддршката за новите 
претпријатија и за 
претпријатијата во раст е 
стратегија од висок 
приоритет на ниво на 
централната власт.

2,82 2,54 3,13 3,22 2,49 2,08 1,89 3,11 2,86

Поддршката за новите 
претпријатија и за 
претпријатијата во раст е 
стратегија од висок приоритет 
на ниво на локалната власт.

2,75 2,47 2,50 2,55 2,19 1,86 2,31 2,94 2,74

Просечна вредност со пондер 2,49 2,23 2,48 2,65 2,19 1,91 1,98 2,95 2,57

Во рамките на поткомпонентата владините политики – бирократија и даноци во Маке-
донија во 2013 г. експертите највисоки оценки дале за изјавите „висината на даноците 
НЕ претставува товар за новите претпријатија и за претпријатијата во раст“ (3,14) и за 
изјавата „даноците и другите владини регулативи се применуваат за новите претприја-
тија и за претпријатијата во раст на предвидлив и конзистентен начин“ (3,03). Најниска 
оценка има изјавата „новите претпријатија може да се стекнат со поголем број од по-
требните дозволи и лиценци во период од една седмица“ (2,73) што претставува пад 
во однос на 2012 г. и нестимулирачки фактор врз претприемништвото во државата. 
Бирократијата и даноците генерално се нестимулирачки за претприемништвото. Сепак 
споредбено со другите земји од регионот и просекот на ниво на земји од Европската 
Унија, Македонија генерално има повисоки оценки (просек) по однос ова прашање и се 
забележува раст во периодот од 2008 г. до 2012 г. и потоа мал пад во 2013 г.
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Табела 17. Владини политики – бирократија и даноци

М
КД

Х
Р

В

С
ЛО БИ

Х

ТУ
Р

Е
У-

28

20
08

20
10

20
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20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

Новите претпријатија може 
да се стекнат со поголем 
број од потребните дозволи 
и лиценци во период од 
една седмица.

2,77 2,82 3,09 2,73 1,83 2,00 1,53 3,21 2,25

Висината на даноците 
НЕ претставува товар за 
новите претпријатија и за 
претпријатијата во раст.

2,48 3,18 3,00 3,14 1,77 1,83 1,67 1,94 2,41

Даноците и другите владини 
регулативи се применуваат 
за новите претпријатија и за 
претпријатијата во раст на 
предвидлив и конзистентен 
начин.

2,68 2,92 2,92 3,03 2,09 2,25 2,29 2,81 2,58

Надминувањето на 
владината бирократија, 
регулативите и барањата 
за дозволи не се 
премногу тешки за 
новите претпријатија и за 
претпријатијата во раст.

2,13 2,33 2,73 2,91 1,59 2,11 1,67 2,83 2,37

Просечна вредност со 
пондер 2,47 2,81 3,01 2,86 1,83 2,05 1,80 2,69 2,40

  Владини програми за поддршка на претприемништвото

Владините програми за поддршка на претприемништвото од страна на експертите во 
2013 г. се оценети како нестимулирачки (2,54). Во оваа категорија не се забележуваат 
поголеми промени во однос на претходните години. Највисока оценка во 2013 година 
во оваа категорија има изјавата „речиси секој кој има потреба од владина поддршка 
за отворање нов бизнис или поддршка на бизнисот во раст може да ги добие на увид 
можностите за владина поддршка“ (3,06). Најниска оценка има изјавата „преку една 
единствена владина агенција новите претпријатија и претпријатијата во раст може да 
добијат широк опсег на владина поддршка“ (2,31). Споредбено со претходните години, 
се забележува раст на оценката на изјавата „научно-технолошките паркови и бизнис-
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инкубаторите обезбедуваат ефективна поддршка за новите претпријатија и за пре-
тпријатијата во раст“ од 2,39 на 2,85. Споредбено со земјите од регионот, просечната 
оценка во оваа категорија е повисока кај сите, освен од Турција и од просекот на земји-
те на ниво на Европска Унија.

Табела 18. Владини програми за поддршка на претприемништвото
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КД

Х
Р

В

С
ЛО БИ

Х

ТУ
Р

Е
У-

28

20
08

20
10

20
12

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

Преку една единствена 
владина агенција 
новите претпријатија и 
претпријатијата во раст 
може да добијат широк 
опсег на владина поддршка.

1,97 2,5 2,17 2,31 1,98 2,17 1,32 2,83 2,54

Научно-технолошките 
паркови и бизнис-
инкубаторите обезбедуваат 
ефективна поддршка за 
новите претпријатија и за 
претпријатијата во раст.

2,42 2,64 2,39 2,86 3,02 3,22 2,66 2,83 3,39

Има доволно владини 
програми за новите 
претпријатија и за 
претпријатијата во раст.

2,37 2,16 2,64 2,67 2,6 2,54 1,97 2,97 3,02

Луѓето кои работат во 
владините агенции се 
компетентни и ефективни во 
обезбедувањето поддршка 
за новите претпријатија и за 
претпријатијата во раст.

2,42 2,47 2,42 2,25 2,42 2,22 2,58 2,19 2,73

Речиси секој кој има 
потреба од владина 
поддршка за отворање нов 
бизнис или поддршка на 
бизнисот во раст може да ги 
добие на увид можностите 
за владина поддршка.

2,49 2,60 3,11 3,06 2,46 2,39 2,00 2,61 2,53

Владините програми 
кои поддржуваат 
нови претпријатија и 
претпријатија во раст се 
ефективни.

2,60 2,29 2,50 2,65 2,34 2,38 1,85 2,86 2,59

Просечна вредност со 
пондер 2,43 2,40 2,55 2,54 2,48 2,53 2,04 2,71 2,80
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  Претприемничко образование и обука

Во 2013 г. во рамките на областа претприемничко образование во основно и средното 
образование највисоки оценки експертите имаат дадено за изјавата „наставата во ос-
новното и во средното образование посветува соодветно внимание на претприемни-
штвото и создавањето нови претпријатија“ (2,56). Експертите најмалку се согласуваат 
со изјавата „наставата во основното и во средното образование поттикнува креатив-
ност, самостојност и лична иницијатива“ (2,12) која бележи континуиран пад од 2008 г. 
до 2013 г.  Во однос на претходните години, нема значајни отстапувања од мислењата 
на експертите по однос на прашањата за претприемничкото образование и обука. До-
колку се направи споредба на просечната оценка на оваа област со земјите од регио-
нот, ќе се забележи дека експертите во Македонија во 2013 г. имаат дадено повисоки 
оценки, освен од Турција каде што просечната оценка изнесува 2,29 %. Генерално, 
претприемничкото образование во основното и во средното образование има оценка 
под 3 што значи дека истиот претставува нестимулирачки фактор за претприемни-
штвото во земјата.

Табела 19. Претприемничко образование во основното и во средното образова-
ние

М
КД

Х
Р

В

С
ЛО БИ

Х

ТУ
Р

Е
У-

28

20
08

20
10

20
12

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

Наставата во основното и 
во средното образование 
поттикнува креативност, 
самостојност и лична 
иницијатива.

2,20 2,19 2,17 2,12 2,02 2,31 2,11 2,17 2,31

Наставата во основното и 
во средното образование 
обезбедува соодветни 
инструкции за пазарните 
економски принципи.

2,21 2,14 2,40 2,17 1,91 1,94 1,94 2,49 2,14

Наставата во основното 
и во средното 
образование посветува 
соодветно внимание 
на претприемништвото 
и создавањето нови 
претпријатија.

2,18 2,26 2,40 2,56 1,66 1,94 1,94 2,20 1,92

Просечна вредност со 
пондер 2,20 2,19 2,30 2,27 1,86 2,06 2,04 2,29 2,07
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Претприемничкото образование во „постсредното“ образование е значајна категорија 
која влијае врз претприемништвото во државата. Во 2013 година средната оценка по 
однос на оваа категорија покажува дека експертите сметаат дека претприемничкото 
образование во постсредното образование влијае стимулирачки врз претприемни-
штвото (3,05). Највисока оценка во оваа категорија имаа добиено изјавата „образов-
ните програми од областа на бизнис и менаџмент обезбедуваат добра и соодветна 
подготовка за започнување и развивање нови претпријатија“, што е раст во однос на 
претходната година. Најниски оценки има добиени изјавата „универзитетите и факул-
тетите обезбедуваат добра и соодветна подготовка за започнување и развивање нови 
претпријатија“ (2,81). Земајќи го просекот на ниво на категорија, во Македонија во 2013 
г. експертите имаат попозитивни ставови за разлика од експертите од сите други земји 
од регионот кои се земени за споредба. Резултатите може да се погледнат на табелата 
бр. 20.

Табела 20. Претприемничко образование во постсредното образование

М
КД

Х
Р

В

С
ЛО БИ

Х

ТУ
Р

Е
У-

28

20
08

20
10

20
12

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

Универзитетите и 
факултетите обезбедуваат 
добра и соодветна подготовка 
за започнување и развивање 
нови претпријатија.

2,65 2,97 2,84 2,81 2,27 2,67 2,39 2,72 2,60

Образовните програми 
од областа на бизнис и 
менаџмент обезбедуваат 
добра и соодветна подготовка 
за започнување и развивање 
нови претпријатија.

2,92 3,21 3,05 3,19 2,86 3,00 2,69 2,94 3,01

Системите на 
професионално, стручно 
и доживотно образование 
обезбедуваат добра и 
соодветна подготовка за 
започнување и развивање 
нови претпријатија.

2,82 2,95 2,63 3,06 2,77 2,75 2,57 3,03 2,71

Просечна вредност со пондер 2,76 3,04 2,86 3,05 2,63 2,81 2,56 2,93 2,75
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Споредено по компоненти, „Претприемачко образование во основното и во средното 
образование“ е послабо оценето отколку „Претприемачко образование во постсред-
ното образование“ во секоја од наведените години. И двете компоненти се подобро 
оценети во однос на просекот на ЕУ и во однос на повеќето земји во регионот во 2013 г. 
Во наредните години се очекува раст на овие коефициенти со оглед на фактот дека во 
2012 г. се воведе и предметот „Иновации и претприемништво“ во прва, втора и трета  
година во средното образование, а од 2014 г. и предметот „Иновации“ во деветто одде-
ление од основното образование. 

  Трансфер на истражување и развој

Во Македонија во 2013 г. Трансферот на истражување и развој (ИиР) домашните екс-
перти го оценуваат како нестимулирачки во претприемачката рамка. Во 2013 г. домаш-
ните експерти највисоко ја оценуваат изјавата „новите претпријатија и претпријатијата 
во раст имаат подеднаков пристап кон новите знаења и технологии како и големите, 
постоечки претпријатија“ (2,58). Експертите во Македонија најмалку се согласуваат со 
изјавата „новите претпријатија и претпријатијата во раст може да си дозволат да ја 
поседуваат најновата технологија“ (2,17). Доколку се направи споредба со истражу-
вањата од претходните години, може да се забележи дека континурано сѐ повисоки 
оценки добиваат изјавите: „Новата технологија, научните сознанија и другото знаење 
ефикасно се пренесени од универзитетите и јавните научно-истражувачки центри кон 
новите претпријатија и претпријатијата во раст“; „Научните и технолошките основи 
ефикасно поддржуваат создавање претпријатија (ventures) кои се засновани на нови 
светски технологии во најмалку една област“; и „Постои значителна поддршка дос-
тапна за инженерите и научниците кои може да ги комерцијализираат своите идеи 
преку нови претпријатија и претпријатија во раст“. Вкупната просечна оценка во 2013 
г. е слична како и во 2012 г. и изнесува 2,37. Оваа просечна оценка единствено е по-
висока од оценките на Хрватска и на Турција како дел од земјите земени за споредба 
од регионот. Словенија, Турција и земјите од ЕУ имаат повисоки оценки во однос на 
категоријата „Трансфер на истражување и развој“. Просечната оценка кај нив е под 3, 
што значи дека моменталната состојба во одност на трансферот на истражување и 
развој е нестимулирачка во однос на претприемништвото кај сите земји од регионот.
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Табела 21. Трансфер на истражување и развој

М
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Х

ТУ
Р

Е
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20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

Новата технологија, научните 
сознанија и другото знаење 
ефикасно се пренесени од 
универзитетите и јавните 
научно-истражувачки центри 
кон новите претпријатија и 
претпријатијата во раст.

2,14 2,13 2,25 2,40 1,81 2,32 1,94 2,43 2,45

Новите претпријатија и 
претпријатијата во раст 
имаат подеднаков пристап 
кон новите знаења и 
технологии како и големите, 
постоечки претпријатија.

2,24 2,29 2,75 2,58 1,88 2,17 2,11 2,75 2,26

Новите претпријатија и 
претпријатијата во раст 
може да си дозволат да 
ја поседуваат најновата 
технологија.

1,92 2,21 2,16 2,17 1,98 2,17 1,97 2,11 2,23

Има соодветни владини 
субвенции кои им 
овозможуваат на новите 
претпријатија и на 
претпријатијата во раст да 
набават нови технологии.

1,81 1,97 2,48 2,32 2,29 2,31 1,94 2,51 2,56

Научните и технолошките 
основи ефикасно 
поддржуваат создавање 
претпријатија (ventures) кои 
се засновани на нови светски 
технологии во најмалку една 
област.

1,97 2,17 2,36 2,37 2,26 2,56 1,79 2,88 3,01

Постои значителна поддршка 
достапна за инженерите 
и научниците кои може 
да ги комерцијализираат 
своите идеи преку 
нови претпријатија и 
претпријатијата во раст.

1,85 2,17 2,18 2,45 2,07 2,48 1,64 2,68 2,61

Просечна вредност со 
пондер 2,01 2,19 2,38 2,37 2,08 2,39 1,89 2,47 2,49
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  Комерцијална и правна инфраструктура

Комерцијалната и правната инфраструктура е категорија која од страна на национал-
ните експерти во 2013 г. е генерално оценета како неутрална кон позитивна, т.е. мо-
менталната состоба по однос на комерцијална и правна инфраструктура влијае по-
зитивно врз поттикнување на развојот на претприемништвото во државата. Во оваа 
категорија највисоко оценета изјава од страна на експертите е „новите претпријатија и 
претпријатијата во раст лесно може да добијат квалитетни банкарски услуги (отворање 
сметки, девизни трансакции, банкарска гаранција и слично)“ (3,92). Најниско оценета е 
изјавата „новите претпријатија и претпријатијата во раст може да го покријат трошокот 
за услуги од подизведувачи, добавувачи и консултанти“ (2,31), што е главна причина 
за падот на просечната оценка во категоријата споредбено со 2012 г. Во однос на пре-
тходната година, во 2013 г. има пад на оценките на сите изјави. Споредбено со земји-
те од регионот, може да се забележи дека просечната оценка (3,02) во категоријата 
„Комерцијална и правна инфраструктура“ е повисока од сите земји, освен од Турција 
(3,05) и од земјите од ЕУ (3,16).
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Табела 22. Комерцијална и правна инфраструктура

М
КД

Х
Р
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ЛО БИ

Х

ТУ
Р

Е
У-

28

20
08

20
10

20
12

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

Има доволен број 
подизведувачи, добавувачи 
и консултанти за поддршка 
на новите претпријатија и на 
претпријатијата во раст.

3,05 3,45 3,74 3,19 2,88 3,06 2,78 2,89 3,57

Новите претпријатија и 
претпријатијата во раст може 
да го покријат трошокот за 
услуги од подизведувачи, 
добавувачи и консултанти. 

2,62 2,92 2,91 2,31 2,10 2,40 2,14 2,58 2,48

Новите претпријатија и 
претпријатијата во раст 
лесно може да ангажираат 
квалитетни подизведувачи, 
добавувачи и консултанти.

2,28 2,90 3,00 2,57 2,36 2,69 2,36 2,97 2,99

Новите претпријатија и 
претпријатијата во раст 
лесно може да добијат 
квалитетни, адвокатски и 
сметководствени услуги.

3,18 3,62 3,87 3,32 3,07 3,23 3,06 3,42 3,54

Новите претпријатија и 
претпријатијата во раст 
лесно може да добијат 
квалитетни банкарски услуги 
(отворање сметки, девизни 
трансакции, банкарска 
гаранција и слично).

3,70 3,90 4,29 3,92 3,21 2,61 3,34 3,42 3,31

Просечна вредност (со 
пондер) 2,94 3,34 3,52 3,02 2,70 2,82 2,71 3,05 3,16
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  Отвореност на домашниот пазар

Во 2013 г. експертите ја оценуваат компонентата „Пазарна динамика во Македонија“ 
како неутрална со оценка од 3,00. Истата има пониска просечна оценка во однос на 
сите земји од регионот, како и пониска просечна оценка од просекот на ЕУ (3,07). Во 
оваа компонента најлошо е оценета изјавата „новите претпријатија и претпријатијата 
во раст лесно може да влезат на нови пазари“ со 2,41, а  највисоко со 3,03 изјавата 
„пазарите за добра и услуги помеѓу претпријатија (business to business markets) значи-
телно се менуваат секоја година“. Значаен пад се забележува кај оценката на изјавата 
„пазарите за потрошувачките стоки и услуги значително се менуваат секоја година“ од 
3,26 во 2012 г., на 2,97 во 2013 г., што укажува на пониска пазарна динамика во однос 
на претходната година.

Табела 23. Отвореност на пазарот – пазарна динамика

М
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ЛО БИ

Х

ТУ
Р

Е
У-

28

20
08

20
10

20
12

20
13

20
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20
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20
13
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13
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13

Пазарите за потрошувачките 
стоки и услуги значително 
се менуваат секоја година.

3,25 2,19 3,26 2,97 3,70 3,17 3,39 3,22 3,11

Пазарите за добра и услуги 
помеѓу претпријатија 
(business to business 
markets) значително се 
менуваат секоја година.

3,17 2,14 2,94 3,03 3,58 3,03 3,36 3,17 3,03

Новите претпријатија и 
претпријатијата во раст 
лесно може да влезат на 
нови пазари.

2,25 2,26 2,21 2,41 2,37 2,31 1,94 2,74 2,66

Просечна вредност 
со пондер (за пазарна 
динамика)

3,21 2,19 3,13 3,00 3,63 3,10 3,38 3,19 3,07

Втората компонента од категоријата „Отвореност на пазарот“ е оценета како нестиму-
лирачка за новите претпријатија и за претпријатија во раст од страна на македонските 
експерти со 2,36, што е благ раст споредбено со претходната 2012 г. кога просечната 
оценка изнесувала 2,29. Растот на оценката во 2013 г. се должи најмногу на зголе-
мената просечна оценка за изјавата „новите претпријатија и претпријатијата во раст 
може да ги покријат трошоците за влез на пазарот“. Слично како и во Македонија, и во 
земјите во регионот и во ЕУ (просек) оваа компонента се смета за нестимулирачка за 
новите претпријатија. Пониски просечни оценки од Македонија за овие прашања има 
во Хрватска и во Босна и Херцеговина, идентична е во Словенија, а повисока е кај 
Турција и кај земјите од ЕУ. 
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Табела 24. Отвореност на пазарот за влез и монополско однесување

М
КД

Х
Р

В

С
ЛО БИ

Х

ТУ
Р

Е
У-

28

20
08

20
10

20
12

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

Новите претпријатија и 
претпријатијата во раст 
може да ги покријат 
трошоците за влез на 
пазарот.

2,27 2,97 2,11 2,40 1,95 2,37 2,14 2,63 2,47

Новите претпријатија и 
претпријатијата во раст 
може да влезат на пазарот 
без притоа да бидат 
спречени од нелојална 
конкуренција од постоечките 
претпријатија.

2,56 3,21 2,42 2,38 1,95 2,34 2,03 2,74 2,69

Легислативата против 
монополското однесување 
е ефективна и добро 
спроведена.

2,24 2,95 2,51 2,45 2,28 2,30 1,89 2,82 2,89

Просечна вредност со 
пондер (за влез на пазар и 
монополско однесување)

2,31 3,04 2,29 2,36 2,11 2,36 2,04 2,74 2,63

  Физичка инфраструктура

Физичката инфраструктура во Македонија во 2013 г., исто како и во 2012 г., е највисоко 
оценета област од претприемачката рамка. Домашните експерти состојбата во однос 
на физичката инфраструктура во државата ја оценуваат како стимулирачка за развој на 
претприемништвото во државата. Во 2013 г. просечната оценка на ниво на категорија 
„Физичка инфраструктура“ изнесува 3,54, што е мал пад во споредба со претходната 
2012 г. Во периодот од 2010 г. до 2013 г., просечната оценка на категоријата „Физичка 
инфраструктура“ благо, но континурано опаѓа. Највисоко оценета изјава во рамките на 
оваа категорија е изјавата „ново претпријатие или претпријатие во раст може да добие 
квалитетен пристап до комуникациски услуги (телефон, интернет итн.) за околу една 
седмица“ (4.03). Најниско е оценета изјавата „физичката инфраструктура (патишта, 
комуналии, комуникации, отстранување отпад), обезбедува добра поддршка за новите 
претпријатија и за претпријатијата во раст“ (2,81). Споредбено со земјите од регионот 
и со просекот на ниво на земјите од ЕУ, Македонија има повисока просечна оценка во 
2013 г. од Хрватска и од Босна и Херцеговина, а пониска од Турција, од Словенија и од 
земјите од ЕУ. 
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Табела 25. Физичка инфраструктура

М
КД

Х
Р

В

С
ЛО БИ

Х

ТУ
Р

Е
У-

28

20
08

20
10

20
12

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

Физичката инфраструктура 
(патишта, комуналии, 
комуникации, отстранување 
отпад), обезбедува 
добра поддршка за 
новите претпријатија и за 
претпријатијата во раст.

2,78 2,85 2,61 2,81 3,40 3,86 2,43 3,23 3,61

Не е премногу скапо 
ново претпријатие или 
претпријатие во раст да 
добие добар пристап кон 
комуникациски услуги 
(телефон, интернет итн.).

3,23 3,72 4,11 3,92 3,95 4,33 3,56 3,83 4,02

Ново претпријатие или 
претпријатието во раст може 
да добие квалитетен пристап 
до комуникациски услуги 
(телефон, интернет итн.) за 
околу една седмица.

4,29 4,32 4,27 4,03 4,15 4,17 4,09 4,20 4,06

Новите претпријатија и 
претпријатијата во раст може 
да ги покријат трошоците 
за комунални услуги (вода, 
струја, канализација).

3,48 3,95 3,72 3,68 3,30 3,77 3,09 3,46 3,81

Новите претпријатија и 
претпријатијата во раст може 
да добијат добар пристап до 
комунални услуги (гас, вода, 
струја, канализација) за 
околу еден месец.

3,29 3,43 3,21 3,13 2,82 3,44 3,27 4,03 3,98

Просечна вредност со 
пондер 3,41 3,61 3,57 3,54 3,50 3,89 3,32 3,77 3,96

  Културни и социјални норми

Националните експерти во Македонија во 2013 г. сметаат дека националната култура, 
воспоставените норми и традицијата не обезбедуваат доволно поддршка за развој на 
претприемништвото. По однос  на ова прашање, нема големи варијации во споредба 
со резултатите од претходните истражувања. Во 2013 г. просечната оценка на експер-
тите во оваа област изнесува 2,83, а во претходната 2012 г. истата изнесувала 2,84. 
Во рамките на оваа категорија највисоко е оценета изјавата „културата ја нагласува 
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одговорноста која поединецот ја поседува во раководењето со сопствениот живот“. 
Најниско е оценета изјавата „културата поттикнува претприемачко преземање ризици“. 
Споредбено со земјите од регионот, просечната оценка за Македонија во оваа катего-
рија е повисока во однос на сите земји земени за споредба, освен од Турција каде што 
просечната оценка изнесува 3,21 и каде што културните и социјалните норми влијаат 
стимулирачки врз претприемништвото во државата.
 
Табела 26. Културни и социјални норми

М
КД

Х
Р

В

С
ЛО БИ

Х

ТУ
Р

Е
У-

28

20
08

20
10

20
12

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

Културата значително го 
поддржува личниот успех 
постигнат преку сопствен 
напор.

2,92 2,35 2,86 2,83 2,00 2,14 2,06 3,60 2,62

Културата ја нагласува 
независноста, самостојноста 
и личната иницијатива. 

2,71 2,45 2,86 2,95 1,89 2,31 2,33 3,34 2,70

Културата поттикнува 
претприемачко преземање 
ризици.

2,72 2,21 2,54 2,64 1,95 1,97 1,97 3,11 2,27

Културата поттикнува 
креативност и иновативност. 3,03 2,63 3,03 2,89 2,16 2,39 2,14 2,94 2,74

Културата ја нагласува 
одговорноста која 
поединецот ја поседува 
во раководењето со 
сопствениот живот.

2,67 2,59 2,83 2,97 2,10 2,36 2,28 3,18 2,68

Просечна вредност со 
пондер 2,78 2,49 2,84 2,83 2,02 2,23 2,16 3,21 2,59

Покрај прашањата во деветте области, домашните експерти одговорија на група други 
прашања, како што се: можности за бизнис, способности и знаења за започнување 
бизнис, социјален имиџ на претприемачот, поддршка на жените при започнување 
бизнис, фокус кон висок раст, интерес за иновации од страна на претприемачите и 
потрошувачите. Дел од овие прашања им беа поставени и на анкетираните лица, а 
податоците се дел од овој извештај. Во продолжение се ставовите  добиени од  овие 
прашања.
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  Можности за нов бизнис

Домашните експерти во 2013 година генерално имаат позитивни ставови во однос на 
можностите за започнување нов бизнис. Просечната вредност во оваа категорија из-
несува 3,25. Најмногу од домашните експерти се согласуваат со изјавата „добрите 
можности за отворање нови претпријатија значително се зголемени во последните пет 
години“ (3,51), а најмалку со изјавата „постојат многу добри можности за отворање 
нови претпријатија“ со која експертите генерално не се согласуваат (2,81), што не било 
случај во 2012 година. Во споредба со претходните години, се забележува пад во сите 
поткомпоненти, односно можности за започнување нов бизнис. Споредбено со земји-
те од регионот, Македонија има приближно иста генерална оценка за можностите за 
започнување бизнис како и Хрватска (3,21). Слична е состојбата во земјите од ЕУ. Дру-
гите земји, како Словенија и Босна и Херцеговина, имаат пониски оценки во однос на 
Македонија. Експертите во Турција имаат дадено повисоки оценки од земјите земени 
за споредба (3,46).

Табела 27. Можности за започнување нов бизнис
М

КД

Х
Р

В

С
ЛО БИ

Х

ТУ
Р

Е
У-

28

20
08

20
10

20
12

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

Постојат многу добри 
можности за отворање нови 
претпријатија.

3,2 2,87 3,47 2,81 3,30 3,19 3,03 3,71 3,52

Постојат повеќе добри 
можности за отворање нови 
претпријатија отколку што 
постојат луѓе способни да ги 
искористат.

3,25 3,41 3,76 3,25 3,63 3,36 3,17 3,11 3,44

Добрите можности за 
отворање нови претпријатија 
значително се зголемени во 
последните пет години.

3,65 3,53 3,59 3,51 3,42 2,94 2,65 3,68 3,20

Поединците лесно може да 
започнат бизнис. 2,80 3,08 3,63 3,49 2,74 2,56 2,49 3,35 2,94

Постојат многу добри 
можности за создавање 
претпријатија кои може да 
постигнат вистински раст.

2,95 3,05 3,26 3,20 2,98 2,66 2,31 3,43 3,02

Просечна вредност7 3,16 3,18 3,52 3,25 3,21 2,94 2,73 3,46 3,22

Просечна вредност7

7   | Просечните вредности за 2013 г. се непондерирани
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  Способности, знаење за започнување бизнис

Доколку се земе предвид изјавата од претходната компонента „постојат повеќе добри 
можности за отворање нови претпријатија отколку што постојат луѓе способни да ги 
искористат“, генерално експертите во Македонија се согласуваат со оваа изјава, но 
помалку отколку во 2012 година. Следствено на тоа, истите оваа година им даваат по-
висока генерална оценка на способностите и знаењата за започнување бизнис (2,58) 
споредбено со 2012 година. Сепак, генералната оценка е пониска од 3, што значи дека 
моменталната состојба со способностите и знаењата за започнување бизнис не е сти-
мулирачка за претприемништвото во државата. Највисоко е оценета изјавата „многу 
луѓе знаат како да отворат и раководат со мал бизнис“ (2,81), а најниско е оценета изја-
вата „многу луѓе знаат како да отворат и раководат со високорастечки бизнис“ (2,27). 
Споредбено со земјите од регионот, способностите и знаењата за започнување бизнис 
во 2013 генерално се оценети под 3. Највисока оценка има во Македонија (2,58), а 
најниска во Босна и Херцеговина (2,45). Најниско оценета изјава во сите земји е „многу 
луѓе знаат како да отворат и раководат со високорастечки бизнис“.

Табела 28. Способности, знаење за започнување бизнис

М
КД

Х
Р
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С
ЛО БИ

Х

ТУ
Р

Е
У-

28
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08
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13

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

Многу луѓе знаат како да 
отворат и раководат со 
високорастечки бизнис.

1,97 1,87 1,87 2,27 1,95 2,11 1,97 2,11 2,07

Многу луѓе знаат како да 
отворат и раководат со мал 
бизнис.

2,80 2,59 2,87 2,81 2,20 2,42 2,25 2,91 2,78

Многу луѓе го имаат 
потребното искуство за 
отворање нов бизнис.

2,40 2,33 2,45 2,65 2,19 2,31 2,06 2,40 2,43

Многу луѓе може навремено 
да реагираат на добри 
можности за отворање нов 
бизнис.

2,30 2,42 2,45 2,59 2,12 2,47 2,00 2,41 2,41

Многу луѓе имаат 
способност да организираат 
ресурси потребни за 
отворање нов бизнис.

2,41 2,32 2,37 2,56 2,11 2,33 2,00 2,41 2,40

Просечна вредност8 2,38 2,35 2,4 2,58 2,11 2,33 2,06 2,45 2,42

П8

8   | Просечните вредности за 2013 г. се непондерирани
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  Социјалниот имиџ на претприемачот

Во Македонија во 2013 г. домашните експерти генерално позитивно го оценуваат со-
цијалниот имиџ на претприемачот (3,66). Оваа оценка е највисока споредбено со пре-
тходните истражувања и има тренд на постојан раст. Највисоко е оценета изјавата 
„повеќето луѓе ги сметаат претприемачите за способни, снаодливи поединци“ (4,05), а 
најниско изјавата „повеќето луѓе сметаат дека претприемништвото е посакуван избор 
за кариера“ (3,19). Сите поткомоненти имаат оценка над 3. Споредбено со земјите од 
регионот, Македонија има повисока просечна вредност од сите земји од регионот зе-
мени за споредба и од ЕУ, освен од Турција која има повисок просечна оценка (3,94). 
Најниски оценки за социјалниот имиџ на претприемачот има во Хрватска (2,86) и во 
Словенија (2,99).

Табела 29. Социјалниот имиџ на претприемачот

М
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13
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20
13
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13

20
13

Отворањето нов бизнис се 
смета за добар начин за 
збогатување.

3,26 3,39 3,63 3,65 3,05 3,40 3,42 4,03 3,22

Повеќето луѓе сметаат 
дека претприемништвото е 
посакуван избор за кариера.

1,88 2,47 3,00 3,19 2,76 2,66 2,92 3,50 2,96

Успешните претприемачи 
уживаат висок степен на 
статус и почит.

3,53 3,46 3,53 3,95 2,84 3,17 3,31 4,28 3,32

Често пати ќе видите 
приказни во јавните 
медиуми за успешни 
претприемачи.

2,93 3,05 3,50 3,46 2,93 2,94 2,50 3,91 3,38

Повеќето луѓе ги сметаат 
претприемачите за 
способни, снаодливи 
поединци.

3,70 3,84 4,11 4,05 2,72 2,78 3,14 3,97 3,38

Просечна вредност9 2,25 3,28 3,57 3,66 2,86 2,99 3,06 3,94 3,25

П9

  Права на интелектуална сопственост

Правата на интелектуална сопственост се посебна категорија во која експертите ја 
оценуваат сепофатноста на законската рамка, ефикасноста на нејзино спорведување, 
како и заштитата на авторските права и трговските марки. Во Македонија експертите 
во 2013 г. имаат неутрални кон негативни ставови (2,94). На поставените изјави, до-
машните експерти се согласуваат со изјавите дека „законската рамка за правата за 

9   | Просечните вредности за 2013 г. се непондерирани
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интелектуална сопственост е сеопфатна“ (3,36) и со изјавата „се смета дека правата 
на иноваторите за нивните иновации треба да се почитуваат“ (3,62). Сепак имаат не-
гативни ставови по однос на тоа дека законската рамка за правата за интелектуалната 
сопственост ефикасно се спроведува и сметаат дека има ниска заштита на авторски-
те права и трговските марки. Правата на интелектуална сопственост како категорија 
споредбено со другите земји во регионот се повисоко оценети од сите земји, освен од 
Словенија (3,02) и од просеците на ниво на Европската Унија (3,21).

Табела 30. Права на интелектуална сопственост П10
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Х
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Законската рамка за 
правата за интелектуална 
сопственост е сеопфатна.

3,09 3,60 3,26 3,36 3,17 3,67 2,57 3,12 3,59

Законската рамка за 
правата за интелектуална 
сопственост ефикасно се 
спроведува.

2,39 2,58 2,71 2,70 2,74 2,97 2,06 2,85 3,19

Нелегалната продажба на 
„пиратски“ софтвер, видеа и 
други продукти со авторски 
права и трговски марки не е 
голема.

1,89 2,00 2,49 2,14 2,23 2,53 1,83 1,82 2,67

Новите претпријатија и 
претпријатијата во раст 
сметаат дека нивните 
патенти, авторските права 
и трговските марки ќе бидат 
заштитени.

2,57 2,89 3,00 2,90 2,75 2,97 2,34 2,64 3,17

Се смета дека правата на 
иноваторите за нивните 
иновации треба да се 
почитуваат.

3,31 3,53 3,57 3,62 2,6 2,94 2,56 2,52 3,42

Просечна вредност10 2,69 2,92 3,11 2,94 2,70 3,02 2,27 2,59 3,21

10   | Просечните вредности за 2013 г. се непондерирани
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  Поддршка за жените при започнување бизнис

Поддршката за жените при започнување бизнис е важна тема во истражувањето за 
претприемништвото, земајќи ги предвид податоците дека мажите доминираат како 
претприемачи во рана фаза. Оценките на експертите за поддршката на жените при 
започнување бизнис се значајни информации корисни при формулирањето на полити-
ките и мотивацијата на жените за преземање претприемачки чекори. Во Македонија во 
2013 г. експертите генерално имаат позитивни ставови за поддршката за жените при 
започнување бизнис (просечната вредност е 3,36). Експертите најмногу се согласува-
ат со изјавата „мажите и жените подеднакво се способни за започнување нов бизнис“ 
(4,54), а најмалку со изјавата „постојат доволен број социјални услуги кои им овозмо-
жуваат на жените да продолжат да работат откако ќе формираат семејство“ (2,50). 
Исто така експертите помалку се согласуваат со изјавата „жените се поттикнуваат да 
се самовработат или да започнат нов бизнис“. Споредбено со земјите од регионот, 
Македонија има повисоки просечни оценки за разлика од Хрватска, од Босна и Херце-
говина, од Турција, како и од просекот на земјите од ЕУ, а пониски од Словенија (3,54).

Табела 31. Поддршка за жените при започнување бизнис П11

М
КД

Х
Р

В

С
ЛО БИ

Х

ТУ
Р

Е
У-

28

20
08

20
10

20
12

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

Постојат доволен број 
социјални услуги кои им 
овозможуваат на жените 
да продолжат да работат 
откако ќе формираат 
семејство.

2,39 2,95 2,92 2,50 2,62 3,00 2,50 2,60 2,84

Отворањето нов бизнис е 
општествено прифатлива 
опција за кариера за 
жените. 

2,83 3,18 3,14 3,30 3,05 3,72 2,92 2,71 3,47

Жените се поттикнуваат 
да се самовработат или да 
започнат нов бизнис.

2,45 2,71 2,89 2,77 2,86 3,11 2,50 2,49 2,99

Мажите и жените имаат 
рамноправни можности за 
започнување нов бизнис.

3,35 4,27 3,65 3,68 3,14 3,42 2,75 2,6 3,26

Мажите и жените 
подеднакво се способни за 
започнување нов бизнис.

4,38 4,66 4,38 4,54 3,05 4,44 3,64 3,46 4,14

Просечна вредност11 3,14 3,54 3,36 3,36 2,94 3,54 2,86 2,77 3,34

11   | Просечните вредности за 2013 г. се непондерирани
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  Фокус на високиот раст   

Високиот раст на претпријатијата треба да е во фокусот на самите претприемачи како 
и во владините политики со цел овозможување поддршка и мотивација на истите. Во 
категоријата „Фокус на високиот раст“, домашните експерти највисоко ја оценуваат 
изјавата „креаторите на политиките се свесни за важноста на претприемачките актив-
ности кои резултираат со висок раст на претпријатијата“ (3,44), а најниско изјавата 
„постојат многу иницијативи за поддршка на претприемачки активности кои може да 
обезбедат висок раст на претпријатијата“ (2,51). Генерално, експертите во Македо-
нија се неутрални кон прашањето за важноста, поддршката, како и компетентноста на 
менаџерите на претпријатијата за висок раст (3,02). Споредбено со другите земји од 
регионот, единствено експертите од земјите од ЕУ имаат попозитивни ставови (3,08). 
Во другите земји експертите генерално имаат негативни ставови за поддршката на 
претпријатијата за висок раст.

Табела 32. Фокус на високиот раст п12

М
КД

Х
Р
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ЛО БИ

Х

ТУ
Р

Е
У-

28

20
08
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20
12

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

Постојат многу иницијативи 
за поддршка на 
претприемачки активности 
кои може да обезбедат висок 
раст на претпријатијата.

2,27 2,23 2,60 2,51 2,39 2,44 2,42 2,97 2,92

Креаторите на политиките 
се свесни за важноста на 
претприемачките активности 
кои резултираат со висок 
раст на претпријатијата.

3,14 2,97 3,47 3,44 2,69 2,46 2,44 3,09 3,16

Луѓето кои работат на 
иницијативите за поддршка 
на претприемништвото 
имаат доволно вештини и 
компетентност за поддршка 
на претпријатијата со висок 
раст.

2,86 3,00 3,00 2,81 2,44 2,60 2,58 2,94 2,92

Потенцијалот за брз раст 
често се користи како 
критериум за избор на 
корисниците на поддршката 
за претприемништво.

3,03 3,00 3,23 3,07 2,81 2,77 2,68 2,78 3,24

Поддршката на брз раст 
на претпријатијата е 
од висок приоритет за 
политиките за поддршка на 
претприемништвото.

3,18 2,74 3,15 3,26 2,79 2,56 2,57 2,75 3,15

Просечна вредност12 2,85 2,72 3,12 3,02 2,62 2,57 2,54 2,91 3,08

12   | Просечните вредности за 2013 г. се непондерирани
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  Интерес за иновации  

Интересот за иновации во рамките на ГЕМ се истражува во две категории: интерес за 
иновации од страна на претприемачите и интерес за иновации од страна на потрошу-
вачите.
Интересот за иновации од страна на претприемачите од експертите генерално е пози-
тивно оценет (3,18). Изјавата „иновациите многу се ценат од страна на претпријатија-
та“ е највисоко оценета (3,46), а најниско е оценета изјавата „претпријатијата сакаат 
да експериментираат со нови технологи и нови начини на правење на работите“. Спо-
редбено со претходната 2012 година. во 2013 г. просечната вредност во оваа катего-
рија е повисока. Споредбено со земјите од регионот, Словенија, Турција и земјите од 
Европската Унија имаат повисоки оценки и експертите главно оценуваат дека постои 
интерес за иновации од страна на претпријатијата. Тоа не е случај во Босна и Херцего-
вина каде што експертите имаат негативни ставови (оценка под 3) и во Хрватска каде 
што ставовите на експертите се неутрални (3,02). 

Табела 33. Интерес за иновации од страна на претприемачите
М

КД

Х
Р

В

С
ЛО БИ

Х

ТУ
Р

Е
У-

28

20
08

20
10

20
12

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

Претпријатијата сакаат да 
експериментираат со нови 
технологии и нови начини на 
правење на работите.

2,57 2,92 2,70 2,71 2,60 3,06 2,39 3,47 3,07

Иновациите многу се 
ценат од страна на 
претпријатијата.

3,03 3,26 2,86 3,46 3,45 3,47 3,09 3,75 3,62

Постоечките претпријатија 
се отворени за соработка 
со нови, претприемачки 
претпријатија како нивни 
добавувачи.

2,91 3,34 3,11 3,37 3,02 3,20 2,91 3,18 3,54

Просечна вредност со 
пондер13 2,84 3,17 2,90 3,18 3,02 3,24 2,80 3,47 3,41

Интересот за иновации од страна на потрошувачите како втора компонента од страна 
на домашните експерти генерално е позитивно оценет (3,39) и повисоко од интере-
сот на иновации од страна на претпријатијата (3,18). Позитивно се оценети изјавите 
„потрошувачите сакаат да ги испробаат новите продукти и услуги“ (3,81) и „потрошу-
вачите се отворени за купување продукти и услуги од нови, претприемачки настроени 
претпријатија“ (3,39). Експертите имаат неутрален став за изјавата „иновациите многу 
се ценат од страна на потрошувачите“ (2,97). Споредбено со земјите од регионот, во 
Македонија експертите имаат повисоки оценки од сите земји и од просекот на земјите 
од ЕУ. П13

13   | Просечните вредности за 2013 г. се непондерирани
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Табела 34. Интерес за иновации од страна на потрошувачите

М
КД

Х
Р

В

С
ЛО БИ

Х

ТУ
Р

Е
У-

28

20
08

20
10

20
12

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

Потрошувачите сакаат 
да ги испробаат новите 
продукти и услуги.

3,53 3,67 3,55 3,81 3,62 3,22 3,22 3,12 3,65

Иновациите многу се 
ценат од страна на 
потрошувачите.

3,44 3,68 3,57 2,97 2,74 2,82 2,71 3,09 3,06

Потрошувачите се 
отворени за купување 
продукти и услуги од нови, 
претприемачки настроени 
претпријатија.

3,27 3,43 3,37 3,39 2,95 3,31 3,03 2,94 3,42

Просечна вредност 3,41 3,59 3,52 3,39 3,10 3,12 2,99 3,05 3,38

  Благосостојба

Посебна тема на истражување во 2013 година е благосостојбата и претприемништво-
то. Дали претприемачите уживаат повисок степен на благосостојба од луѓето кои се 
вработени, благосостојбата како мотив за претприемништво, се само дел од темите на 
истражувањето. Во Македонија во однос на прашањата за благосостојбата експертите 
највисоко ја оценуваат изјавата „во Македонија претприемачите вообичаено изгледаат 
позадоволни отколку оние кои не се претприемачи“ (3,46), а потоа следува изјавата „во 
Македонија претприемачите вообичаено изгледаат позадоволно од својот приватен 
живот отколку оние кои не се претприемачи“ (3,19). Експертите помалку се согласу-
ваат со изјавите „општите услови (економски, социјални, политички, културни...) им 
овозможуваат на луѓето да воспостават совршена хармонија помеѓу приватниот живот 
и работата“ (2,19) и „во Македонија постојната регулатива од областа на работните од-
носи им овозможува на луѓето да воспостават совршена хармонија помеѓу приватниот 
живот и работата“ (2,72). Просечната оценка за благосостојбата е пониска од Слове-
нија и од земјите од ЕУ, а повисока од Турција, од Босна и Херцеговина и од Хрватска. 
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Табела 35. Благосостојба

М
КД

Х
Р

В

С
ЛО БИ

Х

ТУ
Р

Е
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28
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13

20
13

20
13

20
13

20
13

20
13

Општите услови (економски, социјални, 
политички, културни...) им овозможуваат на 
луѓето да воспостават совршена хармонија 
помеѓу приватниот живот и работата.

2,19 2,02 2,78 1,91 1,89 2,91

Во Македонија постојната регулатива од областа 
на работните односи им овозможува на луѓето 
да воспостават совршена хармонија помеѓу 
приватниот живот и работата.

2,72 2,45 2,76 2,17 2,00 2,95

Во Македонија претприемачите вообичаено 
изгледаат позадоволни отколку оние кои не се 
претприемачи.

3,46 3,35 3,68 3,06 3,22 3,57

Во Македонија претприемачите вообичаено 
изгледаат позадоволно од својот приватен живот 
отколку оние кои не се претприемачи.

3,19 3,17 3,44 2,94 3,22 3,19

Просечна вредност 2,89 2,75 3,17 2,52 2,58 3,16

  Претприемништвото и младите

Во 2013 г. за прв пат на домашните експерти им се поставија група прашања кои се 
однесуваат на условите и поддршката за претприемништво за младите во државата. 
Од вкупно 8 изјави, експертите најмногу се согласуваат со следните изјави: „Млади-
те ги сметаат животните/работните можности надвор од државата за поатрактивни“ 
(4,68);  „Повеќето млади кои станале претприемачи биле потпомогнати да започнат 
од нивните семејства, блиски роднини или пријатели“ (4,14); „Конфликтните ситуации 
(економската криза, социјалните конфликти, природна непогода...) формираат значај-
на бариера младите да започнат и да развијат бизнис“ (3,54). Експертите во Македо-
нија се согласуваат повеќе од експертите во сите други земји земени за спореба со 
следните изјави: „Повеќето млади кои станале претприемачи биле потпомогнати да 
започнат од нивните семејства, блиски роднини или пријатели“ (4,14); и „Младите ги 
сметаат животните/работните можности надвор од државата за поатрактивни“ (4,68). 
Експертите во Македонија сметаат дека „финансиерите (банки, неформални инвести-
тори, бизнис-ангели...)“помалку финансираат деловни иницијативи од млади луѓе за 
разлика од сите други земји земени за споредба.
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Табела 36. Претприемништвото и млади (возрасна група од 21 до 34 г.) во 
                    Македонија

М
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Р

Е
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20
13
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13

20
13

20
13

20
13

Конфликтните ситуации (економската криза, 
социјалните конфликти, природна непогода...) 
формираат значајна бариера младите да 
започнат и да развијат бизнис.

3,54 3,29 3,71 3,83 3,18 3,12

Младите се значително вклучени во 
претприемништвото. 2,84 2,44 2,42 2,40 2,80 2,66

Младите се соочуваат со се поголеми 
ограничувања во претприемништвото во однос на 
општата возрасна популација.

2,68 3,05 2,89 2,91 2,79 3,01

Постои соодветен систем на бизнис-инкубатори 
достапни за младите. 2,44 2,95 3,41 2,20 2,43 2,84

Повеќето млади кои станале претприемачи биле 
потпомогнати да започнат од нивните семејства, 
блиски роднини или пријатели.

4,14 4,05 4,00 3,53 3,89 4,10

Финансиерите (банки, неформални инвеститори, 
бизнис-ангели...) финансираат деловни 
иницијативи од млади луѓе.

2,14 2,23 2,17 2,37 2,47 2,58

Микрокредитните услуги младите да започнат 
бизнис се ефикасни. 2,22 2,21 1,88 2,60 2,40 2,57

Младите ги сметаат животните/работните 
можности надвор од државата поатрактивни. 4,68 4,45 4,17 4,33 3,97 3,90

Просечна вредност 3,08 3,08 3,08 3,02 2,99 3,10
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Профил на организации од националниот тим за ГЕМ Македонија

Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) е граѓанска организација, 
основана во 1998 г. од страна на Македонскиот центар за меѓународна соработка. Ви-
зијата на МРФП е зголемена вработеност, намалена сиромаштија и воспоставена со-
цијална кохезија, преку поддршка на развојот на малите претпријатија. Долгорочните 
цели на МРФП се: подобрен пристап до финансиски услуги, промовирање на претпри-
емништвото, поттикнување иновации и развој на партнерства. Финансиските услуги се 
еден од инструментите кои МРФП ги воспостави во 1998 година за намалување на не-
вработеноста. За 11.144 добри идеи и посветените претприемачи обезбеди пристап до 
финансии преку акредитирани финансиски посредници, меѓу кои: НЛБ Тутунска банка, 
Халкбанк, штедилницата Можности и фондацијата Хоризонти. Преку овие инвестиции, 
со кредити од МРФП од над 39 милиони евра, поддржани се 17.637 работни места 
и 4.424 планирани вработувања. МРФП постојано креиранови финансискиуслуги,а го 
поддржува и развојот на капацитетите на финансиските институции. Промоцијата на 
претприемништвото е вториот инструмент со кој МРФП поттикнува иницијативи за соп-
ствен бизнис.Тоа го прави во партнерство со други организации. Преку финансиска 
поддршка на стратешките планови на стопанските комори, на земјоделските здруже-
нија и на асоцијациите на претприемачите поддржа активности насочени кон 12.259 
земјоделци и претпримачи. За таа цел МРФП обезбеди финансиска поддршка во вку-
пен износ од над 950.000 евра. МРФП веќе осма година по ред е еден од организато-
рите на изборот на „Претприемач на година“. Повеќе информации ќе најдете на www.
mrfp.mk.

Бизнис старт-ап центарот (БСЦ) при Машинскиот факултет, „Св. Кирил и Методиј“ е 
формиран во 2006 година со поддршка на Австриската развојна агенција.  Досега БСЦ 
има реализирано шест циклуси на натпревари за најиновативен бизнис-план во кој 
беа обучени над 250 студенти и дипломци, при што се формирани 50-ина нови фирми. 
Одржани се и обуки за над 3.000 студенти на темата „Барање работа“, соработувано е 
со Министерството за одбрана (програма Лепеза) за обука на предвреме пензионира-
ниот воен кадар, со Министерството за економија се реализирани длабински специја-
лизирани обуки за фирмите од автомобилската и металопреработувачката индустрија, 
со Бирото за развој на образованието, организирани се обуки за наставниот кадар кој 
го предава предметот „Претприемништво и бизнис“ и „Иновации и претприемништво“ 
во средните училишта. Од 2007 година, во соработка со Бирото за развој на образова-
нието, БСЦ го организира и „Националниот натпревар за најдобар средношколски биз-
нис-план“, чиј покровител за 2012, 2013 и 2014 година беше претседателот на Владата 
на Република Македонија. БСЦ е партнер и на сите позначајни настани во државата 
кои ги промовираат претприемништвото и иновативноста: „Претприемач на годината“; 
„Европска недела на малите и средните претпријатија“; „Глобална недела на претпри-
емништвото“ и др. Повеќе информации ќе најдете на www.bsc.ukim.edu.mk.
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 Показатели во ГЕМ

ПОКАЗАТЕЛ ОПИС

ПОТЕНЦИЈАЛНИ 
ПРЕТПРИЕМАЧИ

Процент од популацијата од 18 до 64 години, кои сметаат 
дека поседуваат способности за започнување бизнис и 
претприемачки активности и стравот од неуспех не ги 
попречува во нивните намери.

ПРЕТПРИЕМАЧИ ВО ЗАЧЕТОК Процент од популација од 18 до 64 години, кои раководат 
со претпријатија не постари од 3 месеци.

НОВИ БИЗНИСИ
Процент од популација од 18 до 64 години кои се 
поранешни претприемачи во рана фаза кои раководат со 
бизнисот повеќе од 3 месеци, но помалку од 3,5 години.

ВОСПОСТАВЕНИ БИЗНИСИ
Процент од популација од 18 до 64 години кои се 
сопственици на бизниси кои опстојуваат повеќе од 3,5 
години. 

НАМЕРИ ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ 
БИЗНИС

Процент од популација од 18 до 64 години (не вклучува 
поединци вклучени во која било фаза на претприемачка 
активност) кои имаат намера да започнат бизнис во 
следните три години.

ПРЕТПРИЕМАЧКИ ПЕРЦЕПЦИИ

ПЕРЦИПИРАНИ МОЖНОСТИ

Процент од популација од 18 до 64 години (не вклучува 
поединци вклучени во која било фаза на претприемачка 
активност) кои гледаат добри можности за започнување 
бизнис во областа во која живеат.

ПЕРЦИПИРАНИ 
СПОСОБНОСТИ

Процент од популација од 18 до 64 години (не вклучува 
поединци вклучени во која било фаза на претприемачка 
активност) кои сметаат дека ги имаат потребните 
вештини и знаења за започнување бизнис.

СТРАВ ОД НЕУСПЕХ

Процент од популација од 18 до 64 години (не вклучува 
поединци вклучени во која било фаза на претприемачка 
активност) кои имаат страв од неуспех во однос на 
согледаните можности за започнување бизнис.

ПРЕТПРИЕМНИШТВО КАКО 
ПОСАКУВАН ИЗБОР ВО 
КАРИЕРАТА

Процент од популација од 18 до 64 години кои се 
согласуваат со изјавата дека во нивната земја повеќето 
луѓе сметаат дека посакуван избор во кариерата е 
започнување бизнис.

ВИСОК СТАТУС НА 
ПРЕТПРИЕМАЧИТЕ

Процент од популацијата од 18 до 64 години кои сметаат 
дека успешните претприемачи уживаат висок статус и 
почит во општеството.

ПРИЛОГ 2
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МЕДИУМСКА ПОКРИЕНОСТ НА 
ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО

Процент од популација од 18 до 64 години кои се 
согласуваат со изјавата дека во нивната земја често пати 
гледаат прилози во јавните медиуми за успешни нови 
бизниси.

ПРЕТПРИЕМАЧКИ АКТИВНОСТИ

ПРЕТПРИЕМАЧКА АКТИВНОСТ 
ВО РАНА ФАЗА (ТЕА)

Процент од популација од 18 до 64 години кои се 
претприемачи во зачеток или сопственици-менаџери на 
нов бизнис (како што е дефинирано погоре).

СТАПКА НА ПРЕСТАНОК НА 
БИЗНИС

Процент од популација од 18 до 64 години кои за време 
на претходните 12 месеци престанале со деловни 
активности поради планирано затворање, продажба, 
нова идеја/ нов бизнис, лични причини, пензионирање, 
проблем со финансирањето, непрофитабилен бизнис 
или други причини. Забелешка: Ова НЕ претставува 
мерење на стапката на затворање бизнис.

ПРЕТПРИЕМАЧКА АКТИВНОСТ 
МОТИВИРАНА ОД НУЖНОСТ

Процент на оние лица вклучени во претприемачки 
активности во рана фаза (како што е дефинирано погоре) 
кои започнале со претприемачки активности бидејќи 
немале други можности за работа и имале потреба од 
нови извори на приходи.

ПРЕТПРИЕМАЧКА АКТИВНОСТ 
МОТИВИРАНА ОД МОЖНОСТ

Процент на оние лица вклучени во претприемачка 
активност во рана фаза (како што е дефинирано погоре) 
кои сметаат дека се водени од можностите наспроти 
нужноста и (1) кои наведуваат дека главната причина 
за вклучени во таа можност е да бидат независни 
или (2) да го зголемат својот приход, отколку да го 
одржуваат постојниот приход. ГЕМ дополнително ги 
класифицира оние претприемачки кои се впуштаат во 
претприемништво да бидат независни и да ги зголемат 
својот приход како претприемачи водени од можностите 
за подобрување.

ПРЕТПРИЕМАЧКИ АСПИРАЦИИ

АСПИРАЦИИ ЗА РАСТ НА 
НОВИ РАБОТНИ МЕСТА

Процент од популација од 18 до 64 години кои се 
претприемачи во зачеток или сопственици/менаџери на 
нов бизнис (како што е дефинирано погоре) и се очекува 
да вработат најмалку 20 нови лица, пет години од 
моментот на спроведување на анкетата.

ОРИЕНТИРАНОСТ КОН 
ИНОВАЦИИ

Процент на претприемачи во рана фаза (како што е 
дефинирано погоре) кои наведуваат дека нивниот 
продукт или услугата се нови барем за мал дел од 
нивните клиенти и кои наведуваат дека нивниот продукт 
или услугата не ги нудат многу од нивните конкуренти.

ОРИЕНТИРАНОСТ КОН 
НАДВОРЕШНИОТ ПАЗАР

Процент од популацијата од 18 до 64 години кои се 
претприемачи во рана фаза (од ТЕА) и се ориентираат 
кон продажба на пазарите надвор од својата земја.
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Претприемачки перцепции по одделни земји
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Латинска Америка и Карипските Острови
Аргентина 40,9 61,7 24,9 31,0
Бразил 50,9 52,6 38,7 27,2 84,6 82,2 84,1
Чиле 68,4 59,6 28,0 46,5 69,1 67,2 66,3
Колумбија 67,7 57,8 31,8 54,5 90,9 71,4 67,5
Еквадор 57,3 74,3 34,9 39,9 66,5 67,7 79,1
Гватемала 58,8 66,4 33,3 39,0 86,8 71,5 55,1
Јамајка 51,2 79,1 27,0 39,5 79,4 80,9 81,7
Мексико 53,6 58,5 31,6 16,9 57,8 62,3 50,8
Панама 58,7 66,4 28,9 27,0 64,4 59,2 70,4
Перу 61,0 62,2 25,7 33,9 70,4 71,2 71,5
Суринам 52,7 53,5 24,4 13,1 75,6 79,3 65,9
Тринидад & Тобаго 58,0 75,3 19,8 28,7 79,5 72,0 61,0
Уругвај 47,9 61,1 26,9 25,3 58,1 56,0 57,5
Просек 
(непондериран) 55,9 63,7 28,9 32,5 73,6 70,1 67,6

Блиски Исток & Северна Африка
Алжир 61,9 55,5 32,9 36,0 79,6 84,2 47,4
Иран 37,0 56,5 36,4 30,6 64,1 82,4 59,9
Израел 46,5 36,2 51,8 24,0 60,6 80,3 49,1
Либија 52,3 58,6 33,0 62,1 85,2 84,3 38,2
Просек 
(непондериран) 49,4 51,7 38,5 38,2 72,4 82,8 48,6

Супсахарска Африка
Ангола 56,7 56,3 63,7 38,3 66,8 72,6 62,1
Боцвана 65,9 67,4 18,6 59,2 80,7 83,7 85,6
Гана 69,3 85,8 24,6 45,6 81,6 94,1 82,4
Малави 78,9 89,5 15,1 66,7
Нигерија 84,7 87,0 16,3 46,8 81,2 61,9 76,5
Јужна Африка 37,9 42,7 27,3 12,8 74,0 74,7 7,4
Уганда 81,1 83,8 15,0 60,7 88,3 95,3 87,5
Замбија 76,8 79,6 15,4 44,5 66,5 71,2 69,0
Просек 
(непондериран) 68,9 74,0 24,5 46,8 77,0 79,1 77,4

Азија Пацифик & Јужна Азија
Кина 33,1 36,3 34,3 14,4 69,6 73,5 71,3
Индија 41,4 55,8 38,9 22,8 61,5 70,4 61,4
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Индонезија 46,7 62,0 35,2 35,1 70,8 79,8 75,3
Јапонија 7,7 12,9 49,4 4,1 31,3 52,8 57,6
Кореа 12,7 28,1 42,3 12,1 51,3 67,8 67,6
Малезија 40,7 28,0 33,3 11,8 41,8 45,0 62,2
Филипини 47,9 68,4 36,2 44,1 84,9 79,3 86,8
Сингапур 22,2 24,8 39,8 15,1 50,9 59,4 75,3
Тајван 42,0 27,2 40,7 27,8 73,0 64,5 87,1
Тајланд 45,3 44,4 49,3 18,5 74,5 74,8 77,2
Виетнам 36,8 48,7 56,7 24,1 63,4 81,5 80,5

Просек 
(непондериран) 34,2 39,7 41,5 20,9 61,2 68,1 72,9

Европска Унија
Белгија 31,5 33,8 46,6 7,8 54,8 52,2 43,9
Хрватска 17,6 47,2 35,2 19,6 61,5 43,1 42,9
Чешка 23,1 42,6 35,8 13,7 47,8
Естонија 46,1 40,0 38,8 19,4 53,2 58,6 40,7
Финска 43,8 33,3 36,7 8,3 44,3 85,5 68,5
Франција 22,9 33,2 41,1 12,6 55,3 70,0 41,4
Германија 31,3 37,7 38,6 6,8 49,4 75,2 49,9
Грција 13,5 46,0 49,3 8,8 60,1 65,1 32,4
Унгарија 18,9 37,5 44,8 13,7 45,7 74,1 28,4
Ирска 28,3 43,1 40,4 12,6 49,6 81,2 59,9
Италија 17,3 29,1 48,6 9,8 65,6 72,4 48,1
Летонија 34,8 47,8 41,6 22,7 61,4 59,5 58,6
Литванија 28,7 35,4 41,7 22,4 68,6 57,2 47,6
Луксембург 45,6 43,3 42,9 14,1 39,4 70,6 36,3
Холандија 32,7 42,4 36,8 9,1 79,5 66,2 55,2
Полска 26,1 51,8 46,7 17,3 66,8 59,9 58,5
Португалија 20,2 48,7 40,1 13,2
Романија 28,9 45,9 37,3 23,7 73,6 72,6 61,3
Словачка 16,1 51,0 33,2 16,4 49,2 58,5 51,7
Словенија 16,1 51,5 29,6 12,4 57,4 68,1 50,5
Шпанија 16,0 48,4 36,3 8,4 54,3 52,3 45,6
Шведска 64,4 38,8 36,6 9,5 52,0 71,5 58,5
Обединето Кралство 35,5 43,8 36,4 7,2 54,1 79,3 49,6
Просек 
(непондериран) 28,7 42,3 39,8 13,5 56,9 65,5 49,0

Земји кои не се членки на Европската Унија
Босна и Херцеговина 23,3 50,5 26,1 21,8 82,3 71,9 39,2
Македонија 37,2 49,7 35,6 29,1 69,5 67,9 66,8
Норвешка 63,7 34,2 35,3 5,2 49,3 75,5 56,9
Русија 18,2 28,2 29,0 2,6 65,7 68,0 49,0
Швајцарија 41,5 44,7 28,2 9,8 40,5 65,0 47,8
Просек 
(непондериран) 36,8 41,5 30,8 13,7 61,5 69,7 51,9

Северна Америка
Канада 57,4 48,5 35,2 13,5 60,6 70,1 69,6
Порторико 28,3 53,0 24,6 13,1 17,9 50,1 68,8
САД 47,2 55,7 31,1 12,2
Просек 
(непондериран) 44,3 52,4 30,3 12,9 39,3 60,1 69,2
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 Претприемачка активност по одделни земји
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Латинска Америка и Карипските Острови
Аргентина 10,5 5,6 15,9 9,6 5,5 29,8 47,4
Бразил 5,1 12,6 17,3 15,4 4,7 28,6 57,4
Чиле 15,4 9,6 24,3 8,5 7,6 20,1 57,7
Колумбија 13,6 10,3 23,7 5,9 5,4 18,1 26,7
Еквадор 25,3 13,6 36,0 18,0 8,3 33,6 32,1

Гватемала 7,6 4,9 12,3 5,1 3,0 31,4 44,2

Јамајка 8,0 6,0 13,8 6,3 7,4 40,6 34,2
Мексико 11,9 3,3 14,8 4,2 6,6 6,7 26,3
Панама 15,4 5,2 20,6 3,5 3,4 18,6 39,8
Перу 17,8 5,9 23,4 5,4 4,2 22,5 54,2
Суринам 3,9 1,3 5,1 1,7 0,8 17,8 57,6
Тринидад & 
Тобаго 11,4 8,5 19,5 11,4 4,1 11,2 76,0

Уругвај 8,5 5,7 14,1 4,9 3,4 12,0 36,8
Просек 
(непондериран) 11,9 7,1 18,5 7,7 4,9 22,4 45,4

Блиски Исток & Северна Африка
Алжир 2,2 2,6 4,9 5,4 3,3 21,3 62,3
Иран 6,4 6,1 12,3 10,6 5,7 38,0 35,8
Израел 5,3 4,8 10,0 5,9 4,8 17,4 49,2
Либија 6,6 4,7 11,2 3,4 8,1 8,1 60,3

Просек 
(неизмерен) 5,1 4,6 9,6 6,4 5,5 21,2 51,9

Супсахарска Африка
Ангола 8,0 14,7 22,2 8,5 24,1 26,1 40,3
Боцвана 11,0 10,2 20,9 3,4 17,7 26,3 52,0
Гана 8,5 17,7 25,8 25,9 8,3 33,3 44,1
Малави 10,1 18,8 28,1 12,0 30,2 43,7 29,4
Нигерија 20,0 20,7 39,9 17,5 7,9 25,4 52,3
Јужна Африка 6,6 4,0 10,6 2,9 4,9 30,3 31,5
Уганда 5,6 20,0 25,2 36,1 20,1 25,1 47,5
Замбија 22,6 18,0 39,9 16,6 19,8 38,8 37,2
Просек 
(непондериран) 11,5 15,5 26,6 15,4 16,6 31,1 41,8
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Пацифик и Јужна Азија
Кина 5,2 8,9 14,0 11,0 2,7 33,9 35,9
Индија 5,1 4,9 9,9 10,7 1,5 38,8 35,9
Индонезија 5,7 20,4 25,5 21,2 2,4 25,4 43,7
Јапонија 2,2 1,5 3,7 5,7 1,5 25,0 59,6
Кореа 2,7 4,2 6,9 9,0 2,5 36,5 51,1
Малезија 1,5 5,2 6,6 6,0 1,5 18,4 64,9
Филипини 12,0 6,7 18,5 6,6 12,3 43,6 38,0
Сингапур 6,4 4,4 10,7 4,2 3,3 8,4 68,8
Тајван 3,3 5,0 8,2 8,3 5,0 28,7 45,8
Тајланд 7,9 10,4 17,7 28,0 3,5 18,7 67,8
Виетнам 4,0 11,5 15,4 16,4 4,2 25,1 62,2
Просек 
(непондериран) 5,1 7,6 12,4 11,6 3,7 27,5 52,2

Европска Унија
Белгија 3,1 1,9 4,9 5,9 1,9 29,0 43,9
Хрватска 6,3 2,0 8,3 3,3 4,5 37,4 29,8
Чешка 4,9 2,7 7,3 5,3 3,4 22,7 60,3
Естонија 8,8 4,5 13,1 5,0 2,1 14,8 50,1
Финска 2,7 2,7 5,3 6,6 2,0 17,9 66,0
Франција 2,7 1,8 4,6 4,1 1,9 15,7 60,9
Германија 3,1 2,0 5,0 5,1 1,5 18,7 55,7
Грција 3,3 2,3 5,5 12,6 5,0 23,5 35,8
Унгарија 6,0 3,7 9,7 7,2 2,9 28,0 38,7
Ирска 5,5 3,8 9,2 7,5 2,5 18,0 43,8
Италија 2,4 1,1 3,4 3,7 1,9 18,7 18,4
Летонија 8,1 5,3 13,3 8,8 3,5 21,2 52,7
Литванија 6,1 6,4 12,4 8,3 3,5 23,3 55,2
Луксембург 6,0 2,8 8,7 2,4 2,8 5,6 56,6
Холандија 4,7 4,8 9,3 8,7 2,1 8,0 67,1
Полска 5,1 4,3 9,3 6,5 4,0 47,4 32,7
Португалија 4,2 4,2 8,2 7,7 2,8 21,4 50,7
Романија 6,2 4,2 10,1 5,3 4,3 31,6 31,6
Словачка 6,1 3,6 9,5 5,4 5,5 40,2 40,2
Словенија 3,6 2,9 6,5 5,7 2,6 24,1 53,4
Шпанија 3,1 2,2 5,2 8,4 1,9 29,2 33,2
Шведска 5,9 2,5 8,2 6,0 2,4 9,7 58,4
Обединето 
Кралство 3,6 3,6 7,1 6,6 1,9 16,1 45,2
Просек 
(непондериран) 4,8 3,3 8,0 6,4 2,9 22,7 47,0

Земји кои не се членки на ЕУ
Босна & 
Херцеговина 5,8 4,6 10,3 4,5 6,2 58,9 22,0

Македонија 3,4 3,5 6,6 7,3 3,3 61,0 22,9
Норвешка 2,9 3,4 6,3 6,2 1,6 4,0 60,8
Русија 3,0 2,8 5,8 3,4 1,6 35,4 42,0
Швајцарија 4,5 3,7 8,2 10,0 2,3 7,5 67,2
Просек 
(непондериран) 3,9 3,6 7,4 6,3 3,0 33,4 43,0
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Северна Америка
Канада 7,8 4,7 12,2 8,4 4,4 15,1 66,9
Порторико 6,6 1,8 8,3 2,0 1,8 21,5 42,9
САД 9,2 3,7 12,7 7,5 3,8 21,2 57,4
Просек 
(непондериран) 7,8 3,4 11,1 6,0 3,3 19,3 55,7
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Латинска Америка и Карипските Острови
Аргентина 19% 13% 76% 60% 24% 38%

Бразил 17% 17% 76% 66% 23% 34%
Чиле 30% 19% 82% 68% 15% 28%

Колумбија 30% 17% 86% 71% 13% 27%
Еквадор 39% 33% 69% 56% 28% 41%

Гватемала 14% 11% 73% 63% 27% 36%
Јамајка 15% 12% 63% 42% 32% 51%
Мексико 17% 13% 50% 50% 8% 6%
Панама 24% 17% 83% 76% 15% 23%

Перу 27% 20% 80% 69% 19% 27%
Суринам 7% 3% 76% 86% 21% 11%

Тринидад & Тобаго 23% 16% 88% 88% 12% 11%
Уругвај 20% 9% 90% 78% 8% 20%

Просек (непондериран) 22% 15% 76% 67% 19% 27%

Блиски Исток и Северна Африка
Алжир 6% 3% 68% 73% 22% 20%
Иран 18% 6% 62% 60% 37% 39%

Израел 14% 7% 76% 79% 18% 16%
Либија 15% 7% 90% 95% 9% 5%

Просек (непондериран) 13% 6% 74% 76% 22% 20%

Супсахарска Африка
Ангола 24% 20% 72% 70% 24% 28%

Боцвана 22% 20% 78% 65% 18% 34%
Гана 23% 28% 74% 59% 24% 40%

Малави 29% 27% 64% 48% 36% 51%
Нигерија 39% 41% 74% 74% 26% 25%

Јужна Африка 12% 9% 72% 65% 27% 35%
Уганда 25% 25% 79% 70% 20% 30%

Замбија 39% 41% 59% 55% 37% 41%

Просек (непондериран) 27% 26% 71% 63% 27% 35%

Пацифик и Јужна Азија

Кина 16% 12% 70% 58% 28% 41%
Индија 13% 6% 58% 58% 40% 37%

Индонезија 26% 25% 76% 73% 24% 27%
Јапонија 5% 3% 73% 63% 20% 34%

Кореа 10% 4% 60% 63% 37% 34%
Малезија 8% 5% 78% 87% 22% 13%

ПРИЛОГ 5
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Филипини 19% 18% 60% 52% 40% 48%
Сингапур 13% 8% 89% 91% 9% 8%

Тајван 11% 5% 72% 71% 28% 29%
Тајланд 18% 17% 83% 74% 14% 24%
Виетнам 17% 14% 75% 75% 25% 25%

Просек (непондериран) 14% 11% 72% 69% 26% 29%

Европска Унија
Белгија 6% 3% 63% 54% 28% 31%

Хрватска 11% 5% 63% 54% 34% 44%
Чешка 10% 4% 78% 71% 21% 27%

Естонија 17% 9% 81% 75% 13% 18%
Финска 7% 4% 70% 78% 21% 12%

Франција 6% 3% 82% 76% 16% 14%
Германија 6% 4% 78% 74% 19% 18%

Грција 8% 3% 78% 68% 22% 27%
Унгарија 12% 7% 79% 54% 20% 42%

Ирска 12% 6% 79% 78% 19% 17%
Италија 5% 2% 80% 62% 16% 26%
Летонија 17% 10% 77% 78% 21% 22%

Литванија 17% 8% 77% 71% 21% 28%
Луксембург 12% 6% 80% 71% 5% 7%
Холандија 12% 7% 89% 83% 7% 9%

Полска 12% 6% 50% 46% 46% 51%
Португалија 11% 6% 77% 72% 21% 22%

Романија 12% 8% 67% 67% 33% 30%
Словачка 12% 7% 52% 70% 47% 29%
Словенија 9% 4% 75% 65% 23% 25%
Шпанија 6% 4% 69% 64% 27% 33%
Шведска 10% 6% 82% 83% 9% 10%

Обединето Кралство 9% 6% 82% 77% 14% 20%

Просек (непондериран) 10% 6% 74% 69% 22% 24%

Земји кои не се членки на Европската Унија
Босна & Херцеговина 13% 7% 46% 31% 54% 69%

Македонија 9% 4% 36% 31% 61% 61%
Норвешка 9% 4% 92% 86% 6% 0%

Русија 6% 5% 63% 59% 37% 34%
Швајцарија 8% 8% 85% 89% 10% 4%

Просек (непондериран) 9% 6% 64% 59% 33% 34%

Северна Америка
Канада 15% 10% 83% 78% 13% 18%

Порторико 11% 6% 77% 77% 22% 21%
САД 15% 10% 73% 74% 23% 18%

Просек (непондериран) 13% 9% 77% 76% 19% 19%




