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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ТЕМАТА НА ДОКТОРСКИОТ ПРОЕКТ 

 

За да се пристапи студиозно кон темата и работните тези на докторскиот проект, на 

почетокот е дадена структура на најважните елементи: 

1. Образложение на темата 

2. Предмет и област на истражувањето 

3. Цели на истражувањето 

4. Методологија на истражување 

5. Очекувани резултати од истражувањето 

Во продолжение се прикажани најважните работи за секој од наведените елементи на 

пријавата на темата за докторскиот проект. 
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1. Образложение на темата 
 

Претприемништвото претставува основа за новиот развоен модел на економиите во чија 

група припаѓа и Република Северна Македонија. Тоа го докажуваат развиените економии 

чиишто претпријатија се доминантно претприемачки ориентирани особено кога станува 

збор за микро, мали и средни претпријатија. Претприемачкиот процес е широко прифатен и 

поддржуван во поразвиените земји. 

 

Имено, микро, малите и средните претпријатија (ММСП) го формираат р’бетот на 

економијата на ЕУ. Во 2018 година, во ЕУ дури 99,8 отсто од претпријатијата или 25 

милиони припаѓале на категоријата на ММСП, од кои големо мнозинство (93 проценти) 

биле регистрирани како микро претпријатија со помалку од десет вработени (Wymenga et 

al., 2012). 

 

Во Република Северна Македонија, ситуацијата е слична и рефлектира став дека микро и 

малите претпријатија се двигатели на економијата особено во услови на долгогодишна 

економска криза и послаби економски активности. Според Државниот завод за статистика1 

на крајот на 2021 година имало вкупно 72,922 регистрирани претпријатија од кои 91,5% се 

во категоријата на микро, мали и средни претпријатија. Како резултат на светската криза 

предизвикана од вирусот Ковид-19 се забележува тренд на намалување на бројот на 

регистрирани претпријатијата, но експертите советуваат дека по кризата овој тренд ќе се 

нормализира во наредната декада. 

 

Оттука се наметнува и потребата од долгорочни стратегии и програми, не само од страна на 

државните, туку и на останатите деловни субјекти како и на финансиските организации за 

поддршка на претприемачките бизниси. Како што е случај во повеќе земји во развој, широко 

прифатените традиционални стратегии (Bertaux & Crable, 2007) за поддршка на 

претприемачите не покажуваат  големи успеси особено кога станува збор за програми за 

поддршка кои поврзуваат фактори како што се надминување на тензии помеѓу 

традиционални културни вредности и опстојување на финансиски интензивни иницијативи. 

 

Во поновиот пристап, фокусот е на креирање деловно опкружување кое ќе ги еднакво ќе ги 

поттикне и мажите и жените претприемачи или студентите т.е потенцијалните 

претприемачи да го подобри својот животен стандард преку основање на сопствени мали 

бизниси (Woodworth, 2000) или поттикнување на иновации кај постоечките мали бизниси. 

Овие микро претпријатија полесно ќе се одржат на пазарот имајќи ги предвид врските со 

локалните мрежи на добавувачи, познавањето на вкусот и преференците на купувачите, 

помали капитални инвестиции како и поголема прилагодливост и брзо следење на 

конкурентите (Hymowitz, 1995). 

 

Понатаму, во досегашните истражувања, улогата на семејните бизниси, исто така, се 

заклучува дека имаат влијание во поттикнување на претприемачката активност особено кај 

 
1 Извор: Државен завод за статистика на Република Северна Македонија (2022) Број на 

активни деловни субјекти, 2021 година 
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помладите генерации, потенцијални наследници на бизнисите. Имено, позитивното или 

негативното искуство од семејните бизниси може во голема мера да влијае на 

претприемачките  намери кај студентите (Shapero and Sokol, 1982; Dimitrova et al., 2014; 

Tomovska Misoska, 2016). Семејните бизниси како посебен екосистем кој многу специфично 

функционира во споредба со останатите сопственички структури, се малку истражувана 

област во Република Северна Македонија. Имајќи предвид дека културата на 

претприемништво е релативно млада, почнува да се развива од осамостојувањето во 1991 

година па наваму, целта е резултатите и наодите да ги споредиме со земја со слична 

културолошка позадина, но со многу поголемо искуство во претприемачките потфати како 

што е Република Ирска.  

 

Понатаму, истражувачките наоди ќе ги разгледуваме од родов аспект поради дискрепанцата 

која се јавува помеѓу женското и машкото претприемништво во двете земји. Како во 

Националниот извештај (Tomovska et al., 2022), така и во Глобалниот извештај за ГУЕССС 

(Sieger et al., 2021) се идентификува родовиот јаз кој се провлекува ние неколку изминати 

изданија на истражувањето посочувајќи дека потребно е жените дополнително да се 

стимулираат да започнат сопствен бизнис бидејќи утврдено е дека нивните намери се 

пониски од оние на мажите. Овој јас е евидентен во сите три категории и тоа кај постоечките 

претприемачи, кај оние кои планираат да започнат бизнис веднаш по студиите, и пет години 

по студиите.  

 

Покрај родовиот јаз, истражувањето идентификува дека образованието е катализатор на 

намерите за започнување бизнис, но и универзитетската клима како битен фактор во 

стимулирањето претприемништво, а студентите ја истакнуваат потребата од стекнување на 

практични вештини потребни за започнување бизнис како клучна (ГУЕССС, 2021). Оттука 

се наметнува потребата да се анализира и влијанието на образованието и универзитетското 

опкружување во овој труд како би се добила комплетен пресек на насоките за подобрување 

на претприемачката клима во земјата, а истовремено да се спореди со онаа во понапредна 

економија како што е Република Ирска. 

 

Со цел да се дојде до валидни резултати кои би биле од полза за идниот економски раст 

базиран на претприемачки активности овој труд ќе ја земе како основа широко прифатената 

Теорија на планирано однесување (Ajzen, 1991; Ajzen, 2002; Ajzen, 2012; Fishbein and Ajzen, 

1975) како алатка за утврдување на претприемачки намери. Теоријата на планирано 

однесување сугерира дека за намерата да придонесе кон некаков вид на однесување врз 

истата претходно влијаат бројни фактори меѓу кои клучни се ставот кон однесувањето 

(дефинирани како локус на контрола и претприемачка само-ефикасност), субјективната 

норма и предвидувањето на намерата (на кои влијаат мотивите за независност и иновации). 

 

2. Предмет и област на истражувањето 
 

Имајќи ја предвид важноста на претприемачките потфати во економијата, направени се 

голем број напори за да се помогне во разбирањето на претприемачите и процесите и 

факторите кои поттикнуваат создавање на претприемачки потфати. Надевајќи се дека ќе ги 

разберат претприемачите, истражувачите во прво време се фокусираа на бројни специфични 
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особини на личноста, но се покажа како тежок предизвик, па се пренасочија кон 

разгледување на конкретни процеси и активности поврзани со претприемништвото (Carsrud 

и Brannback, 2011), и тоа кон когнитивните аспекти на претприемништвото и различните 

фактори поврзани со започнување бизнис. Голем број автори (Krueger, et al., 2000; Kolvereid, 

1996; Linan and Chen, 2009) нагласуваат дека претприемачкото однесување е намерно и 

планирано однесување, а тие намери се најдобри предвидувачи за однесувањето, а не 

ставовите, верувањата, личноста или демографијата. 

  

Познато е и дека намерите го предвидуваат однесувањето на долг рок, со што се менуваат 

варијациите во вистинското однесување со текот на времето. Audet (2004) истражуваше како 

претприемачките перцепции и намери еволуираат со текот на времето. Резултатите покажаа 

дека краткорочните намери на студентите (во тригодишниот период) драстично се 

променија - само еден од четворица испитаници сè уште имал намера да започне бизнис по 

дипломирањето. Намерите се малку постабилни долгорочно гледано - од 21 испитаник кои 

имале силни намери да започнат бизнис во одреден период од нивниот живот, само шест се 

предомислиле во значителен степен. Згора на тоа, една голема студија со над 1 милион 

студенти ширум светот покажува дека студентите претпочитаат организациско вработување 

директно по студиите, но предноста слабее во однос на 5 години по универзитетот (Sieger, 

et al., 2011). Затоа, намерите се сметаат за добар предиктор на однесувањето, особено во 

моменти кога има временско заостанување помеѓу наведеното претпочитање да се стане 

претприемач и вистинското однесување. Како такви, намерите нудат единствена можност 

да се објасни и предвиди претприемничката активност (Krueger et.al., 2000). Објаснувачката 

и предвидувачката моќ на намерите е прикажана во голем број студии. 

 

Покрај тоа, намерите служат за објаснување на однесувањето дури и во ситуации кога 

однесувањето е слабо предвидено со ставови, егзогени (ситуациони) или индивидуални 

фактори (демографски или карактеристики на личноста). Различни сили кои влијаат на 

однесувањето го прават тоа индиректно со влијание врз намерите и ублажување на односот 

помеѓу намерите и намерите и другите (Krueger, et.al., 2000). Намерите се особено корисни 

кога станува збор за предвидување на изборот на кариера на студентите (Krueger, et.al., 2000; 

Wenjun, et. al., 2011). 

 

Со цел да се подобри разбирањето на претприемачките намери, повеќето автори користат 

два модели: Модел на претприемачки настан (Shapero и Sokol, 1982) и Теорија на планирано 

однесување (ТБП) (Ajzen, 1991). Моделот на Шаперо е специфичен за полето на 

претприемништвото и се заснова на премисата дека намерите да се стане претприемач се 

изведени од перцепциите за пожелност и изводливост како и склоност да се дејствува според 

можностите. Од друга страна, ТПО се заснова на теоретски случувања во психологијата и 

се применува во голем број други полиња што ја прави теоријата поцврста (Krueger et.al., 

2000). ТПО предлага дека однесувањето се заснова на намери (Слика 1) кои пак се резултат 

на три детерминанти: став кон однесувањето, субјективна норма и предвидувањето на 

намерата (Ајзен, 1991). И двата модели имаат сличности: пожелноста е блиску до односот 

кон однесувањето и субјективната норма, додека изводливоста е блиску до перципираната 

само-ефикасност (Linan, et al., 2011). Понатаму, емпириското тестирање на двата модели 

покажа дека и двата имаат добра објаснувачка моќ (Krueger et.al., 2000). Сепак, голем број 

студии го користеа TPO за проучување на претприемачките намери во различни земји и 

опкружувања (Kolvereid, 1996; Linan и Chen, 2009; Linan, et al., 2011; и Kolvereid, 1999), 
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вклучувајќи едно големо истражување во 26 различни земји со повеќе од 1 милион студенти 

(Sieger, et al., 2011). Како таква TPO ќе ја примениме во оваа теза. 

 

Теорија на планирано однесување 

 

Во обидот да ја испитаме позадината на намерите за избор на кариера, се потпираме на 

Теоријата на планирано однесување (Ajzen, 1991). Намерата е состојба на умот што го 

насочува вниманието и искуството на поединецот кон одреден предмет или метод на 

однесување. Намерите се формираат како резултат на три фактори: ставот кон 

однесувањето, субјективната норма и предвидувањето на намерата. Ставот кон 

однесувањето е одреден од основните верувања за веројатните исходи од тоа однесување и 

ја одразува позитивната или негативната евалуација на овие резултати (Armitage and Conner, 

2001).  

 

Слика 1. Графички приказ на Теоријата на планирано однесување 

 

 

ТПО во предвидувањето на намерите 

Постојат три концептуално независни детерминанти на намерата 

 

• Став кон однесувањето што претставува степенот до кој поединецот има поволна или 

неповолна евалуација или оценка за односното однесување. 

 

• Субјективна норма етип на социјален фактор кој се занимава со воочениот социјален 

притисок за извршување или неизвршување на однесувањето. 
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• Предвидување на намерата претставува воочена леснотија или тешкотија на извршувањето 

на однесувањето и се претпоставува дека го одразува минатото искуство, а исто така и 

предвидените бариери и пречки. 

 

Ставот кон однесувањето упатува на „перцепцијата на луѓето за леснотијата или 

тешкотијата за однесувањето од интерес“ (Ajzen, 1991). Тој го комбинира концептот на 

Бандура (1994) за самоефикасност и концептот на локус на контрола (Brockhaus, 1980; 

Ajzen, 2002), согледани во способноста за извршување на целното однесување. Врз основа 

на тврдењата дека намерите се единствените најдобри предвидувачи на однесувањето 

(Bagozzi et al., 1989), теоријата на планираното однесување се користи за да се предвиди 

претприемничкото однесување (Bird, 1988; Krueger и Carsrud, 1993). Krueger et al. (2000) 

тврдат дека голем дел од она што го сметаме за претприемничка активност е намерно 

планирано однесување. 

 

Растењето во семејство каде родителите се менаџери и сопственици на семеен бизнис е 

специфичен контекст во кој се формираат намерите за кариера. Децата, подоцна студенти, 

кои растат во семејно деловно опкружување (Chua et al., 1999) често се директно изложени 

на предизвиците и можностите поврзани со претприемачката кариера. Многумина се 

обиделе да докажат дека доколку родителите служат како позитивни модели, децата од 

деловните семејства се повеќе мотивирани да основаат своја фирма отколку децата без оваа 

позадина (Kolvereid, 1996). Ова може да биде поврзано со поддршката на семејството во 

однос на ресурсите потребни за започнување бизнис, ефектите од учењето или зголемените 

перцепции за предизвиците поврзани со претприемничката кариера (Carsrud et al., 2007). 

 

Во согласност со наодите на Bandura (1997), семејството може дополнително да влијае на 

перцепциите за контролирање и само-ефикасност. Покрај семејниот контекст, а во ситуации 

на одлучување за наследување на семејните бизниси, децата се соочуваат и со одредени 

организациски предизвици наспроти предизвикот за основање бизнис или вработување. 

Децата, тогаш, може да се соочат со силни инертни сили кои можат да го спечат бизнисот  

да постапи навремено и креативно во однос на конкурентите (Sharma и Manikutty, 2005). 

 

Истражувањето за претприемништво сугерира дека ставот кон однесувањето е една од 

најважните причини за претприемачката намера за кариера (Krueger et al., 2000; Shook et al., 

2003). Важно прашање, како за теоријата на планираното однесување во поширока смисла, 

така и за нејзината примена во контекстот на претприемништвото и семејниот бизнис, е 

потенцијално различното влијание на локусот на контрола и само-ефикасноста како 

различни аспекти на предвидувањето на намерата (Armitage and Conner, 1999; Ajzen, 2002). 

Случајот сугерира дека одредувањето за ставот кон однесувањето треба да ги вклучуваат и 

локусот на контрола, за кој се претпоставува дека се однесува на надворешни фактори кои 

го олеснуваат или попречуваат извршувањето на однесувањето, и на само-ефикасноста, која 

ги одразува внатрешните фактори (Ajzen, 2002). 

 

Bandura (1977) тврди дека поединците може да покажат силен внатрешен локус на контрола 

генерално, но веруваат дека имаат ниски нивоа на вештини во одредени области, што би 

довело до ниска перцепција за ефикасност на релевантните задачи. Втората разлика е дека 

локусот на контрола, мерено со Ротеровата скала I-E (Rotter, 1966) ги вклучува очекуваните 

исходи покрај очекувањата на однесувањето, додека само-ефикасноста се однесува само на 
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контролата на однесувањето. Поединецот го перципира исходот од настанот како да е во 

или надвор од неговата лична контрола и разбирање. Едните веруваат дека некој има 

влијание врз резултатите преку способност, напор или вештини. Другите веруваат дека 

силите надвор од контролата на поединецот ги одредуваат исходите (Shook et al., 2003). 

Многу истражувања за претприемништво сугерираат дека индивидуите со високи нивоа на 

општ внатрешен локус на контрола се повеќе склони да изберат претприемачки пат за 

кариера отколку оние поединци со општ надворешен локус на контрола (Brockhaus, 1980; 

Shapero, 1982; Mueller and Thomas, 2001). 

 

Во врска со овие заклучоци, очекуваме дека студентите кои биле изложени на семејни 

бизниси и демонстрираат високи нивоа на општ внатрешен локус на контрола ќе бидат 

склони кон намера за наследување на бизнисите. Но, член на помладата генерација кој се 

приклучува на семејниот бизнис може да доживее недостаток на прифаќање и легитимност 

меѓу долгогодишните вработени, но исто така и меѓу членовите на семејството (Sharma et 

al., 2001). Наследниците во семејните компании честопати бараат да се прилагодат на 

стандардните структури за донесување одлука и контрола, што го отежнува вклучувањето 

на сопствени идеи и контрола на понатамошниот развој на организацијата (Swagger, 1991). 

Личната контрола на наследникот врз исходите е ограничена од некои надворешни фактори 

кои дури може да го надминат доменот на фирмата. Следствено, од студентите со висок 

општ внатрешен локус на контрола се очекува да се претпочита да се започне со сопствен 

бизнис како заштита на опцијата за семеен бизнис.  

 

Една од повеќе истражуваните варијабли е влијанието на образованието врз 

претприемачките намери. Важноста на гледање на образованието за претприемништво на 

универзитетско ниво е нагласена од Јакубчак и Раковска (2013) кои ја препознаа важноста 

на студентското претприемништво во нивната статија која ги спореди избраните податоци 

од Глобалниот монитор за претприемништво со други извори на истражување со цел да се 

претстави нивото на претприемнички активности во Европската Унија. Тие истакнуваат 

дека во Ревидираниот модел на ГЕМ образованието и културата влијаат на 

претприемништвото на повеќе нивоа: Основното образование е категорија на основни 

барања за претприемништво; затоа обезбедувањето основно образование е начин за 

зголемување на претприемништвото во економиите водени од фактори, а Обезбедувањето 

високо образование и обука во ревидираниот ГЕМ модел е класифицирано во категоријата 

на подобрувачи на ефикасноста. Подобрувачите на ефикасност, вклучително и високото 

образование и обуката играат клучна улога во зголемувањето на претприемништвото во 

економиите кои се водени од ефикасноста. Ова истражување покажува огромна потреба од 

соодветно претприемничко образование во цела ЕУ. Заклучоците се дека за раст на 

претприемништвото во ЕУ потребно е да се воведе висококвалитетно претприемништво и 

општо образование во ЕУ за да се задоволи растечката побарувачка на пазарите за знаење и 

да се зголеми привлечноста на претприемничката кариера за младите. 

 

Различни други студии најмногу укажуваат на важноста на образованието за стимулирање 

на намерите да станат претприемачи. Друга слична студија спроведена во Литванија, исто 

така, посочи дека претприемачката патека може да се развие преку образование. Студијата 

посочи дека варијаблите кои се најважни за претприемништвото, како што се само-

ефикасноста, преземањето ризик, потребата за постигнување, проактивноста, односот кон 

претприемништвото, контролата на однесувањето и внатрешниот локус на контрола, сите 
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можат да се развијат во образовниот процес (Remeikiene, et al, 2013). Според резултатите од 

една студија (Turker и Selcuk, 2009) доколку универзитетот обезбеди соодветно знаење и 

инспирација за претприемништво, можноста за избор на претприемачка кариера може да се 

зголеми кај младите. Очигледно е дека овој резултат ја потврдува клучната улога на 

образованието во развојот на претприемничката намера. Затоа, авторите (Туркер и Селџук, 

2009) изјавија дека претприемништвото може да се поттикне како резултат на процесот на 

учење. Овој резултат не само што е интересен од теоретска гледна точка, туку е и предизвик 

за едукаторите и креаторите на политиките. Бидејќи претприемачките активности стануваат 

од витално значење за економскиот развој на една земја, и двете од овие групи би можеле 

да се фокусираат на дизајнирање поефективни образовни политики. Иако не постои 

консензус за содржината и структурата на образованието за претприемништво, наодите од 

тековната студија покажуваат дека универзитетите треба, барем, „да го поттикнуваат 

развојот на креативните идеи за да се биде претприемач“, „да го обезбедат потребното 

знаење за претприемништвото“ и „развијте ги претприемачките вештини“ (Turker и Selcuk, 

2009). Образованието за претприемништво најмногу ја зголемува само-ефикасноста на 

студентите (Remeikiene, et al., 2013) концепт кој е сличен на предвидувањето на намерата во 

TPO. Затоа, оваа студија ги вклучува и образовните искуства и погледите на студентите во 

светлината на нивните претприемнички намери. Студиите исто така покажуваат дека 

студентите од различни дисциплини покажале различни нивоа на претприемачки намери 

(Remekiene, et.al., 2013; Sieger, et.al., 2011), при што студентите од бизнис специјалност се 

едни од најпретприемачките студенти.  

 

3. Цели на истражувањето 
 

Истражувањето најпрво ќе се фокусира на светските искуства во областа на 

претприемништвото и претприемачките намери. Ќе се анализираат досегашните 

истражувања и трендови. 

 

Понатаму, првото истражувачко прашање ќе се насочи кон анализа на достапната 

литература  и статистичките модели за поврзаноста помеѓу претприемачките на намери и 

претприемачкото образование достапно на универзитетите.  

 

Второто истражувачко прашање ќе се насочи кон анализа на достапната литература  и 

статистичките модели за поврзаноста помеѓу претприемачките на намери и искуството од 

семејните бизниси во однос на родовите разлики кои се карактеристични за овие бизниси. 

 

Третата истражувачка цел ќе биде да се идентификуваат специфичните мотиви од 

опкружувањето кои имаат влијание врз намера за основање сопствен бизнис, со цел да се 

откријат мотивите кои доведуваат до претприемачки потфати, за време на студиите и 5 

години по завршувањето на студиите. 
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4. Методологија на истражување 
 

GUESSS, како меѓународна истражувачка иницијатива постои од 2003 година, формирана 

во Швајцарскиот истражувачки институт за мал бизнис и претприемништво на 

Универзитетот во Сент Гален. Нејзиниот главен истражувачки фокус се претприемачките 

активности и намери на студентите, кои ја вклучуваат темата за наследување на семејната 

фирма. Обично се прави на секои 2-3 години, и собира глобални податоци. Генерално, 

GUESSS се обраќа на различни засегнати страни: истражувачи, студенти, креатори на 

политики, претприемачи, универзитети и други. Од 2016 година, проектот е спроведуван од 

Универзитетот во Сент Гален (Швајцарија) и Универзитетот во Берн (Швајцарија). 

Истражувањето најчесто се спроведува преку онлајн дистрибуција на прашалникот преку 

тимовите од земјите кои учествуваат во проектот. Од почетокот во 2003 година, имало 9 

истражувања направени во повеќе од 50 земји. Последното истражување беше спроведено 

во 2021 година, каде што учествуваа 58 земји, а беа собрани повеќе од 250.000 завршени 

одговори од повеќе од 3.000 универзитети. Следното истражување е закажано за пролет 

2023 година. Во Република Северна Македонија истражувањето се спроведува од 2016 

година. Глобалните и националните податоци ќе се користат во истражувањето. 

Дополнително ќе се направи квалитативна анализа на образовните програми кои се 

изучуваат на универзитетите во Република Северна Македонија и Република Ирска, како би 

можеле подлабоко да ги анализираме наодите. Поради континуитетот во истражувањето, се 

предвидува лонгитудинална анализа на податоците. 

 

Понатаму, како методи кои ќе се користат при истражувањето во оваа докторска 

дисертација се следните: 

- Аналитичкиот и компаративниот метод на истражување: претприемачки намери, 

образование и изложеност на семејни бизниси 

- Употреба на соодветни техники за обработка на податоците. Со програмите Ексел, СПСС 

и СЕМ ќе се филтрираат, ќе се извлечат потребните податоци и ќе се направи потребните 

статистички операции за да дојдеме до заклучоци. 

- Индуктивен и дедуктивен метод на заклучување. По обработка на образовните податоците 

и добиените резултати со логично расудување формираме заклучоци. 

 

 

Истражувачки хипотези 

 

H1: Изложеноста на семејни бизнис позитивно влијае на претприемачките намери кај 

студентите 

H2: Ставот кон однесувањето позитивно влијае на претприемачките намери кај студентите 

H3: Субјективната норма позитивно влијае на претприемачките намери кај студентите 

H4: Предвидувањето на намерата позитивно влијае на претприемачките намери кај 

студентите 

H5:Образовните искуства кои го стимулираат претприемништвото позитивно влијаат врз 

ставот кон однесувањето, субјективната норма и предвидувањето на намерата кај 

студентите 
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5. Резултати 
 

Зголемените претприемачки намери влијаат на генерирање на нови работни места, 

иновативни бизниси како и пофлексибилни организации. Споредбената анализа ќе 

овозможи да изведеме заклучоци за влијанието на претприемачкото образование во две 

земји, а со намера во Република Северна Македонија да се пренесат добрите искуства имајќи 

предвид дека Ирска има подолга традиција во ова поле. 

 

Универзитетите би можеле да имаат корист од резултатите во насока на подобрување на 

нивните образовни програми за зголемување на знаењата и полесно надминување на 

препреките за основање сопствени бизниси. 

 

Претприемачките потфати се клучни за развој на економија, а резултатите ќе овозможат 

предлози за политики кои можат да придонесат кон зголемување и стекнување со вештини 

за основање бизниси, а кои понатаму ќе го намалат јазот помеѓу машкото и женското 

претприемништво. 
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