ЕКОНОМИЈА

СОЈУЗОТ НА СТОПАНСКИ КОМОРИ П

ДИЛ ЗА РЕАЛИЗА

"Базирано на предлозите од нашите членки,
во Сојузот на стопански комори се согласивме за наредната 2005 година да
работиме на неколку конкретни полиња: редефинирање на третманот на
производството, регулирање на човечките ресурси согласно пазарната економија, неколку активности за подобрување на економскиот амбиент, но
ќе третираме и актуелни теми на поединечни членки", констатираа од Сојузот на стопански комори.

Пишува:
Рената МАТЕСКА

С

о цел да го
подобри своето работење
Сојузот на стопански комори на Македонија потпиша
Договор за соработка со Меѓународната финансиска корпорација
(ИФЦ-СЕЕД). Со овој Договор
треба да се подобри капацитетот за работа на коморите.
Беше најавено дека со помош на оваа организација ќе
почне да излегува и месечно
списание, во кое приоритет
ќе имаат активностите на коморите.

Безначаен пораст на бруто-националниот производ,
континуиран пад на производството, рекорден трговски дефицит и неконкурентност на македонските производи на домашниот и на
светскиот пазар се само дел
од негативните работи кои ја
одбележаа 2004 година, беше речено на средбата на
стопанствениците од Сојузот
на стопанските комори на
Македонија. "Подготвени сме
в година, со Синдикатот и со
Владата да ги решаваме економските проблеми. Со овие
активности Сојузот ќе прерасне во главен двигател на
македонското стопанство",
рече Венко Глигоров, претседател на Сојузот на стопански комори на Македонија.
Извршниот директор на
Сојузот на стопанските комори на Македонија, Васко
Карангелески ги презентираше активностите и проектите на Сојузот на стопанските комори, кои произлегуваат од Договорот меѓу Сојузот на стопански комори и
Меѓународната финансиска
корпорација (СЕЕД). "Сојузот
на стопански комори во наредниот период е фокусиран
на зајакнување на капаци-

СОЈУЗОТ ЌЕ ПРЕРАСНЕ ВО ГЛАВНА ДВИЖЕЧКА СИЛА НА
МАКЕДОНСКОТО ОПШТЕСТВО, ВЕЛАТ СТОПАНСТВЕНИЦИТЕ

тетот на коморите и Сојузот
со цел подобро застапување
на интересите на членките
на коморите. Паралелно со
тоа, Сојузот на стопански комори во соработка со (СЕЕД)
има програма и им нуди услуги на своите членови, кои
ќе овозможат градење на
нивните капацитети и техничка поддршка на претпријатијата, со што тие ќе се здобијат со конкурентни предности".
Свое обраќање пред стопанствениците имаа и Љупчо
Стојковски - Бујото, како и
Владимир Тодоровиќ.

ШТО Е СОЈУЗОТ НА СТОПАНСКИ КОМОРИ?
"Тоа е - вели Глигоров коморско здружување на
гранските стопански комори,
други асоцијации и странски
комори и место каде што ќе
се артикулираат интересите
на целата бизнис заедница
во Македонија. Наша цел е
да ја подобриме бизнис-климата и со тоа да оствариме
услови за зголемен раст на
бизнисот на стопанствени-
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ците. Преку развојот на бизнисот, ќе можеме да зборуваме за зголемување на примањата на работниците и подобрување на животниот
стандард во целина.
Во 2005 година, заедно со
Владата и со синдикатите
сме подготвени да ги решаваме економските проблеми,
да заземаме став по одредени економски теми и да ги
заштитуваме нашите членки
од неправдите кои им се нанесуваат. Нашата фокусираност кон проблемите на стопанствениците, како и градењето стручни служби, кои
ќе можат да одговорат на потребите на стопанствениците, ќе бидат прифатливи за
голем број мали и средни
претпријатија. Со овие активности, Сојузот на стопански
комори и гранските стопански комори ќе прераснат во
главна движечка сила во македонското општество".
Од Сојузот на стопански
комори сметаат дека Владата
на Македонија треба да си
зададе многу поамбициозни
развојни економски цели и
приоритети: на пример, го-

ОТПИША ДОГОВОР ЗА ПАРТНЕРСТВО

ЦИЈА НА МИСИЈАТА
дишен раст на БНП повеќе
од 10 проценти неколку години по ред или просечна
месечна нето плата повеќе
од 500 евра за 2007 година.
Со такви конкретни и мерливи цели, кои за сите стопанственици и граѓани се повеќе од посакувани, ќе се насочат енергијата и активностите на сите фактори кон
економијата и работењето,
наместо кон политиката и меѓуетничките односи.
Фирмите во Македонија,
изложени на светската конкуренција, на разни притисоци и промени на трендовите, се преориентираат и
користат современи методи

на работење. Но, за да можат
фирмите да бидат конкурентни на домашниот и на
светскиот пазар, потребно е
и државната управа во Македонија да се трансформира
и да биде конкурентна во
споредба, во најмала рака,
со соседните земји и со
земјите во регионот, посочуваат од Сојузот на стопански комори.
"Ако зафаќањата во државата се поголеми, ако службениците во државната управа се непродуктивни и користат сложени процедури,
тогаш домашниот производ
се обременува со многу давачки и со доцнење во по-
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јавувањето на сите пазари.
Овие аномалии во Македонија обилно го користат другите земји и нè преплавуваат
со нивни поконкурентни
производи: воопшто не е
случајно тоа што трговскиот
дефицит е рекорден и од ден
на ден рапидно расте. Значи,
од една страна, Владата
треба да работи на драматично намалување на Буџетот од година во година, а од
друга страна да работи на
подобрување на својата
структура која ќе одговара
на барањата на бизнис-заедницата", вели Венко Глигоров,
претседател на Сојузот на
стопански комори.

