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ЗДРАВО СТОПАНСТВО СО  

ЕКОНОМИЈАЕКОНОМИЈАЕКОНОМИЈА
СОЈУЗ НА СТОП    

Пишува: 
Рената МАТЕСКА

Пред извесно време е 
формиран и функ ци-
онира Сојузот на сто-

пан  ски комори на Маке до ни ја 
како коморско здру жу вање на 
граѓанските стопан ски ко мо-
ри, други асоци ја ции и стран-
ски комори, мес то каде што ќе 
се артику ли раат интересите 
на целата бизнис заедница 
во Маке донија. Нивната цел, 
според најавите, е да ја по до-
брат биз нис климата и со тоа 
да ос тва рат услови за зго ле-
мен раст на бизнисот на сто-
пан стве ни ците.

"Преку развојот на биз ни-
сот, ќе можеме да зборуваме 
за зголемување на платите 
на работниците и подоб ру-
вање на животниот стандард 
во целина", вели Васко Каран-
гелески, извршен директор 
на Сојузот на стопански ко-
мори на Македонија.

Стопанствениците - член-
ки на Сојузот сметаат дека 
македонската Влада треба да 
си зададе многу поамби циоз-
ни развојни економски цели 
и приоритети: на при мер, го-
дишен раст на БНП повеќе 
од 10 проценти не колку го-
дини по ред или про сечна 
месечна нето плата повеќе 
од 500 евра за во 2007 го ди на. 
Тие порачуваат дека со так ви 
конкретни и мерливи цели, 
кои за сите сто пан стве ници и 
граѓани се повеќе од поса-
кувани, ќе се насочи енер   -
гијата и актив ностите на сите 
фактори кон економијата и 
работењето, наместо кон по-

"За 2005 година имаме зацртано да работиме на неколку конкретни по-
лиња: редефинирање на третманот на производството, ре гу ли рање 
на човечките ресурси согласно пазарната економија, не колку ак тив-
ности за подобрување на економскиот амбиент, но ќе тре тираме и 
актуелни теми на поединечни членки", велат од Сојузот.

ли тиката и меѓуетничките од-
носи.

"Дел од активностите по ч-
наа уште во септември, а по-
големиот дел од нив ги поч-
навме во 2005 година. Соју-
зот е формиран во јули 2004 
година, регистриран е во сеп-
тември, а првичната про мо-
ција беше во октомври. Во 
однос на тоа да сумираме што 
направивме во првиве три 
ме  сеци од годинава, и ќе на-
ведам неколку работи. Оваа 
година најмногу сме скон-
центрирани на застапу ва ње-
то на претпријатијата, значи 
на малите и на сре дните прет-
пријатија, кои ни се целна 
група и кои имаат реална пот-
реба од заста пување на нив-
ните интереси пред соод вет-
ните институ ции на орга ни-
зиран и арти кулиран начин. 
Наш друг при оритет е подиг-
нувањето на капацитетите на 
знаењето и на вештините на 
менаџерите и на сопстве ни-
ците на фир ми. Во однос на 
застапу ва њето, од јануари 
до сега бев ме вклучени во 
првите кон султантски сред-
би за новиот Закон за труд, 
односно За конот за работни 
односи. Не кои преферираат 
да кажат дека тоа се пре го-
вори, но ние сепак оста ну-
ваме на ста вот дека станува 
збор за кон султантски сред-
би, односно средби за кон-
султации со социјалните пар т-
нери за де финирање на рам-
ките преку увидување на раз-
лич ните ставови. Освен овој 
За кон, стопанствениците ве-
ќе ар ти кулираа и конкретни 
пред лози за решавање на 
про б лемите со кои се соочу-
ваат, а дел од нив презенти-

равме и ги поднесовме како 
барања и на неодамнешната 
работ ната средба со пре ми-
ерот Вла до Бучковски и со ви-
це премиерот Минчо Јор да-
нов", коментира Каранге лески.

Вложувањето во менаџер-
ското оспособување и усо вр-
шување, исто така, е битно за 
членовите на Сојузот.

"За натаму - нагласува Ка-
рангелески - сакаме да ги про-
 должиме активностите за усо-
вршување на мена џерските 
кад  ри и сметаме дека чо веч-
ките капацитети се многу зна-
чајни, особено на мена џер-
ски  от кадар.

Според нашето испи ту ва-
ње, иако за тешкотиите со 
кои се соочуваат претпри-
јатијата како приоритетен и 
како најголем проблем се ко-
гаш се посочува пристапот 
на капитал и цената на ка пи-

талот во Македонија. При ста-
пот и цената на капиталот се 
проблем за остварување на 
инвестиционите проекти, но 
и за ликвидноста на прет при-
јатијата. Втор најголем проб-
лем е прав ната застапеност 
на малите и на средните прет-
пријатија, кои најчесто и не-
маат прав ници во сопс тве ни-
те прет пријатија. Како трет 
приори тетен проблем нај-
често се нагласува потребата 
од со одветни човечки ресур-
си, односно соодветно обуче-
ни от кадар во претпри ја ти-
јата, на сите нивоа. Сојузот 
на сто пански комори во те-
кот на годинава ќе произлезе 
со по веќе програми како ре-
шение за овие проблеми, ос-
новно е да се излезе во прес-
рет на потребите и барањата 
на претпријатијата. Како и 
при сите наши активности, 
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се оби дуваме да бидеме мак-
симално транспарентни и јав-
носта да е информирана за 
нашите активности".

"Речиси сите почнавме од 
нула на почетокот на 90-тите 
години, а денес сме рес пек-
табилни стопанственици, кои 
знаат да создаваат вис тински 
вредности и да пра ват голем 
раст. Машки из државме не-
колку промени на власта", ве-
лат стопан стве ниците кои чле-
нуваат во Сојузот.

Долги години веќе во др-
жавава постои Стопан ска та 
комора на Македонија, а од 
неодамна работат и Ев роп-
ската бизнис асоцијација, Ев-
ропската стопанска ко мо ра 
и други. Оттука се намет нува 
прашањето за оправ даноста 
на постоењето на Сојузот на 
стопански комори на Ма ке-
донија.

Но, според Карангелески, 
конкурентноста во комор ско-
то здружување воопшто не 
пречи:

"Ние се формиравме спо-
ред Законот за стопански ко-
мори од 2002 година. Тој За-
кон требаше да претста вува 
значаен чекор во пре ст рук-
туирањето на комор ското 
здру жување. Претпри јати ја-
та кои не беа задоволни од 
државната Стопанска ко мо-
ра, затоа што нивните ин те-
реси беа маргинализирани, 
се договорија да формираат 
гранкови стопански комори: 
Трговска, Индустриска, Ус-
луж на, кои стапија во Сојузот 
на стопански комори. Кон ку-
ренцијата меѓу повеќе биз-
нис асоцијации е добра за 
претпријатијата, но конку-
рен     цијата на еднакви ос но-

ви. Погледнете само какво 
по    местување во органи заци-
јата на бизнис асоцијациите 
се предизвика со нашето по ја-
вување, дури и државната 
Стопанска комора стана по-
активна. За нас не претста-
вува пречка доколку нашите 
членови членуваат во некоја 
друга бизнис асоцијација или 
комора, значајно е прет при-
јатијата да имаат корист од 
тоа. Сепак, небулозата е во 
постоењето на два па ра лел-
ни закони за коморско здру-
жување. Такво нешто не пос-
тои никаде во светот и тоа 
треба да се реши што по-
брзо. Непостоењето ед накви 
услови за различни субјекти 
ја оневозможува конкурент-
носта на еднаква основа и со 
тоа преферирање на одре-
ден субјект се соз дава мон-
опол во коморското здру жу-
вање. Нашата скон цен три ра-
ност, пред сè кон малите и 
средните прет пријатија, кои 
се водечки развоен сегмент 
на секоја економија, чии пот-
реби се делумно пои нак ви и 
досега непретставени пред 
соод ветните институ ции, е 
наша компаративна пред ност. 
На шиот концепт е сосема по-
инаков од тој на Стопанската 
комора, нашиот начин на деј-
ствување е по инаков за тоа 
што работиме, пред сè, во 
функција да ги поттикнеме и 
да ги афир мираме прет при-
јатијата кои се наши чле но-
ви. За нас не е апстрактен 
пои мот здрава економија, 
туку тој е базиран на по сто-
ење на здрави прет пријатија 
кои имаат постојан раст и по-
добрување во рабо тењето". 

Визијата и мисијата на Со-

јузот, според нашиот сого вор  -
ник, е јасно дефинирана.

"Визијата на Сојузот на сто-
пански комори е водечка ма-
кедонска бизнис мрежа, ка-
де што ќе интегрираме не са-
мо комори туку и водечки 
асо цијации. Мрежата е зна-
чајна бидејќи ја потенцира 
инклузивноста како еден од 
основните принципи на на-
шата организација, при тоа 
поставувајќи ги субјектите 
на еднакво ниво. Мисија ни е 
постојано да ја зголемуваме 
конкуретноста на претпри-
јатијата - членки, да ја подо-
бруваме македонската биз-
нис средина и да ја зго ле-
муваме продажбата на на ши-
те производи на глобалниот 
пазар...

Разликата од другите асо-
цијации е во тоа што во ак-
тивностите на Сојузот ди-
ректно се вклучени стопан-
ствениците. Нашите посто ја-
ни и проектни тела - посо чу-
ва Карангелески - се соста ве-
ни од стопанственици, кои 
директно се соочуваат со 
проблеми и затоа се нај доб-
ро запознати со нив. Соод-
ветното дефинирање на про-
блемите е значајно, но наш 
основен принцип е да ну ди-
ме решенија. Сметаме дека 
не треба само да се крити-
кува туку и да се нудат ре ше-
нија. Се трудиме да бидеме 
проактивни во однос на ма-
кедонските економски те-
кови". 

Сојузот на стопански ко-
мори на Македонија, исто 
така, неодамна потпиша вре-
ден договор за соработка со 
Меѓународната финансиска 
корпорација (IFC) - SEED, која 

е дел од групацијата на Свет-
ска банка.

"Во наредниот период Со-
јузот на стопански комори ќе 
се фокусира на зајак ну ва ње-
то на капацитетот на гран-
ските комори и Сојузот, со 
цел подобро застапување на 
ин тересите на членките на 
коморите. Паралелно со тоа, 
Сојузот на стопански ко мори 
во соработка со SEED има 
прог рама и им нуди ус луги 
на своите членови, кои ќе 
овозможат градење на ка па-
цитетите на претпри јатијата, 
со што тие ќе се здо бијат со 
конкурентни пред ности. Дел 
од нашите услуги и ак тив-
ности се реализираат благо-
дарение на остваре ниот до-
говор со SEED, гру пација на 
Светска банка. Пре ку SEED го 
ангажиравме кон султантот за 
бизнис асоци јации, кој фа си-
литираше со сесиите за из-
готвување Стра тегија и Ак-
ционен план на Сојузот на 
стопански комори. Ние веќе 
изработивме стра тегија за ра-
бота за наредните три години 
и Акционен план за на ред-
ната година, кои се га им ги 
презентираме на претпри ја-
тијата преку сред бите во гра-
довите низ Ма ке донија", ве-
ли Каранге лески.
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