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ЕКОНОМИЈА

Пишува: Рената МАТЕСКА

ЦАРИНИТЕ - ПРЕЧКА ЗА БИЗНИС СОРАБ    

ЕКОНОМИЈА

Покрај досегашната до-
бра трговска размена 
меѓу Ре публика Ма ке-

донија и Ко со во со ца рин-
ските бариери ќе се отвори 
фронт за трговска војна меѓу 
двата соседа.  

Воведувањето царини за 
македонските производи е 
во исклучителна надлежност 
на косовската Влада. Пре ми-
ерот Владо Бучковски е уме-
рен со ставот дека не треба 
да се повлече потег со кој ќе 
се загрози добрата трговска 
соработка со Косово и не 
треба да се затвораат вра-
тите за соработка, бидејќи тр-
пеливоста е особина на муд-
рите.

Економската оправданост 
за и против воведување се-
зонски царински тарифи за 
македонските стоки ќе биде 
во рацете на косовската Вла-
да која ќе го има крајниот 
збор.

Како и да е, штетата би би-
ла и на двете страни, како на 
претприемачите од Ма ке до-
нија, така и на прет при ема-
чите од Косово, кои до нео-
дамна остваруваа пози тивна 
бизнис релација.

БИЗНИС 

Македонската развојна 
фон  дација за претпријатија 
(МРФП) организираше кон-
ференција на тема "Пре диз-

Косово веќе реши со 25 проценти да ги царини 
македонското овошје и зеленчук, иако не е 
прецизирано кога оваа одлука ќе стапи на 
сила. Косовската Влада во дилема дали да 
воведе царина за нафтата и за хемиските 
про изводи кои доаѓаат од Македонија.

Од 180 милиони евра трговска размена, 170 ми-
лиони се македонски производи. Не треба 
да се затвораат вратите со Косово, е став на 
Владата на Република Македонија.

Царинските давачки причина за лоша бизнис 
соработка меѓу македонските и албанските 
претприемачи. Околу 35 проценти од стран-
ските производи во продавниците низ Ко-
сово се најразновидна стока од Македонија.

вици и можности во тргов-
ската размена меѓу Маке до-
нија и Косово", но наместо 
надминување на царинските 
бариери, токму најавените 
ца  рински давачки беа преч-
ката за успешни бизнис до-
говори. На Форумот при сус-
твуваа триесеттина прет-
прие   мачи од Македонија и 
од Косово, кои се занимаваат 
со градинарство и овош тар-
ство, житни култури, млечна 
индустрија и винарство, би-
дејќи во овие четири сек то-
ри досегашниот интерес за 
трговска размена е нај го лем. 
Од македонските фир ми при-

ТРГОВСКА ВОЈНА  

КОСОВСКАТА ВЛАДА ВО ПРИШТИНА ЌЕ ГО ИМА КРАЈНИОТ ЗБОР ЗА КОСОВСКАТА ВЛАДА ВО ПРИШТИНА ЌЕ ГО ИМА КРАЈНИОТ ЗБОР ЗА 
ЦАРИНИТЕ, ВЕЛАТ ОД УНМИКЦАРИНИТЕ, ВЕЛАТ ОД УНМИК

Осврнувајќи се на најавите за воведување визен 
режим за делот од Косово, кој е под јурисдикција на 
УНМИК, ви цепремиерката Радмила Шекеринска из-
јави дека тоа е ап солутно во спротивност со поли-
тиката на ЕУ, како и со политиката на Пактот за ста-
билност.

"Последните најави на УНМИК се дека не станува 
збор за визи, туку за регистрирање на влезот и из ле-
зот на граѓаните, во и од Косово, со цел да се зголеми 
безбедноста. Ние сме во разговори со УНМИК, за што 
формиравме и нова работна група под водство на 
заменик - претседателот на Владата, Минчо Јорданов. 
Се надевам дека од тие раз говори ќе се излезе со 
добар резултат", изјави Шеке рин ска.

"Доколку се стави под знак прашање слободниот 
проток на луѓе и стоки, тоа дефинитивно ќе има лошо 
влијание врз нашите билатерални односи", нагласи 
вицепремиерката.

ПРИШТИНА
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суствуваа: "Бучен Козјак", "Ви-
ком", "Греен продукт", "Че-
корови", "Випро" и други. 
Кон   ференцијата се одржа во 
Приштина, а требаше да ово-
зможи воспоставување нови 
контакти и развој на сора-
ботката меѓу маке дон ските и 
косовските претпри емачи од 
земјоделскиот сек тор.

Бизнисмените од Косово 
велат дека царините се един-
ствен спас за нивното произ-
водство, додека за нивните 
колеги од Македонија тоа би 
било со лоши последици по 
нивниот бизнис.

Она што можеше да се за-

ова прашање, иако потоа се 
обидоа тоа да го ублажат и 
негираат. Не беше потребен 
"оџата од Битола" за да се 
види дека нешто не "штима" 
на релација премиер - прет-
седател.

"Ние имаме повеќе мо ти-
ви од нив да воведеме визен 
режим, бидејќи на тој начин 
ќе имаме подобра контрола 
на границата, што е пред ус-
лов за поефикасна битка 
против инфилтрира њето по-
единци и групи", ве ли Бранко 
Црвенковски.

"Треба да се биде тре пе-
лив", одговори премиерот на 

 МЕЃУ СОСЕДИТЕ ИЛИ... 
бележи во продавниците во 
Приштина, а тоа го пот вр ду-
ва и статистиката, е дека око-
лу 35 проценти од сите стран-
ски стоки на Косово се про-
изводи од Македонија. По 
најавите за воведување ца-
рина беспредметни беа раз-
говорите за надминување на 
царинската бариера, по доб-
рување на бизнисот, доб рата 
волја, знаењето и на порната 
работа.

СУДИР

Најавите за царинските да-
вачки и визи за Косово беа 
повод и за судирот меѓу пре-
миерот Бучковски и прет се-
дателот Црвенковски, кои 
пре  зентираа разногласие по 

Неодамна косовското стопанство доби важен пар-
тнер: Европската банка за реконструкција и развој 
(ЕБРЗ), која по успешните преговори за Протоколот 
за заемен договор меѓу УНМИК и ЕБРЗ е подготвена 
да им даде поддршка на приватниот и на јавниот сек-
тор. ЕБРЗ наскоро ќе почне со работа на Косово каде 
што ќе го воспостави статусот на ин тер нацио нална 
меѓу владина финансиска институција во сог ласност 
со важечките закони на Косово. Протоколот за зае-
мен договор е потпишан од страна на првиот човек 
на УНМИК, Сорен Јесен Петерсен и Жан Лемијер, прет-
седател на ЕБРЗ и на сила стапи од 4 .4. 2005 година.

Активностите на ЕБРЗ ќе бидат насочени кон раз-
војот на приватниот сектор, со што ќе се овозможат 
заеми и инвестиции за малите и средните прет при-
јатија.

Токму кај малите и средните претпријатија, од нос-
но претприемачите од земјоделскиот сектор од Ма-
кедонија и од Албанија, се можностите за воспо ста-
вување контакти и развој за економска соработка и 
трговска размена. Но, сè ова паѓа во вода доколку 
има "жешки" царински давачки. 

барањето на претседателот 
Македонија прва да реагира 
пред Косово да воведе визи 
и царина за Македонија. 

На изјавата на Црвен ков-
ски реагираше и УНМИК од 
каде што порачуваат дека 
новите дозволи за престој не 
се визи. Од таму и корек ци-
јата за датумот за воведување 
визи, наместо од први мај 
тие ќе почнат да се примену-
ваат од први јули до кога 
треба да се решат низа тех-
нички прашања. Косовските 
власти сè уште не знаат дали 
за добивање дозвола за пре-
стој ќе треба да се пополнува 
посебно барање на граница 
и дали печатот ќе се става во 
пасошите или на посебен 
лист.

БИЗНИСМЕНИ ОД МАКЕДОНИЈА СЕ СРЕТНАА СО БИЗНИСМЕНИТЕ ОД БИЗНИСМЕНИ ОД МАКЕДОНИЈА СЕ СРЕТНАА СО БИЗНИСМЕНИТЕ ОД 
КОСОВО, НО ЦАРИНСКИТЕ ДАВАЧКИ БЕА КАМЕН ЗА СОПНУВАЊЕ ВО КОСОВО, НО ЦАРИНСКИТЕ ДАВАЧКИ БЕА КАМЕН ЗА СОПНУВАЊЕ ВО 
БИЗНИС РЕЛАЦИИТЕБИЗНИС РЕЛАЦИИТЕ


