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БИЗНИС СТОРИЈА

Пишува: 
Рената МАТЕСКА

ПРОБЛЕМИТЕ НА СТРА    

БИЗНИС СТОРИЈА

Не е лесно во државава да се почне мал бизнис, 
особено ако сте странец, за што постојат мно   гу 
пречки (особено со локалните моќници и ре-
кетари), но доколку имате јасна цел и ви зи-
ја, како што е случај со семејството Лиу Шин 
Хаи од Џилин (Кина) и Силвија Ди ми три ев-
ска Лиу, тогаш постои можност сонот да ста-
не јаве, но само со упорност и со ра бота!

ЛУЃЕТО НЕ ИМ ВЕРУВААТ

Во државава има околу 
дваесеттина Кинези биз -
нисмени, кои се оби ду-

ваат да инвестираат во Ре-
пуб лика Македонија, но при 
тоа се соочуваат со нај раз-

лич ни тешкотии. Не е лесно 
во нашава држава да се поч не 
бизнис (се проценува дека 
во најдобар случај за тоа се 
потребни околу два месеца), 
за разлика од соседните Ре-
 публика Бугарија и Србија и 
Црна Гора, каде што проце-
дурата е поедноставна. Ин те-
ресно е искуството на 23-го-
дишниот Лиу Шин Хаи од Џи-
лин, Република Кина, кој во 
Македонија прв пат дојде во 
2002 година за да работи ка-
ко професионален готвач на 
кинески специјалитети кај не-
говите роднини, кои овде от-
во риле кинески ресторан. Но, 
роднината му починал, угос-
тителскиот бизнис пропад нал, 
а Лиу, иако мошне млад, ре-
шил да остане во државава и 
да почне сопствен бизнис. 
Мо жеби за тоа била пресудна 
љубовта, која во меѓувреме 
се родила меѓу него и Ма ке-
донката Силвија Ди мит риев-
ска, склучувањето брак и нив-
ната одлука за отпочнување 
семеен бизнис, односно да 
се занимаваат со угос тител-

ЕВРОПА ИСПЛАШЕНА ОД КИНЕСКИОТ БУМ

Европската унија, исплашена од напливот на кинеска сто-
ка, презема ригорозни мерки за да се заштити, а Република 
Македонија, за разлика од соседите Србија и Црна Гора и 

Бугарија, сè уште е не до-
волно привлечна за ки-
нес ки ин вес тиции, за што 
странците знаат да кажат: 
"Доколку се утврдува кол-
ку една зем ја е развиена, 
тогаш секогаш тоа се пра-
ви спо ред присуството на 
Ки не зите и нивните биз-
ниси во дотичната држа ва!"

ЛИУ ШИН ХАИ ОД ЏИЛИН, КИНА, РЕШИТЕЛЕН ДА ИНВЕСТИРА ВО ЛИУ ШИН ХАИ ОД ЏИЛИН, КИНА, РЕШИТЕЛЕН ДА ИНВЕСТИРА ВО 
МАКЕДОНИЈА И ПОКРАЈ РИЗИЦИТЕ И БАРИЕРИТЕМАКЕДОНИЈА И ПОКРАЈ РИЗИЦИТЕ И БАРИЕРИТЕ

ство, по што отвораат рес то-
ран за ки нес ка храна. За овој 
бизнис двај цата млади вло-
жиле околу 10.000 евра, дел 
од нив по зај мени пари. По-
веќето кои ги поз навале на 

ваквата нивна одлука гле да-
ле со одредена недоверба, 
но овие млади лу ѓе имале 
сво ја визија и цел.

РЕШИТЕЛЕН ВО 
НАМЕРИТЕ

"Навидум е лесно да се 
поч не бизнис, но не е така. 
Обично, луѓето гледаат со не-
доверба кон тебе ако 'не си 
доволно возрасен' во поглед 
на годините, бидејќи под 'газ-
да' се подразбира да бидеш 
висок, крупен и доволно стар. 
Од кинеската Амбасада ми 
ре  коа дека сум многу млад 

за да се зафатам со една вака 
тешка и одговорна работа, 
от ворање кинески ресторан, 
што претставуваше пози тив-
на критика, бидејќи тие про-
ценуваа дека бизнисот со 
текстил би бил полесен. Но, 
јас бев решен да почнам со 
угостителство, бидејќи во Ки-
на макотрпно се школував за 
оваа професија, која тешко се 
учи и е мошне специфична. 
Верувам во своите способ-
ности, а доказ за тоа ми се 
посетителите, гостите, нај чес-
то странци кои ми оддаваат 
признание за подготвеното, 
бидејќи можат да направат 

разлика во квалитетот на ис-
тото јадење кое го пробале 
во некои европски градови, 
па дури и во Кина. Да знаеш 
да подготвуваш кинеска хра-
на е вистинска уметност, а јас 
тоа мачно го научив, но го 
работам со љубов", вели Лиу.

Според него, животот во 
Македонија и во Кина многу 
се разликува, речиси во сите 
сегменти. Лиу вели дека во 
неговата далечна татковина 
тешко се заработува за пар-
че леб, се живее побрзо, по-
ди намично, а овде сè е бав но...

"Во мојата татковина ра-
бот ниците мораат да работат 
по 13-14 часа за просечна ме-
сечна плата од 120 евра. Стан-
дардот е мошне низок, паза-
рот е убиствен. Моите ро ди-
тели - со носталгија раска-
жува Лиу - беа изненадени 
од  одлуката да останам во ту-
ѓа држава, каде што имав на-
мера да основам семејство и 
да почнам бизнис. Тие ме 
под држаа, иако ги напуштив. 
Знаете, според законот, во 
Ки на е дозволено само едно 
дете. Голема беше желбата 
да отворам ресторан, тоа и 
го работам, го правам од ср-
це. Еве веќе една година пос-

НА МЛАДИТЕ БИЗНИСМЕНИ?!



  НСКИТЕ ИНВЕСТИТОРИ
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тоиме, успеваме да се снај де-
ме, дел од долговите вра тив-
ме, а планираме и нови ин-
вестиции. Не се плашам, на-
против имам самодоверба, 
ве рувам во себе и во она што 
го знам". 

БОРБА СО СЕБЕ И СО 
ОКОЛИНАТА

Приказната на Силвија, со-
пругата на Лиу воедно и не-
гов бизнис партнер, е мошне 
интересна, но и тажна, осо-
бено во делот како нашата 
(македонска) средина реаги-
рала, пред сè, на нивната љу-
бов, а потоа и на плановите 
за почнување бизнис. Таа слу-
чајно го запознала Лиу и на 
некој начин му била "мен тор-
ка" за да го научи маке дон-
скиот јазик, при што и таа го 
учела кинескиот и тоа мошне 
брзо. Искреното пријател ство 
се развило во голема љубов, 

ЕКОНОМСКА КЛИМА НА РЕЛАЦИЈА ПЕКИНГ - СКОПЈЕ

"Во 2003 и 2004 година економската соработка меѓу Кина и Македонија е зголемена за 
70 проценти, но сè уште не ги дава резултатите кои ги очекуваат двете држави", рече Ни-
кола Черепналковски минатата година, во улога на државен советник во Министерството 
за економија. 

Черепналковски и Ву Минг Џин, заменик-министер за тр говија на Кина, потпишаа 
договор за мешовита економска трговска соработка. 

"Македонските компании се добредојдени на големиот ки нески пазар, каде што треба да 
најдат можност за соработка и за инвестирање", изјави минатата година Ву Минг Џин. 

која на почетокот била шок 
за нејзините родители, но и 
за средината. Сепак, таа од-
лучила да се омажи за Лиу, 
заедно заминале за Кина за 
да направат свадба, а потоа 
имале планови да се вратат 
во Скопје и да почнат заед-
нички бизнис.

"Водев борба сама со се-
бе, но и со околината. Само 
за споредба, мојот неколку-
месечен престој во Џилин, 
Кина, ми покажа колку има 
поразличен свет од нашиов. 
Прво ме шокираа 'нашите' од 
македонската Амбасада во 
Пекинг, кои се обидуваа да 
ме разубедат во намерата да 
се омажам за Лиу, но бев 
упорна и решив да истраам 
на својата одлука. За разлика 
од нив, јас бев воодушевена 
од односот на роди телите на 
Лиу, кои ме прифатија како 
своја, всушност за нив е чест 
да имаат снаа, странкиња. Кај 
нив не постои зборот раса, 
односно воопшто не им се 
важни религијата, национал-
носта... Особено ми се допаѓа 
нивниот однос и респектот 
кон традицијата, културата и 
кон постарите лица", вели 
Силвија.   

Но, во нивната досегашна 
работа тие се соочиле со 
многу проблеми како, на при-
мер, со некои локални моќ-
ници кои се претставувале 
како санитарна, пазарна ин-
спекција и слично, кои на 
најразличен начин се оби ду-
вале да им изнудат "рекет". 
Семејството Лиу сепак не се 
откажува од своите бизнис 
планови во Република Ма ке-
донија и планираат да от во-
рат и продавница за по ек с-
клу зивна облека.  

СЕМЕЈСТВОТО ЛИУ СО МАЛАТА НЕЛА МЕИ САН, СЕМЕЈСТВОТО ЛИУ СО МАЛАТА НЕЛА МЕИ САН, 
ШТО ВО ПРЕВОД ЗНАЧИ УБАВА И ЦВРСТАШТО ВО ПРЕВОД ЗНАЧИ УБАВА И ЦВРСТА


