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Разговорот го водеше: 
Рената МАТЕСКА

ИНТЕРВЈУ

НИЕ НЕМАМЕ РИВАЛ!!!
Пред извесно време порачавте де-

ка со зачленетите 240 фирми Комората 
работи на вистинскиот начин, според 
кој сте на вистинскиот пат кон реа ли за-
ција на целта, создавање вистинска, ди-
намична, креативна Стопанска комора 
според европски стандарди...

АЗЕСКИ: Во Стопанска комора на 
Македонија, за последниве 2 месеца, се 
зачленија нови 240 фирми, со што во 
моментов оваа институција со 80- го-
дишна традиција на постоење, на добро-
волна основа, има околу 15.000 чле но-
ви. Комората, според европски стан дар-
ди, секој ден се надградува и потребно 
е со својата активност, динамичност да 
се носи со сите нови случувања, текови 
и информации. Бидејќи главна задача 
на Комората е да ги штити интересите 
на своите фирми-членки, Стопанската 
комора на Македонија, како членка на 
Асоцијацијата на европските комори 
(Eu rochambres), како членка на Асо ци ја-
цијата на балканските комори (ABK), ка-

Многубројните активности на 
Сто  панска комора на Ма-
ке до ни ја, која егзистира 
ве ќе осум децении (во неј-
зина организација е и Про-
мо ци јата на "200 најголеми 
и нај успешни компании во 
Ма ке донија 2004"), отво ра-
њето регионални канце ла-
рии за поттикнување на 
раз војот на малите и сред-
ните прет пријатија, голе мо-
то член с тво, но и притае-
ната "војна" со Сојузот на 
стопански ко мори, како па-
ралелна инсти туција со без-
малку ист ин терес, беше до-
бар повод за разговор со 
првиот човек на Комората, 
господинот Бран ко Азески! 

ко членка на Меѓународната трговска 
комора (ICC) и многу други меѓународни 
асоцијации и институции, ја реализира 
својата работа имплементирајќи ги ев-
ропските стандарди во своето рабо те ње.

Но, реално гледано Стопанската ко-
мора има свој ривал во Сојузот на сто-
пански комори. Сметате ли дека ни тре-
ба конкурентност кога се во прашање 
стопански комори, со оглед дека сте 
слични во намерите и во содржините?

АЗЕСКИ: Стопанската комора на Ма-
кедонија нема ривал. Бидејќи во секоја 
пазарна економија позитивната клима 
ја наметнува конкуренцијата и овде, се-
кое постоење на организирано комор-
ско организирање го оценуваме како 
позитивно, во насока на подобро реа ли-
зирање и исполнување на потребите на 
фирмите-членки. А, како Коморите ги 
реализираат активностите ќе покажат 
оценките на фирмите и нивната ориен-
тација каде што ќе ја побараат услугата 

која им треба. Во секој случај, Стопанска 
комора на Македонија развива добра 
соработка со сите. Стопанска комора на 
Македонија го прифаќа плуралниот ам-
биент на коморско организирање во 
РМ и ќе се залага тој концепт во иднина 
да се развива.

Партнери на Стопанската комора на 
Македонија се и владини и невладини 
организации и институции. 

Сепак, имате добра соработка на ре-
лација Влада-Стопанска комора...

АЗЕСКИ: Со Владата, по природата 
на нештата, коморите треба да имаат 
добра соработка. Бидејќи интересите, 
за едничките ставови кои се апсол ви ра-
ни во рамките на групациите и здру же-
нијата при Стопанската комора на Ма-
кедонија, се пренесуваат до Владата во 
насока на донесување подобри реше-
нија, кои ќе одговараат на бизнис заед-
ницата. Стопанската комора на Ма ке до-
нија создаде и експертски тим од струч-
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њаци од повеќе области, со цел сите за-
конски и подзаконски акти, претходно 
да се разгледуваат, доработуваат и за-
едно со фирмите-членки, понатаму да 
се доставуваат до Владата.

Отворивте многу регионални кан-
целарии, промовиравте многу проекти, 
реализиравте многу активности. Нешто 
за тоа и што е најприоритетно во во де-
њето на бизнис климата во Комо ра та?

АЗЕСКИ: Во моментов имаме отво-
рено 5 регионални канцеларии, со тен-
денција до средината на наредната го-
дина да се отворат уште толку. Регио-
налните канцеларии се комплетно оп-
ремени со кадар, технички и мрежно 
поврзани не само со Стопанската ко мо-
ра на Македонија, туку преку Еуро-инфо 
центарот со уште повеќе од 350 комори 
во Европа. Преку децентрализацијата 
на активностите и рационализацијата на 
трошоците, фирмите-членки на Комо ра-
та подобро ќе ги задоволат своите ба-
рања и преку локалните канцеларии по-
добро ќе ги реализираат своите актив-
ности. Регионалното поврзување е би-

тен фактор за развивање на економијата 
и создавање нови бизнис можности. На 
пример, во СР Германија постојат 81 ре-
гионална комора, а сите заедно ја сочи-
нуваат мрежата од успешно пружање на 
услугите на своите членки преку локал-
ните канцеларии.

Се промовираат и многу нови про-
екти во соработка со домашни и стран-
ски институции и на регионално ниво. 
Се вршат презентации за секоја новина 
и поблиску се доаѓа до фирмите за кои 
истата е наменета. Транспарентноста е 
поголема и преку развивањето на 
мрежата на регионалните канцеларии.

Бизнис климата во Комората ја на-
метнуваат фирмите-членки. Кадарот во 
Комората претставува само логистичка 
поддршка на нашите членки и нивното 
темпо за водење бизнис се наметнува 
во Комората. Само така може да се пос-
тигне успех. Дополнителен мотив се 
пос  тигнатите добри резултати на фир-
мите, било да станува збор за поддршка 
при почнување нов бизнис, реализација 
на заедничко вложување меѓу маке дон-
ска и странска фирма и сл.

Се придржувате на ставот дека ма-
лите и средните претпријатија се доми-
нантна сила во стопанството. Дали на 
нив треба да го базираме стопанскиот 
развој и дали сте за динамична или, пак, 
статична економија?

АЗЕСКИ: Во државава, околу 93 от-
сто од фирмите се малите и средните 
претпријатија. Доминантната сила се 
постигнува во донесувањето на заед-
нич ките ставови на бизнис заедницата, 
пред сè, по клучните прашања кои се од 
витално значење за државата, односно 
меѓу другите во врска со вработувањето, 
привлекувањето на инвестициите и ев-
роинтеграцијата. Стопанска комора на 
Македонија не прави разлика во пру жа-
њето на услугите, било да станува збор 
за мала, средна или голема фирма. Но, 
сметам дека успехот на големите фирми 
треба да биде следен од малите и од 
средните, бидејќи само така можеме да 
ја постигнеме саканата цел, а тоа е нас-
тап на пазарите на ЕУ, странски инвес-
тиции во државата и добра бизнис кли-
ма за развој на економијата и подобро 
живеење.
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Како конкретно Комората ќе им из-
лезе во пресрет на малите и средните 
претпријатија и со предизвиците на па-
зарната економија?

АЗЕСКИ: Преку членството во ме ѓу-
народните организации, Стопанската 
ко мора ги добива бенефитите од брз, 
навремен и стручен пристап на инфор-
мации. Тие информации, кои приори-
тетно се наменети за фирмите, можат и 
треба да ги користат фирмите во секое 
време. Преку учеството и претставу ва-
њето на потенцијалите во соодветниот 
сектор, на меѓународни саеми, мани фес-
тации, организирање бизнис фору ми, 
фирмите ги пронаоѓаат своите деловни 
партнери, а Комората е тука да помогне 
со целиот свој кадровски, технички и 
информационо екипиран систем. Но ви-
те услуги кои секојдневно Стопанската 
комора на Македонија ги нуди се токму 
изведени од потребите на фирмите и 
тие го диктираат темпото на инвен тив-
ност преку потребата од информации, 
услуги и слично, која ја чувствуваат во 
нивното секојдневно работење. 


