ЕКОНОМИЈА
ЕКОНОМИЈА
АМЕРИКАНСКИТЕ ДОЛАРИ НА "ЏОНСОН КОНТРОЛС" ЌЕ
ВЛЕЗАТ ВО ДРЖАВАВА?!

П

ремиерот Владо Бучковски и Томас Пацелт, директор на американската компанија "Џонсон контролс" за Европа, со
неодамнешното потпишување меморандум за соработка, обврски и инвестиции, го отворија патот со кој
оваа мултинационална компанија ќе изгради фабрика
за електронска опрема во
слободната економска зона
"Бунарџик". Како што е планирано, во оваа прва фабрика на американскиот електромашински гигант во Македонија и во овој дел на Европа, треба да бидат вработени околу 500 лица. Покрај
ова, претставникот на американскиот автомобилски
гигант, Томас Пацелт, најави
дека на 22 мај меморандумот
треба да биде одобрен од
бордот на директори на
"Џонсон контролс", по што
на 5 септември треба да поч-

МЕГА КОМПАНИЈА
"Џонсон контролс" е водечки светски производител на
седишта, акумулатори и други делови за внатрешно опремување на автомобилите. Нејзини партнери се автомобилските гиганти "Џенерал Моторс", "Дајмлер-Крајслер",
"Фиат", "Форд", "Хонда", "Мазда", "Рено", "Пежо", "Фолксваген", "Тојота" и други. Компанијата има 123.000 вработени, 275 претставништва и фабрики низ цел свет и годишен обрт (за 2004 година) од 26,6 милијарди долари.

бизнис ситуацијата во Македонија. Се работи за постигнување балансирана
оценка во однос на понудата
во двете земји. А конечните
бројки ќе нè донесат до одлуката", неодамна изјави Беда Болзениус, потпретседател на "Џонсон контролс".
Според Бучковски, потпишувањето на меморандумот
е резултат на лобирањето
на неколку Македонци од
САД, но и на конкурентските
предности на Македонија
во однос на Полска, но и на
Словачка и на Романија, кои
беа во игра за инвестиции
на "Џонсон контролс". "Во
бизнисот нема сентименталност. Македонија докажа
дека е поконкурентна од
државите во Централна и во
Источна Европа. Сега на
Владата й останува најдоцна
до 1 септември да ги заврши
преземените обврски. Тоа
значи дека со ударничка ра-

МАКЕДОНИЈА ЌЕ СТОРИ СÈ

ЗА 500 РАБОТНИ МЕСТА
Пишува:
Арсен КОЛЕВСКИ

не изградбата на фабриката
во Скопје.

КОНКУРЕНЦИЈА
До неодамна од "Џонсон
контролс" беа во дилема дали да инвестираат во Полска
или во Македонија. До последен момент Владата и
потенцијалните инвеститори ја занимаваа јавноста со
нивните наводни проценки
и преговори за изградба на
фабрика во Македонија.
"Полска се соочува со
други проблеми во однос на

Владата и "Џонсон контролс" ги договорија
обврските за "Бунарџик", по што премиерот
Владо Бучковски и Томас Пацелт, директор
на американската компанија "Џонсон контролс" за Европа, го потпишаа меморандумот
за соработка, обврски и инвестиции.
Македонија максимално ќе ги искористи
законските нормативи за да им го олесни
инвестирањето на "Џонсон контролс". Според Бучковски, ќе има олеснувања во делот
на преквалификација и обука на кадарот, кој
ќе биде ангажиран од компанијата, ќе се
искористи Законот за државна помош за да
се помогне вработувањето, а олеснувања ќе
добијат и транспортерите.
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ПАТРИОТИЗАМ

бота треба да се завршат сите административни работи
и да се изгради целата инфраструктура во зоната", изјави Бучковски. За изградба
на инфраструктурата во
"Бунарџик" Владата ќе ги користи сите можности кои й
се на располагање. Според
неофицијални процени, за
првата фаза ќе бидат потребни околу еден милион евра,
а за комплетно заокружување на инфраструктурните
објекти околу шест милиони
евра, кои Владата планира
да ги обезбеди од продажбата на Светскиот трговски
центар и од дивидендата од
Телеком.

"Јас сум излегол од Македонија пред 45 години, не се
занимавам со политика, јас сум техничко лице. Ја сакам
Македонија и сум ја убедил нашата управа дека Македонија е добра за во неа да имаме бизнис. Отворив бизниси
секаде низ светот и си реков, пред да одам во пензија,
сакам да сторам нешто за Македонија", изјави Богољуб Вељановиќ, заменик-директор на "Џонсон контролс" минатата година.
Неизвесноста дали "Џонсон контролс" ќе дојде во земјава траеше две години, односно од нивната прва посета
на Скопје во септември 2003 година.

ПРЕДНОСТИ
По потпишувањето на
меморандумот, премиерот
Владо Бучковски изјави дека
Македонија максимално ќе
ги искористи законските
нормативи за да им го олесни инвестирањето на "Џонсон контролс". Според Бучковски, ќе има олеснувања
во делот на преквалификација и обука на кадарот, кој
ќе биде ангажиран од ком-

панијата, ќе се искористи Законот за државна помош за
да се помогне вработувањето, а олеснување ќе добијат
и транспортерите.
Во слободната економска
зона, која е со вкупна површина од 140 хектари, производствениот погон ќе се протега на 6.000 метри квадратни. Другиот простор од зоната Владата ќе им го отстапи на останатите заинтересирани инвеститори, кои се
очекува да покажат волја за
инвестирање во "Бунарџик"
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по доаѓањето на "Џонсон
контролс".
"Џонсон контролс" ќе ги
исполни сите обврски кои
ги прифати со овој проект, а
за кој се надеваме дека ќе
биде крунисан со успех. Планираме во Македонија да
произведуваме електронски
производи, кои прво ќе бидат пласирани во Франција,
Италија и во Германија, а
подоцна и во цел свет", рече
Пацелт. Според Боб Вељановиќ, поранешен втор човек
во бордот на "Џонсон контролс", во втората фаза во
"Бунарџик" ќе биде изградена линија за производство
на пластични делови за автомобили, а во третата треба
да почне производството на
конечни електронски производи. Предвидено е проектот да се одвива во три
фази заклучно до 2010 година, кога и ќе се заокружи
инвестицијата. По заокружувањето на целиот процес,
во фабриката треба да бидат
вработени околу 500 лица.

