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ЕКОНОМИЈА

Пишува:  
Арсен КОЛЕВСКИ

И ПО ВЛАДИНИТЕ НАЈАВИ ЗА НОВ ЕКОНОМСКИ СИСТЕМ ПО 
МЕРКА НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

ЕКОНОМИЈА

БИРОКРАТСКИТЕ ЛАВИРИНТИ 
"ПРОПУШТИЈА" ЕДВАЈ 157 
МИЛИОНИ ДОЛАРИ 

Република Македонија и 
натаму е закована на 
дното на скалата на зе м -

ји во транзиција во по глед на 
привлекувањето странски 
ин вестиции, а за надми ну ва-
ње на ваквата состојба, по-
требно е конечно да се суз-
бие најголемата слабост на 
земјава - неефикасната јавна 
администрација, да про фун к-
ционира судството, да се по-
добри деловната клима за 
инвеститорите да почув ству-
ваат дека нивните вло жу ва-
ња се сигурни.

Пред сè, поради фактот 
што попусти се сите даночни 
олеснувања и други повол-
ности кои им се нудат на ст-
ранските инвеститори, зашто 

НАЈАВИ БЕЗБРОЈ, НО ЗАСЕГА АВТОПАТИТЕ СЕ САМО ФАТАМОРГАНА

нив сепак на прво место им е 
сигурноста на инвестицијата. 
Во оваа насока, македонската 
Влада најавува дека е цврсто 
определена да изгради по-
волен економски систем, кој 
ќе биде стимулативен за ин-
веститорите, без оглед дали 
станува збор за странски или 
за домашни, бидејќи нив пр-
венствено ги привлекува зд ра-
вата деловна средина. Спо-
ред владините најави, Ре пуб-
лика Македонија го потврди 
имиџот на атрактивно под-
рачје за вложување капитал 
и овој сегмент го про мови-
раше како клучна компо нен-
та за поддршка на процесот 

на транзиција и натамошен 
развој на нејзината еко но-
мија.

Зашто всушност на Ма ке-
донија под итно и е неоп-
ходно отворање нови работ-
ни места, подигнување на жи-
вотниот стандард на на се ле-
нието, како и намалување на 
сиромаштијата во зем ја ва. 

Основните принципи, пак, 
на кои таа се базира, се от-
ворено и конкурентно сто-
панство, национален трет ман 
на странските и на до маш-
ните фирми, стабилно де мо-
кратско општество и бор ба 
против корупцијата. 

МАКЕДОНИЈА НА 
ДНОТО

Во 2004 година Маке до ни-
ја привлекла само 157 ми лио-
ни долари странски директ-

сиран од ЕУ, го раководи Ев-
ропската агенција за рекон-
струкција, а го имплементира 
консултантска куќа од Ирска, 
ТДИ-груп. Министерот за еко-
номија, Фатмир Бесими, за-
благодарувајќи се за оваа 
тех ничка помош, рече дека 
за Македонија, по спрове-
дените реформи во рамки на 
транзицијата и воведувањето 
на пазарната економија, гла-
вен приоритет во наредниот 
период ќе бидат зголе мува-
њето на економскиот раст, 
подобрувањето на живот ни-
от стандард, креирањето но-
ви работни места, како и под-
готовки за идната инте гра ци-
ја во ЕУ, а СТД претставуваат 

ни инвестиции и е на опаш-
ката меѓу земјите од Југо ис-
точна Европа. Брзиот еко-
ном ски раст на земјите во 
развој се должи на стран-
ските директни инвестиции, 
покажуваат анализите. Кај де-
сетте нови членки на ЕУ, ст ран-
ските директни инве сти ции 
во 2004 година достигнаа 20 
ми лијарди долари, а во Ју го-
источна Европа при ли вот по 
оваа основа изнесува околу 
11 милијарди долари. Ова, 
меѓу другото, беше ис так-
нато и на промоцијата на 
проектот "Техничка помош 
на Министерството за еко но-
мија за подобрување на ин-
вестиционата клима во Ма-
кедонија". Проектот ќе трае 
до јули 2007 година, а цел е 
да се зголеми нивото на ст ран-
ски директни инвес ти ции, ка-
ко значајна компонента во 
забрзувањето на економ ски-
от развој. Проектот е финан-

значајна компонента во за-
брзувањето на економскиот 
развој на државава. "Во на-
сока на зголемување на при-
ливот на СДИ, Владата во 
2003 година донесе Про гра-
ма за поттикнување на инве-
стиции во Македонија, која 
има  цел да ги идентификува 
бариерите во економијата, 
правниот систем и поли тич-
кото опкружување, кои ги ли-
митираат и ги попречуваат 
ин вестициите", истакна Бе си-
ми. 

Во рамките на Програмата, 
во јануари 2005 година, стар-
туваше Агенцијата за стран-
ски инвестиции, а во јануари 
годинава и едношалтерскиот 
систем, но како што додаде 
Бесими, Министерството за 
економија, како институција 
која непосредно учествува 
во креирањето на ин вес ти-
ционата политика, е подгот-
вено и натаму да придо не-
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За привлекување нови инвеститори беше 
изготвена и Нацрт-програмата за поттик ну-
вање на инвестициите, во јануари 2005 го-
дина стартуваше Агенцијата за странски ин-
вестиции, во јануари годинава и едно шал тер-
скиот систем, но повторно инвестиции ниту 
за лек.

Најголема слабост на Македонија й е јав-
ната администрација и тоа мора под итно да 
се промени. Преточувањето на законите од 
нормативни решенија до реалност е многу 
заплеткано и е со еден куп бариери. "Ком-
плицирани сте за инвеститорите и мора да се 
потрудите под итно да се надминат биро крат-
ските проблеми, а дури потоа да се осврнете 
на даночните олеснувања за инвеститорите", 
вели Дејвид Бенкс, раководител на проектот 
за СДИ.

сува кон стимулирањето на 
инвестициите во Македонија. 
Џорџ Папајанис, програмски 
менаџер за претпријатија 
при ЕАР, рече дека главните 
придобивки од Проектот ќе 
ги имаат Министерството за 
економија и Агенцијата за 
странски инвестиции, но и 
други институции кои со не-
говата имплементација ќе 
имаат директна или инди-
ректна полза во форма на ин-
формации, размена на искус-
тва или воспоставување но-
ви бизнис партнерства. 

"На шите очекувања се де-
ка на крајот од проектот Ма-
ке до нија ќе стане многу по-
атрак тивна средина за СДИ и 
дека институциите корис ни-
ци на проектот, ќе можат да 

раз ви јат одржлив капацитет за 
иден тификување и привле ку-
вање на СДИ", рече Па па ја нис. 

БАРИЕРИ

Проектот "Техничка по-
мош на Министерството за 
економија за подобрување 
на инвестиционата клима во 
Македонија" се состои од 
три компоненти: помош на 
Министерството за еконо ми-
ја при развивање на инвес-
тиционата политика која ќе 
привлече потенцијални ин-
веститори, обука за врабо-
тените во ова Министерство 
и во Агенцијата за странски 
инвестиции и развивање 
мар кетинг стратегија за Ма-
кинвест (Агенција за стран-
ски инвестиции), со цел иден-
тификација и обезбедување 
потенцијални инвеститори. 
Акцентот ќе биде ставен на 
ефективно и ефикасно функ-
цио нирање на Макинвест, 
која во подоцнежната фаза 
ќе го помага развојот на ло-
калните компании, асисти рај-
ќи им при идентификацијата 

и склучувањето договори за 
здружени вложувања во ст-
ранство. Проектот, вреден 
100.000 евра, ќе трае до јули 
2007 година, а со него ќе 
бидат обезбедени 2.000 ра-
ботни часа на странски и на 
локални експерти во повеќе 
области. Инаку, нашава земја 
има повеќе предности за ин-
вестирање, но сепак не успе-
ва да привлече доволно ст-
рански директни инвести-
ции. Тоа се должи, пред сè, на 
централизираноста на држа-
вата, како и на слабиот ин сти-
туционален капацитет. По-
крај ова, во земјава во која 
бирократските процедури се 
големи, во која има коруп ци-
ја и криминал, тешко може 
да се очекуваат поголеми 
инвестирања. Поради тоа, од 
клучно значење е реша ва ње-
то на тесните грла, како што 
се, неефикасното судство и 
вистинско функционирање 
на пазарните услови, а во 
тие рамки и вистинско про-
функционирање на кон ку-
рен цијата.

А токму во оваа насока се 
и сугестиите на Дејвид Бенкс, 
раководител на проектот за 
СДИ, од групацијата ТДИ од 
Ирска, кој беше модератор и 
на јавноста й го претстави 
проектот.

"Најголема слабост на Ма-
кедонија й е јавната адми ни-
страција и тоа мора под итно 
да се промени. Прето чу ва-
њето на законите и на под за-
конските акти од нормативни 
решенија до реалноста е 
мно гу заплеткано и испре-
плетено со еден куп бариери. 
Комплицирани сте за инве-
ститорите и мора да се по-
трудите под итно да се над-
минат бирократските про б-
леми, а потоа да се осврнете 
на даночните олеснувања за 
инвеститорите", потен цира-
ше Бенкс, укажувајќи на ре-
доследот на нештата по кои 
мора да се движи Маке до ни-
ја. Според него, кога конечно 
во земјава ќе се искоренат 
овие пречки за влез на стран-
ските директни инвестиции, 
инвеститорите полесно ќе 
одлучат да дојдат, и тука да 
инвестираат, без притоа да 
се плашат за сигурноста на 
нивниот капитал кој, пак, и е 
неопходен на Македонија за 
нејзиниот иден развој.  

АМБИЕНТ

Значајните предности на Македонија за привлекување 
странски капитал, владините претставници сè уште ги 
гледаат, пред сè, во фактот дека сме стабилна земја, 
нашиот мал пазар е со поголем економски потенцијал 
во однос на неговите географски димензии, а имаме и 
добар пристап кон соседните земји - добри меѓусебни 
односи, инфраструктура и, посебно значајниот услов, 
ск лучените договори за слободна трговија. Од еко ном-
ските фактори, повеќемина стручњаци упатени во оваа 
проблематика најпозитивно влијание им придаваат на 
образовната работна сила и ниската цена на трудот, но и 
на диверзифицираноста на нашата економија, на што се 
базира и широкиот спектар на сектори во кои се пла си-
рани странски инвестиции.


