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НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА "НОВИ НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА "НОВИ 
ГРАНИЦИ ЗА ИНВЕС ТИЦИИ   ГРАНИЦИ ЗА ИНВЕС ТИЦИИ   
ВОДЕЊЕ БИЗНИС ВО МАКЕ ДОНИЈА"ВОДЕЊЕ БИЗНИС ВО МАКЕ ДОНИЈА"

ПОЛИТИЧКИ ЛЕКЦИИ ЗА 
ЕКОНОМСКИ НАПРЕДОК

Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Република Македонија мора да про-
должи со реформските процеси и 
со транспарентна борба против ко-

рупцијата на непартиска основа. Ова на-
кусо е заклучокот од минатонеделниот 
бизнис форум, на кој фокусот беше ста-
вен на идентификувањето на мож нос ти-
те за тргување во Македонија, а чиј  по-
кровител беше американската Амбасада 
во Скопје.

За Македонија да успее да го зголеми 
својот стопански раст и да привлече што 
повеќе странски инвестиции и да се зго-
леми трговската размена, новата Влада 
треба итно сериозно да се зафати со ре-
формите и со искоренувањето на кри-
миналот и на корупцијата во земјава, а 
за постигнување на овие цели САД се 
подготвени на Македонија да й помогнат 
во сите сфери.

Американската амба-
са дорка во државава, 
Џи лиен Миловановиќ, 
на оваа Конференција 
по кој знае кој пат "пот-
сети" де ка новата Вла-
да под итно треба се-
риозно да се за фати со 
реформите и со иско ре-
нувањето на кри ми на-
лот и корупцијата во зем-
јава, за што САД се под-
готвени на Македо нија 
да й помогнат во си те 
сфери.

"Стабилна економска средина, пос то-
јан, но скромен економски раст, ста би-
лен девизен курс и намален јавен долг, 
се само дел од резултатите кои ги пос-
тигна Македонија во изминатиов пе ри-
од", истакна американската амбасадорка 
во земјава, Џилиен Миловановиќ, на кон-
ференцијата "Нови граници за ин вес ти-
ции - Водење бизнис во Македонија". 

Според Миловановиќ, Македонија ста-
нува интегрален член на светската еко-
номија, потенцирајќи дека државата мо-
ра двојно да ги зголеми напорите за да 
создаде транспарентна деловна клима, 
зашто Македонија има огромен потен-
цијал и завидлив интелектуален капитал, 
што е голема предност. 

"Сега е време тоа да се искористи. САД и 
натаму ќе ја поддржуваат Македонија и 
остануваат нејзин значаен партнер. Ќе 
соработуваме со приватниот сектор за 
да се подобри конкурентноста", порача 
Миловановиќ. 

Таа ја поздрави заложбата на маке-
донската Влада за борба против орга ни-
зираниот криминал и корупцијата, со 
напомена дека овој процес мора да се 
води транспарентно и на непартиска 
основа. 

Обраќајќи се пред присутните, ми-
нистерот за финансии Трајко Славески 
рече дека приоритет на Владата е да ја 

ни и аеродромите", нагласи Сла вески. 
Планираните економски мерки пред-

видуваат и одржување на макро еко ном-
ската стабилност. 

"Макроекономската стабилност е пред -
услов за микрореформите, а сите ре фор-
ми се насочени кон подобрување на де-
ловната клима и обезбедување поволни 
услови за работа на приватниот сектор", 
рече Славески. 

Тој потенцира дека Владата ќе го на-
мали данокот на профит кој сега изне-
сува 15 отсто и ќе воведе единствен 
данок на личен приход. 

Министерката за економија, Вера Ра-
фајловска, ја повтори цврстата опре-
делба на Владата да го продолжи и да го 
интензивира процесот на економски 
реформи. 

"Мерките за подобрување на делов-
ното опкружување мора да бидат на-
сочени кон сите сегменти на маке дон-
ското општество. Тоа се, пред сè, јавната 
администрација и катастарот, легисла-
тивата за почнување и водење бизнис, 
даночниот, банкарскиот, царинскиот и 
судскиот систем, пазарот на работна си-
ла, како и борбата за елиминирање на 
сивата економија", напомна Рафајловска.

На Конференцијата која ја организира 
американската Амбасада во Скопје при-
суствуваа околу сто бизнисмени. 

БЕЗ "ПОТСЕТУВАЊЕ" БЕЗ "ПОТСЕТУВАЊЕ" 
ВО МАКЕДОНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА 
НИШТО НЕ ПОМИНУВА, НИШТО НЕ ПОМИНУВА, 
АМБАСАДОРКАТА АМБАСАДОРКАТА 
МИЛОВАНОВИЌ МИЛОВАНОВИЌ 

СМЕНИТЕ ВО ЦАРИНАТА 
НА ТАПЕТ

Министерот за финансии Сла-
вески рече дека Владата ќе ја 
продолжи твининг програмата 
со Холандската царина и сора-
ботката со КАФАО МАК мисијата 
и ќе даде свој придонес во ре-
формата на Царината. Претстав-
ниците на меѓународната заед-
ница во Македонија повеќе па-
ти й сугерираат на Владата дека 
не треба да врши линеарни сме-
ни во сите ресори. Во Владата 
потврдуваат дека од дипло ма-
тите слушаат препораки да би-
дат задржани службениците кои 
ја познаваат технологијата на 
ра ботење на европските инсти-
ту ции и кои имаат искуство во 
европските проекти. 

интегрира Македонија во регионалната 
и во глобалната економија. 

"Првиот чекор ќе биде либера ли зи ра-
ње на економијата и подобрување на ин-
фраструктурата. Мораме да ги зго ле миме 
ефикасноста на царинското рабо тење, 
функ ционирањето на граничните пре ми-


