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ИНВЕСТИТОРИТЕ 
ЗА НОВИОТ ФИС 

Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Македонската бизнис заедница 
целосно застана зад Владата во 
напорите за спроведување на 

планираните реформи, особено во сфе-
рата на економијата. Бидејќи, се вкуп-
ниот стопански раст и создавањето ра-
ботни места мора да биде единствено 
долгорочно решение. Клучен предиз-
вик за Македонија е спроведувањето 
на структурните реформи и созда ва-
њето институционална регулаторна и 
административна рамка.

Ова е заклучокот од неодамнешниот 
деловен појадок кој го организираше 
Сојузот на стопански комори, а на кој 
покрај премиерот Никола Груевски, 
при суствуваа и заменик-претседателот 
на Владата за економски прашања, Зо-
ран Ставревски и министрите за еко-
номија и за транспорт и врски, Вера Ра-
фајловска и Миле Јанакиевски. 

"Постигнување поголем економски 
раст преку развој на приватниот сектор 
е нашата основна цел", изјави пре мие-
рот Никола Груевски, осврнувајќи се на 
приоритетите во владината програма. 

"Македонија стартуваше 
со четиригодишна програма 
за даночна реформа, чија 
цел е да се намали вкупното 
даночно оптоварување и 
поед но ставување на 
даночните постапки. На 1 
јануари 2007 година Владата 
ќе го донесе фискалниот 
пакет. Македонија ќе има 
еден од најповолните 
даночни системи во Европа. 
Колку за илустрација, ќе се 
намалат данокот на добивка 
и персоналниот данок на 
доход на 12 отсто. На 1 
јануари 2008 година ќе има 
дополнително намалување 
на 10 отсто, со што оваа 
стапка ќе стане апсолутно 
најниската во Европа", 
посочи премиерот Никола 
Груевски. 

Став на ССК е дека за 
подобрување на македон-
ската бизнис клима во 
земјава мора да се спро-
ведат истрајни суштински 
реформи во судството, 
правобранителството и 
обвинителството, да се 
реализираат предвидените 
смени во Царинската управа 
и да се урне монополот на 
најголемата шпедитерска 
куќа во Македонија. 
Сериозен проблем, сметаат 
во ССК, е и начинот на работа 
на Македонски телекомуни-
кации, бидејќи работата на 
МТ ја влошува конку рент-
носта на македонските 
компании и ги осиро ма шу ва 
граѓаните, па 
информатиката, на пример, 
не може да се развива.

НОВИОТ ФИСКАЛЕН ПАКЕТ ОД ИДНАТА ГОДИНА ЌЕ ЈА НОВИОТ ФИСКАЛЕН ПАКЕТ ОД ИДНАТА ГОДИНА ЌЕ ЈА 
ПРИБЛИЖИ МАКЕДОНИЈА КОН ЕВРОПА - НИКОЛА ГРУЕВСКИПРИБЛИЖИ МАКЕДОНИЈА КОН ЕВРОПА - НИКОЛА ГРУЕВСКИ

МОНОПОЛОТ НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ 
МОРА ДА ПАДНЕ ЗА ДОБРОТО НА СИТЕ
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 ЌЕ "ЗАГРИЗАТ" 
КАЛЕН ПАКЕТ

УСПЕШНА ПРИКАЗНА
Тој потенцира дека е време Ма ке-

донија да стане нова успешна приказна 
во Европа. Зашто, сè повисоката невра-
ботеност создава економски и со цијал-
ни проблеми, кои заслужуваат агре си-
вен пристап од страна на Владата. 

Според него, подобреното бизнис 
опкружување ќе помогне да се зголеми 
конкурентноста и да се привлечат до-
машни и странски инвестиции.

"Главните цели во претстојниот пе-
риод вклучуваат воспоставување одрж-
ливи, повисоки стапки на пораст и при-
движување кон Европа. Затоа е неоп-
ходно Македонија да ги зголеми вра-
ботеноста и продуктивноста", потен-
цира Груевски. 

Претседателот на ССК, Венко Гли го-
ров, рече дека целта на деловниот по-
јадок е и официјално да почнат дија-
логот и партнерството меѓу Владата и 
бизнис заедницата. 

"Со првите чекори кои Владата ги 
пре зема во последните неполни 30 
дена, успешно почнаа да се решаваат 
главните проблеми кои ја гушат ма-
кедонската економија", рече Глигоров.

Став на ССК е дека за подобрување 
на македонската бизнис клима во зем-
јава мора да се спроведат истрајни суш-
тин ски реформи во судството, право-
бра нителството и обвинителството, да 
се реализираат предвидените смени во 
Царинската управа и да се урне моно-
полот на најголемата шпедитерска куќа 
во Македонија. Сериозен проблем, сме-
та Сојузот на стопанските комори, е и 
сегашниот начин на кој функцио ни раат 
Македонски телекомуникации. 

"Работата на МТ ја влошува конку-
рентноста на македонските компании и 
ги осиромашува граѓаните, а една од 
најпропулзивните економски гранки, 
каква што е информатиката, не може да 
се развива", посочи Глигоров.

Во оваа насока, дали постои нов 
случај на монопол, одговарајќи на но-
винарско прашање, дали ќе има ре ви-
зија на "Фершпед", Груевски одговори 

потврдно. 
"Ревизија ќе има, ако се утврди дека 

има причина за такво нешто", одговори 
премиерот. 

Обидувајќи се да го дефинира по-
имот бизнис олигарси, претседателот 
на Владата рече дека тоа се луѓе кои во 
минатиот период ја злоупотребувале 
својата финансиска моќ за да добијат 
привилегии, воспоставувајќи блиски 
ре  лации со власта, судството и други 
релевантни органи. 

во Европа. Ќе се намалат данокот на до-
бивка и персоналниот данок на доход 
на 12 отсто. На 1 јануари 2008 го дина ќе 
има дополнително намалување на 10 
отсто, со што оваа стапка ќе стане ап-
солутно најниска во Европа", посочи 
Груевски. 

Овие мерки, додаде претседателот 
на Владата, ќе бидат дополнети со усо-
гласување на даночната основица што, 
исто така, ќе стартува на почетокот од 
идната година. Почнати се и подготов-
ките за формирање служба за големи 
даночни обврзници и служба за големи 
плаќачи на придонеси. 

"Планираме и зголемување на бу-
џетските расходи за инфраструктурата. 
Приоритетни ќе бидат патната мрежа 
за меѓународен сообраќај, вклучувајќи 
ги коридорите 8 и 10, реформата и 
приватизацијата на Македонските же-
лезници, реформата и концесијата на 
македонските аеродроми, како и про ек-
тите во енергетскиот сектор", рече Гру-
евски. 

Тој вети целосна либерализација на 
мобилната и на фиксната телефонија, 
повеќесекторска стратегија за надми-
нување на слабостите во судството, 
консолидација на банкарскиот систем, 
реформи во катастарот, подобро функ-
ционирање на пазарот на труд, флек-
сибилна употреба на договорите за 
работа на определено време и дого-
ворите на дело, пофлексибилни услови 
за вработување и отпуштање, прила-
годување на придонесите во случај на 
невработеност, како и скорешна при-
мена на т.н. регулаторна гилотина. 

"Со спроведувањето на реформите, 
кои се изнесени во програмата, убе-
дени сме дека можеме да го повториме 
успехот на Ирска или на Словачка од 
аспект на растот и отворањето нови ра-
ботни места", напомна Груевски. 

На деловниот појадок за медијатор 
во дијалогот меѓу Владата и бизнис за-
едницата беше назначен вицепреми-
ерот Зоран Ставревски.

НОВ ФИСКАЛЕН 
ПАКЕТ

Откако ги ислуша проблемите на сто-
панствениците и нивните барања, пре-
миерот Груевски повтори дека вла ди-
ната програма, меѓу другото, содржи и 
бројни мерки за изградба на подобро 
бизнис опкружување, кое би ги поддр-
жувало приватните фирми во меѓу на-
родната конкуренција. 

"Прв и најважен услов за тоа е по-
литичката стабилност. Почнавме че ти-
ри годишна програма за даночна ре фор-
ма, чија цел е да се намали вкупното 
даночно оптоварување и поедноста-
вување на даночните постапки. На 1 ја-
нуари 2007 година Владата ќе го до несе 
фискалниот пакет. Македонија ќе има 
еден од најповолните даночни сис теми 
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