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Илија ПСАЛТИРОВ

Д

ИНВЕСТИЦИИТЕ, 
НИЕ И ОСТАНАТИТЕ

иректните стран -
ски инвестиции 
се една од клуч-
ните ком понен-
ти за развојот 
на секоја еко но-

мија, па така и на нашата. За 
жал, фактите говорат дека 
Македонија е на дното од 
европските држави според 
вредноста на странски ин-
вестиции, што се должи на 
повеќе фактори но, пред сè, 
на лошите политики и не ма-
њето политичка волја, иако 
во изминатиот период беа 
донесени неколку важни до -
кументи за поттикнување на 
влезот на странски инвес-
тиции во земјава. 

Така, спо ред акциониот 
план за реа лизација на мер-
ките од Прог   рамата за пот-
тик нува ње ин вестиции во 
Репуб ли ка Ма кедонија, до не-
сена во мај 2004 година од 
страна на претходната Вла -
да, пред ви дени се след ните 
прио ри тетни мерки: за бр зу-
вање на процесот на регис-
тра ција на деловните суб-
јекти, што во основа и се нап-
рави со едношал тер скиот 
систем. Потоа сле ду ва уна-
пре дува њето на тру довото 
законо давство, пре ку олес-
нување на доби ва ње то ра-
ботни доз  воли и визи, па по-
лесниот пристап до зем  јиш-
те и до бивањето гра дежни 
дозво ли, како и за јак нува ње-
то на капацитетот на царин-
ската админис тра ција. 

Во втората група прио ри-
тети спаѓаат намалувањето 
на коруп ци јата, поткупот и 
сивата еко номија, зголему-
вањето на транспарентноста 
и кон зис тентноста на држав-

ната ад министрација, по-
доб   рува ње то на комуни ка-
циите со приватниот сек-
тор, подоб ру вањето на суд-
скиот сис тем, како и на бан-
карскиот, односно финансис-
киот сек тор, подобрувањето 
на кор порациското рабо те-
ње, на малувањето на ригид-
носта на пазарот на трудот. 
След ни приоритети во Прог -
ра мата се подобрувањето 
на даночната админис тра-
ци ја и на инспекциските 
служ би, унапредувањето на 
кон ку ренцијата, заштитата 
на пра вата од интелектуална 
сопс твеност и контролата на 
ква  литетот. 

Ако на сите овие мерки 
се додаде и посве те носта на 
новата Влада, пре ку своите 
двајца пот прет се датели од-
говорни за прив лекување 
странски инвес тиции и на-
јавата за рефор мирање на 
Агенцијата за странски ин-
вестиции во бренд-аген ци-
ја "Инвест Ма кедонија", мо-
жеме ли да би деме барем 
малку пого леми оптимисти 
во поглед на зголемувањето 
на стран ските директни ин-
вести ции!? Сепак, да им се 
вра тиме на фактите. Спо-
ред по датоците на УНЦТАД 
(Конференцијата на ОН за 
трговија и развој), стран-
ските директни инвестиции 
на глобално ниво бележат 
драстичен скок во 2005 го-
дина, за разлика од 2004 
година, а тој тренд се про-
влекува и во 2006 година. 
На пример, во 2005 година 
порастот бил 29 отсто или 
око лу 760 милијарди евра, 
за разлика од 2004 година 
ко га порастот бил 27 отсто. 

Годинава се очекува по-
растот да биде над 30 отсто. 
Са мо во земјите во развој 
по растот бил 22 отсто или 
околу 280 милијарди евра. 
Во регионот на Југо источна 
Европа во 2005 го дина се 
вложени околу 10,3 мили-
јарди евра. Ако се освр неме 
кон нашата земја и кон со-
седството, евидентна е раз-
ликата меѓу нас и оста на-
тите. Во изминативе три го-
дини во Македонија се вле -
зени само околу 292 ми ли-
она евра и тоа 80 ми лиони 
евра во 2003 година, 130 
милиони евра во 2004 г. и 
околу 82 милиона евра ми-
натата година, а за годи на ва 
не се очекува драстичен скок 
на инвестициите, за тоа што 
едноставно ги нема. 

Според овие бројки, ние 
сме на исто рамниште со 
најнеразвиените африкан-
ски држави, што секако не 
е податок на кој ладнокрвно 
треба да гледаме. За раз ли-
ка од нашата држава, дру-
гите земји од регионот се 
покажаа како поинтересни 
за странските инвеститори. 
Во Југоисточна Европа нај-
многу странски директни 
инвестиции биле насочени 
кон Романија и Бугарија, кои 
од почетокот на 2007 го ди-
на ќе бидат нови членки на 
Европската унија. Во Буга-
рија, на пример, од 2003 до 
2005 година приливот на 
странски капитал изнесува 
околу 6,5 милијарди евра, 
во Романија се инвестирани 
12,5 милијарди евра, а во Хр -
ватска како земја кан ди дат 
за влез во ЕУ влегле околу 
4,15 милијарди евра. Но, 

овие земји, исто така, се и 
извозници на капитал, од нос-
но имаат и свои зна чај ни 
инвестиции во стран ство. 

Нашите непосредни со-
седи, пак, Србија и Алба-
нија, се далку пред нас во 
поглед на износот на прив-
лечни странски инвес ти ции. 
Во Србија, во последните 
три години се инвестирани 
повеќе од 3 милијарди ев-
ра, а се очекува до крајот 
на годинава таа бројка да 
достигне 3,35 милијарди ев-
ра. За истиот период во 
Албанија се инвестирани 
околу 640 милиони евра, а 
во Босна и Херцеговина 
око лу 1 милијарда евра. Ду-
ри и Црна Гора, која од не-
одамна е независна држа-
ва, може да се пофали со 
драстично зголемување на 
директните инвестиции, кои 
во најголема мера се све-
дуваат на вложувања во ту-
ризмот, но и на про дажба 
на странски инвеститори на 
некои од државните прет-
пријатија, кои се во процес 
на приватизација. 

Сите претходно наве де-
ни бројки потврдуваат дека 
состојбите во регионот не 
можат да бидат алиби за 
малиот број странски вло-
жувања кај нас, затоа што 
се потврдува дека сите дру-
ги соседни земји, под исти-
те услови, успеале да при-
влечат многу повеќе стран-
ски капитал. 

Проблемот дефинитивно 
треба да го лоцираме кај 
нас, но истовремено да ба-
раме и решенија за негово 
надминување, а нема вре-
ме за губење.


