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И "КРАШ" ВО ИГРА ЗА 
СКОПСКА "ЕВРОПА"

Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

П О  П О С Е ТАТА  Н А  Х Р В АТС К АТА  С Т      О П А Н С К А  Д Е Л Е ГА Ц И Ј А  Н А  М А К Е Д О Н И Ј АП О  П О С Е ТАТА  Н А  Х Р В АТС К АТА  С Т   

Македонија е земја која на ин ве-
ститорите им нуди големи по-
тенцијали и можности за сора-

ботка и заедничка корист. Засега ни во-
то на инвестиции е мало, а особено за-
грижува фактот дека сликата е иста и со 
земјите од поранешна Југославија, ду-
ри и полоша, и покрај меѓусебните кон-
такти и комплементарноста на сто пан-
ствата. Затоа, Македонија е подготвена 
ваквата состојба да почне да ја менува.

Преку презентирање на нашите по-
тен цијали, деновиве за владините на-
мери беа информирани и гостите од 
Хр ватска, во рамките на посетата на 
нив  ната стопанска делегација која пре-
стојуваше во Македонија. Освен ова, 
гостите беа запознати и со поволностите 
кои ги нуди нашата земја за инве сти-
рање, со што би се зголемило нивото на 
трговска размена меѓу Македонија и 
Хрватска, која сега е во корист на Ма-
кедонија. Според министерот без ре-
сор, Веле Самак, Владата е сериозно за-
интересирана за исчекор на полето на 
привлекување странски инвестиции.

Досегашните напори на 
Македонија за 
привлекување странски 
инвестиции не дадоа 
резултати, потенцираше 
Веле Самак, министер без 
ресор, додавајќи дека 
Владата е сериозно 
заинтересирана за 
исчекор на ова поле. Пред 
сè, поради фактот дека 
Македонија има 
предности во одличните 
транспортни и 
комуникациски врски, 
како и добра фискална 
политика, ниски даночни 
стапки за фирмите, кои по 
Нова година ќе паднат на 
10 отсто, како и евтината, 
но високообразована 
работна сила. 

"Балканскиот пазар го 
гледаме како наш 
домицилен пазар, па затоа 
сме отворени за секој вид 
соработка со домашните 
кондиторски фирми. 
Значи, би соработувале со 
секоја компанија, која има 
можности за развој и би 
понудила поволни 
можности за соработка за 
квалитетен пласман на 
производите", изјави 
претставникот на 
загрепски "Краш", Дарко 
Радишиќ. 

НИСКИ ДАНОЦИ
"За нас е важно инвеститорите да не 

ја гледаат Македонија како пазар од 
два милиона жители, туку како цен тра-
лен дел на Балканот, чии предности се 
одличните транспортни комуникациски 
врски. Покрај добрата фискална по ли-
тика, тука има ниски даночни стапки за 
фирмите кои по Нова година ќе паднат 
на 10 отсто, како и евтината, но висо-
кообразована работна сила", истакна 
ми нистерот без ресор, Веле Самак, на 
неодамнешниот македонско-хрватски 
деловен форум. 

Досегашните напори на Македонија 
за привлекување странски инвестиции 
не дадоа резултати, оцени Самак, на-
пом нувајќи дека Владата е сериозно 
заинтересирана за исчекор на ова по-
ле. Тој им порача на хрватските стопан-
ственици, доколку се заинтересирани, 
да направат посериозна анализа за Ма-
кедонија од аспект на можностите за 
инвестирање. 

На Форумот, бизнисмените од Хр ват-

СО ВЛЕГУВАЊЕТО НА СО ВЛЕГУВАЊЕТО НА 
"КРАШ" ВО ТРКАТА ЗА "КРАШ" ВО ТРКАТА ЗА 
"ЕВРОПА" СЕ ЗГОЛЕМУВА "ЕВРОПА" СЕ ЗГОЛЕМУВА 
КОНКУРЕНЦИЈАТА ЗА КОНКУРЕНЦИЈАТА ЗА 
СКОПСКАТА КОНДИТОРСКА СКОПСКАТА КОНДИТОРСКА 
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ска беа запознати со поголемите ре гио-
нални проекти од инфраструктурата, 
како Слободната економска зона "Бу-
нарџик", Коридорот 8 и нафтоводот 
АМБО. Од хрватска страна, пак, беше 
потенцирано дека хрватските бизнис-
мени начелно се заинтересирани за ин-
вестирање во Македонија. Според пот-

претседателот на хрватската Стопанска 
комора, Шиме Видулин, соработката ме-
ѓу Македонија и Хрватска никогаш не 
престанала, но размената сè уште не е 
на задоволително ниво. 

"Размената ме ѓу двете земји не е до-
волна, особено од 2000 година кога 
настана диспро пор ција, што сега из не-
сува еден спрема че тири во корист на 
Македонија", истакна Видулин.

Но, во оваа насока тој укажа и на 
еден за нас непознат, а корисен факт. 
Според него, поволностите на сло бод-
ните економски зони и не се толку по-
зитивни, судејќи според хрватското ис-
куство со неколкуте вакви зони кои тие 
ги поседуваат. 

ЗНАЧАЈНИ ПАРТНЕРИ
Свое видување за состојбите дадоа и 

стопанствениците. Така, според прет-
став никот на "Краш" од Загреб, Дарко 
Ра дишиќ, тие се отворени за нивен влез 
на македонскиот пазар.

"Отворени сме за секој вид со ра бот-
ка со домашните кондиторски фирми, 
со оглед на тоа дека балканскиот пазар 
го гледаме како наш домицилен пазар. 
Значи, би соработувале со секоја ком-
панија која има можности за развој и би 
понудила поволни можности за сора-
ботка за квалитетен пласман на произ-
водите", изјави Радишиќ.

Актуелните бројки во надворешно-
трговската размена меѓу двете земји ги 
претстави генералниот секретар на Сто-
панската комора на Македонија, Јели-
савета Георгиева. Според неа, земјите 
од регионот се значајни за трговската 
размена на нашата земја. 

"Трговската раз мена на Македонија 
со земјите од За паден Балкан лани учес-
твуваше со 18,81 отсто во вкупната над-
ворешно-тр говска размена. На вкуп ни-
от извоз во овие земји отпаѓаат 30,22 
отсто, а вкуп ниот увоз изнесува 11,55 
отсто", истакна Георгиева. 

Инаку, Македонија со секоја од зем-
јите на Западен Балкан бележи трговски 
суфицит. Покрај ова, Георгиева посочи 
дека минатата година повеќе од 20 от-
сто од трговијата во рамките на дого-
ворите за слободна трговија се одви ва-
ше со Србија, Црна Гора и со Хрватска.

"Затоа очекуваме трговијата во ре-
гио нот да се зголеми уште повеќе по 
2007 година, со примената на проши-
рената ЦЕФТА", посочи Георгиева.

Според податоците на Стопанската 
комора, 82 отсто од стоките кои се пред-
мет на надворешно-трговското рабо те-
ње се покриени со договори за сло-
бодна трговија. Лани 90 проценти од 
вкупниот извоз и 72,5 отсто од увозот 
се реализирани во рамките на овие до-
говори. Во тој контекст, трговската раз-
мена меѓу Македонија и Хрватска има 
стабилен раст. 

КОМПЛЕМЕНТАРНОСТА КОМПЛЕМЕНТАРНОСТА 
НА СТОПАНСТВАТА НА СТОПАНСТВАТА 
МОРА ДА СЕ ИСКОРИСТИ МОРА ДА СЕ ИСКОРИСТИ 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 
СТОПАНСКАТА СОРАБОТКАСТОПАНСКАТА СОРАБОТКА


