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Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ
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ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ

М А К Е Д О Н И Ј А  С ТА Р Т У В А  СО  ГО Л Е      М А  М Е Д И У М С К А  К А М П А Њ А  З А  П Р И В Л Е К У В А Њ Е  М А К Е Д О Н И Ј А  С ТА Р Т У В А  СО  ГО Л Е   
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ЕВРОПА И АЗИЈА ПРВИ ЕВРОПА И АЗИЈА ПРВИ 
ВО ВЛАДИНАТА АГЕНДАВО ВЛАДИНАТА АГЕНДА

Од јануари следната година Ма-
кедонија ќе почне медиумска 
кам пања во 30 земји за при вле-

кување странски инвестиции, прет ста-
вувајќи ги петте предности кои ги нуди 
државава за инвестирање во неа. При-
тоа, за 4 седмици министрите кои се за-
должени за овие ресори ќе посетат 5 
држави и ќе ја промовираат Македонија 
како привлечна бизнис дестинација. 
Ми нистерот Самак ќе престојува по ед-
на седмица во Франција и во Германија, 
а министерот Ташковиќ две седмици ќе 
мине во Јапонија, Кореја и во Кина. Тие 
ќе се концентрираат на инвестиции од 
високата технологија и од авто мобил-
ската индустрија. 

На инвеститорите од 
Германија, Франција, Кина, 
Јужна Кореја и Јапонија ќе им 
бидат презентирани 
можностите за инвестирање 
во слободната економска зона 
"Бунарџик", каде е подготвена 
инфраструктурата, како и во 
другите слободни економски 
зони кои ќе се формираат. 
Покрај ова, инвеститорите од 
овие земји ќе бидат запознати 
и со намалувањето на 
даночните стапки, односно со 
воведувањето рамен данок, 
кој ќе ги опфати данокот на 
добивка и персоналецот, а кои 
в година ќе се сведат на 12 
отсто, па во 2008 година на 10 
отсто, како и можноста да не се 
оданочува реинвестираната 
добивка. Министрите Самак и 
Ташковиќ, според премиерот 
Груевски, ќе се концентрираат 
на инвестиции од високата 
технологија и од 
автомобилската индустрија.

Ова го најави премиерот Никола Гру-
евски на неодамнешниот работен ру-
чек со претставниците на Амери кан-
ската стопанска комора на Македонија. 
Покрај овие шатл бизнис офанзиви, ми-
нистрите Самак и Ташковиќ и во фе вру-
ари и во март ќе бидат надвор од др-
жавата по една-две седмици, за да ги 
посетат компаниите кои ќе ги таргетира 
Владата.

ПОТЕНЦИЈАЛИТЕ НА 
ДЛАНКА

Како предности кои ќе бидат прет ста-
вени пред потенцијалните инвеститори, 
премиерот Груевски потенцираше дека 
ќе се посочат можностите за ин вес ти-
рање во слободната економска зона 
"Бунарџик", каде е подготвена ин фра-
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струк турата, како и во другите сло бод ни 
економски зони кои ќе се фор ми раат.

Тука во прв ред спаѓа намалувањето 
на даночните стапки, односно вове ду-
вањето рамен данок, кој ќе ги опфати 
данокот на добивка и персоналецот, а 
кои в година ќе се сведат на 12 отсто, па 
во 2008 година на 10 отсто, како и мож-
носта да не се оданочува реин вести ра-
ната добивка. Ќе бидат застапени и ре-
формите во судскиот систем. Како пр ед-
ност пред инвеститорите, како што по-
сочи Груевски, ќе биде потенцирано и 
тоа дека просечната плата во Ма ке до-
нија е 220 евра, а во источна Кина таа ве-
ќе изнесува 270 евра. 

Во однос на влезот на третиот мо би-
лен оператор премиерот Гуевски се на-
дева на доаѓање на бренд во Маке до-
нија и поради тоа и во објавениот тен-
дер се посочени условите компанијата 
да мора да има минимум 2 милиона ко-
рисника, како и тоа да не се оди од ед наш 
со воведување на третиот и на чет вртиот 
мобилен оператор. За понатаму, тој наја-
ви дека ќе биде можно да влезат и пома-
ли компании во мобилната теле фонија. 

Македонскиот премиер меѓу прио ри -
тетите го спомна и земјоделството, 
посочувајќи дека се направени крупни 
чекори во овој сектор уште од првата 
владина седница, со намалувањето на 
Данокот на додадена вредност, со чис-
тењето на каналите, како и со зго лему-
вањето на средствата за 60 проценти со 
ребалансот на Буџетот од планираните. 

"На прв поглед ова ја рефлектира по-
литиката на Владата кон аграрот", рече 
Груевски, кој додаде дека доколку во 
изминатите четири години овој сектор 
бил на маргините, сега со преземените 
мерки во изминативе два месеца се 
гледа дека земјоделството е приоритет 
на Владата. 

Пред членовите на Американската 
стопанска комора Груевски истакна де-
ка ќе му се посветат и на туризмот во 
Македонија, за кој вели дека досега бил 
третиран само со идеи без стратегија.

ЧЕТВРТИОТ ОПЕРАТОР
"Ја донесов можноста не само за 

трет, туку и за четврти мобилен опе-
ратор, меѓутоа по консултацијата со 
поголем број експерти бев со ветуван 
дека не треба одеднаш да се оди со 
два мобилни оператора, бидејќи мо-
же потенцијалните опе ратори да се 
исплашат од големата конкуренција. 
Од таа причина ре шивме да одиме со 
еден мобилен оператор, што не зна-
чи дека сме се откажале од четвртиот 
мобилен опе ратор", им објасни Гру-
евски на стопанствениците. 

Што се однесува до ригорозните 
ус лови за трет мобилен оператор, 
според премиерот, тоа е направено 
од причина што Владата сака на те-
лекомуникацискиот пазар да при вле-
че јак играч, кој ќе ги спушти цените 
на локалниот мобилен со о браќај.

ПРИОРИТЕТ И ЗА 
ТУРИЗМОТ

 
Владата, според најавите на неј зи-

ниот претседател, до крајот на годинава 
ќе распише меѓународен тендер за кон-
султантска куќа која треба да изготви и 
стратегија за развој на туризмот, како 
недоволно развиена гранка. Според 
Гру евски, не треба да се создаваат оче-
кувања дека Македонија може да стане 
туристички центар во Европа зашто не-
маме природни капацитети. Но, бидејќи 
се работи за мошне перспективна сто-
панска гранка, која е голем привлекувач 
на девизни средства, Владата по секоја 
цена ќе настојува Македонија да се 
најде на картата на големите и светски 
познатите туроператори кои би по мог-
нале странските туристи да ја посетат 
Македонија.

"Затоа го задолживме Министер ство-
то за економија до крајот на годинава 
да распише меѓународен тендер за из-

бор на консултантска куќа, која има ис-
куство во развојот на туризмот. Таа би 
требало да посочи во кој дел од раз во-
јот на туризмот треба да се насочиме и 
државата да инвестира пари во тој дел. 
Стратегијата за развој на овој сектор 
треба да биде готова до крајот на ид но-
то лето", објасни Груевски. 

Инаку, Маке донија во САД гледа 
стратешки парт нер, кој преку подоб ру-
вањето на биз нис-климата би требало 
да биде по при сутен на овој пазар. 

"Ја цениме амери канската поддршка 
на Македонија, но ќе се обидеме да 
поработиме на делот на привлекување 
странски инвести тори. Еден од начи-
ните за постигнување на таа цел е при-
суството на 'Џонсон кон тролс', која би 
требало да ги мотивира потенцијалните 
инвеститори да влезат во земјава. За 
таа цел, ќе го смениме и Законот за сло-
бодни економски зони, а многубројните 
договори за слободна трговија овоз мо-
жуваат слободен про ток на стоки", до-
даде Груевски.


