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Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Н А  М А К Е Д О Н С К О  С Л О В Е Н Е Ч К И      О Т  Б И З Н И С  Ф О Р У М  З Е М Ј А В А  Д О Б И  Н А  М А К Е Д О Н С К О  С Л О В Е Н Е Ч К И   
О Х РА Б Р У В А Њ Е  З А  К У Р С О Т  К О Н       Е В Р О П С К О Т О  С Е М Е Ј С Т В ОО Х РА Б Р У В А Њ Е  З А  К У Р С О Т  К О Н    

БИЗНИС БИЗНИС 
ЛЕКЦИИТЕ ОД ЛЕКЦИИТЕ ОД 
"ДЕЖЕЛАТА""ДЕЖЕЛАТА"    

М О РА М Е  М О РА М Е  
САМИ ДА ГИСАМИ ДА ГИ  
НАУЧИМЕ НАУЧИМЕ 

Изминативе години Р Македонија 
и Р Словенија соработуваат од-
лично во повеќе области, осо бе-

но на економски план, а со политиката 
на Владата за привлекување странски 
инвестиции се отвораат нови пер спек-
тиви за зголемување на стопанската со-
работка меѓу двете земји. 

"Мораме да ги насочиме слове неч ки те 
инвестиции кон нови области и сек то-
ри, особено затоа што сите досегашни 
словенечки инвестиции во Македонија 
се успешни приказни", изјави минис тер-
ката за еко номија, Вера Рафајловска, на 
Маке дон ско-словенечки бизнис форум, 
на кој присуствуваа повеќе од 80 сло-
венечки и стотина претставници на до-
машни ком пании. Македонско-слове-
неч  киот биз нис форум е организиран 
во рам ките на посетата на високата де-
легација од Словенија, која ја пред во-
деше пре миерот Јанез Јанша.

Бизнисмените од Словенија сметаат 
дека македонски капитал би бил до-
бредојден во транспортот, во градеж-
ништвото, во проширувањето на љуб-
љанскиот аеродром и во изградбата на 
мариборскиот, во реконструкцијата на 
дворци и во изградбата на хотели од 

На Форумот главен акцент 
беше ставен врз 
привлекувањето нови 
словенечки инвестиции, со 
што би се отвориле нови 
перспективи за зголемување 
на вработувањето во 
Македонија. Енергетиката, 
транспортот, информатичката 
технологија, туризмот и 
трговијата се сферите во кои 
Македонија и Словенија можат 
да ја продлабочат досегашната 
соработка.

За гостите од Словенија од 
големо значење е и фактот дека 
Македонија во последниов 
период многу напредуваше - 
стана дел од ЦЕФТА и од 
енергетскиот систем, а ги 
намали и даноците. Според 
бизнисмените од Словенија, тоа 
ќе го зголеми интересот кај 
странските инвеститори и ќе 
доведе до отворање нови 
работни места.

За тоа дека шансите за 
позитивен исход се големи, 
потврдува и фактот што 
досегашните искуства покажаа 
дека сите словенечки 
инвестиции кај нас се успешни 
бизнис приказни. Останува 
само да се види дали ќе успееме 
да донесеме уште некоја 
словенечка инвестиција. Сега 
мора да се работи на проектот 
да се привлечат малите 
претпријатија, кои во Словенија 
ги има повеќе од 43.000. На тој 
начин полесно може да се 
отворат нови стопански 
капацитети во Македонија, што 
во крајна мерка ќе придонесе за 
отворање и на нови работни 
места.

висока класа, бањи и голф терени, а 
мож но е и заедничко учество во тен де-
рите за приватизација на словенечкиот 
"Телеком" и за продажбата на рудникот 
"Трбовле". Според нив, работната рака 
во Словенија не е евтина, но е ква ли-
тетна и продуктивна, работниците се 
високообразовани и, што е особено 
важно, повеќето од нив знаат по два 
јазика.

МОЖНОСТИ
Македонија нуди одлични услови за 

инвестирање, а Словенија има многу 
капитал и е членка на Европската унија. 
Накусо ова е генералната порака од 
Форумот, на кој се потенцираше дека 
Словенија може значително да при до-
несе за развој на македонската еко-
номија.



39  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  662 / 9.3.2007

Н А  М А К Е Д О Н С К О  С Л О В Е Н Е Ч К И      О Т  Б И З Н И С  Ф О Р У М  З Е М Ј А В А  Д О Б И   О Т  Б И З Н И С  Ф О Р У М  З Е М Ј А В А  Д О Б И  
О Х РА Б Р У В А Њ Е  З А  К У Р С О Т  К О Н       Е В Р О П С К О Т О  С Е М Е Ј С Т В О Е В Р О П С К О Т О  С Е М Е Ј С Т В О

Премиерите на Македонија и на Сло-
венија, Никола Груевски и Јанез Јанша, 
кои имаа кратки обраќања пред учес-
ниците на Форумот, нагласија дека иако 
економските односи меѓу двете земји 
се одлични, сè уште има простор за ин-
тензивирање на соработката. Претседа-
телот на македонската Влада оцени де-
ка Словенија е многу значаен партнер 
на Македонија, не само од политички, 
туку и од економски аспект.

"Трговската размена лани изнесу ва-
ше околу 150 милиони евра, а приливот 
на директни инвестиции е 40 милиони 
евра", рече Груевски. 

Премиерот Груев ски информира дека 
во неодамнешната анкета меѓу 52 биз нис 
групи во Сло ве нија, 20 се изјасниле дека 
планираат проширување на биз нисите 
во ЈИЕ, што ја вклучува и Ма ке донија. 
Владата и на таму ќе работи на спро ве-
дувањето на реформите во суд ството, 
катастарот и работното зако но давство. 
Груевски ре че дека е во тек скратувањето 
на сто тици дозволи, ли ценци и одо бре-
нија за почнување биз нис, а повеќе од 
2.000 прописи се преис питуваат. Вове-
дени се и повеќе даночни олеснувања, а 
тие се во насока на по добрување на де-
ловната клима и при влекување на по-
веќе ст рански инвес тиции.

"Енергетиката, транспортот, инфор-
матичката технологија, туризмот и тр-
говијата се сферите во кои Македонија 
и Словенија можат да ја продлабочат 
досегашната соработка. Последниов пе-
риод Македонија многу напредуваше - 
стана дел од ЦЕФТА и од енергетскиот 
систем, а ги намали и даноците. Тоа ќе 
го зголеми интересот кај странските ин-
веститори и ќе доведе до отворање но-
ви работни места. Македонската Влада 
нуди интересни предлози за слове неч-
ките бизнисмени", рече премиерот на 

Словенија, Јанез Јанша. 
Тој потенцираше дека до декември 

2006 година словенечките инвестиции 
во Македонија достигнале 111 милиони 
евра, што е 4 отсто од сите словенечки 
вложувања во странство. Според Јан ша, 
економската соработка меѓу двете земји 
се зголемува, за што е потврда ланскиот 
обем на стоковна размена, кој достигна 
150 милиони евра и е за 36 проценти 
поголем во споредба со 2005 година. 

"Словенија е на трето место на лис-
тата на странски инвеститори во Ма-
кедонија. Колку за илустрација, лани 
беа отворени 2.000 нови работни места. 
Очекуваме да се зголеми обемот на ин-
вестиции и на работни места со реа ли-
зацијата на амбициозните проекти на 
Владата", рече Јанша. 

Досегашните ди ректни инвестиции во 
Македонија, пак, изнесуваат 40 милио-
ни евра, меѓу кои се 5,7 милиони евра 
во "Он.нет", потоа во осигурителната ком-
панија "Сава - Ре" - 6,5 милиони евра и 
инвестицијата од 8 милиони евра од пр-
жилницата за кафе која "Дрога-Колин-
ска" ја отвори деновиве и каде ќе се 
вработат 90 ма ке донски работници. За 
Словенците осо бено атрактивни се ту-
ризмот, енер ге тиката, земјоделството и 
инфор матич ката технологија. Се наја-
вија и кон крет ни зделки меѓу фирмите.

"Можеме значително да го забрзаме 
економскиот развој на Македонија, да 
придонесеме за отворање нови работ-
ни места и да го поттикнеме извозот на 
македонските производи. Македонија 
располага со земјиште и со едуцирани 
кадри, кои се ориентирани кон развој и 
подготвени за нови задачи", рече прет-
седателот на словенечката Приватна 
комора, Хрибар Милиќ, додавајќи дека 
во Скопје е четвртина од словенечкото 
стопанство, многу влијателна група лу-

ѓе во делот на енергетиката, земјо дел-
ството, информатичката технологија и 
фармацевтската индустрија.

На оваа линија беа и размислувањата 
на стопанствениците од двете држави. 
Според Борис Лозеи од "Мебло" од Но-
ва Горица, наскоро ќе има нова инве-
стиција во Македонија, поточно во Ви-
ни ца, за заедничко производство на 
душеци и на мебел. Досегашната добив-
ка од продажбата на производите на 
"Мебло" во земјава изнесува 300.000 ев-
ра. Марјан Крамер, директор на Нова 
љуб љанска банка, рече дека во Маке-
донија може да се работи успешно и ги 
повика бизнисмените да соработуваат 
со македонските стопанственици, за што 
НЛБ Тутунска банка, која е фирма-ќерка 
на Нова љубљанска, им стои на распо-
лагање на бизнисмените. 

ПОЗИТИВНИ 
ИСКУСТВА

 
Малите словенечки компании ќе 

можат наскоро да го следат примерот 
на големите компании од Словенија, 
кои работат во Македонија и овде да го 
прошират својот бизнис. Тоа ќе го ово з-
можи проектот за создавање деловно-
технолошка зона на компанијата "ЕРА" 
од Велење, која е сопственик на Скоп-
ски саем и Регионалната развојна аген-
ција од Целје. 

По средбата на Скопски саем, Борис 
Кланчник, директор на оваа Агенција, 
изјави дека се работи на проектот, со 
цел да се привлечат малите прет при-
јатија, кои во Словенија ги има повеќе 
од 43.000. Цел е да се создаде ин фра-
структура за тие да работат надвор од 
Словенија, бидејќи немаат инфра струк-
тура како големите претпријатија, како 

ИСКУСТВАТА ВЕЛАТ ДЕКА СИТЕ СЛОВЕНЕЧКИ ИНВЕСТИЦИИ ИСКУСТВАТА ВЕЛАТ ДЕКА СИТЕ СЛОВЕНЕЧКИ ИНВЕСТИЦИИ 
ВО МАКЕДОНИЈА СЕ УСПЕШНИ БИЗНИС ПРИКАЗНИВО МАКЕДОНИЈА СЕ УСПЕШНИ БИЗНИС ПРИКАЗНИ
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што се, "Горење" и други. Се очекува за 
една година да се создаде инфор ма-
циониот центар. 

"Доколку дојдат 0,5 проценти од ма-
лите претпријатија кои работат во Сло-
венија, а тоа се меѓу 200 и 250, и ако 
просечно се вработат по 10 лица - тоа 
се 2.000 нови вработувања", истакна 
Кла нчник, при што посочи дека би мо-
желе да се очекуваат претпријатија од 
преработувачката индустрија, која е 
развиена и во Македонија и во Сло ве-
нија, но и во сектори кои помалку се 
раз виени во државава како, на при мер, 
од информатиката и фирмите за дизајн. 

Покрај овој заеднички проект со Ре-
гионалната развојна агенција, од "ЕРА" 
најавуваат дека годинава ќе поч нат со 
изградба на еден од објектите кои ќе го 
сочинуваат проектот "ЕРА СИТИ". 

Претседателот на Управата на "ЕРА 
Велење", Гвидо Омладич, најави дека 
бизнис центарот ќе биде објект на 10 
ката, со површина од 30.000 метри квад-
ратни. Деловната зграда ќе биде смес-
тена на местото на поранешниот салон 
за автомобилите на "Мерцедес". По чет-
ната инвестиција е 10 милиони евра. По 
бизнис центарот, како што кажа, ќе се 
градат и трговски центар и други при-

дружни содржини. Целиот проект е про-
ценет на 150 милиони евра, а треба да 
биде завршен за период од три до пет 
години. Во него ќе има неколку посебни 
објекти: мал спортски павилјон за те-
нис, за аеробик, за фитнес, сауна и би-
феа, стаклен павилјон со бутици, гале-
рии, ресторани и кафулиња, како и го-
лем павилјон со мебел, теписи, завеси, 
стакло, порцелан. Комплексот ќе има и 
изложбено-трговски центар со хипер-
мар кет и бутици, потоа и забавен цен-
тар со седум мали мулти-кина, како и 
една голема фонтана и простор за из-
ложби на отворено. Во функција на "ЕРА 
Сити" и на деловната зграда, Скопски 
саем ќе изгради и две катни гаражи 
каде ќе може бесплатно да се паркираат 
5.000 автомобили. "ЕРА Сити" ќе биде 
изграден по примерот на БТЦ центарот 
во Љубљана, кој годишно го посетуваат 
18 милиони луѓе.

Според Омладич, сега се создадени 
условите за реализација на проектот и 
за изградба на трговско-деловно-забав-
ен центар како во Западна Европа. Два-
та проекта беа презентирани пред сло-
венечкиот премиер Јанез Јанша, кој пре-
стојуваше во Република Македо нија.

БАЊСКИ ТУРИЗАМ
Словенечката компанија 

"Тер  ме Олимија" ги разгледува 
можностите за купување на 
Катлановска бања во близина 
на Скопје. Компанијата, чиј ме-
наџерски тим беше дел од сло-
венечката бизнис делегација, 
која престојуваше во Маке до-
нија, се интересирала за мож-
носта да ја купат Катлановска 
бања. Покрај ова, од претходно 
од "Терме Олимија" е најавено 
дека сакаат да вложат 50 ми-
лиони евра во бањски комплекс 
во земјава. Изворите кои се на 
оддалеченост од 15 километри 
од Гевгелија, кај месноста Смок-
вица, исто така, се во игра. Се 
работи за минерални извори 
кои досега не биле експлоа-
тирани. Таму "Терме Олимија" 
сака да изгради бањски ком-
плекс. Станува збор за луксузен 
бањски комплекс со 400-500 
соби, сауни, базени и водени 
паркови. Каков ќе биде исходот 
за оваа инвестиција ќе се знае 
деновиве, кога се очекува да би-
де донесена конечната одлука. 


