И ПО 17 ГОДИНИ МАКЕ ДОНИЈА
НАДВОРЕШНИТЕ ВЛОЖУВАЊА
На Балканот, но и пошироко
во регионот, се води голема
битка за привлекување нови
инвестиции, поради што
Македонија, за да забележи
успех на ова поле, мора да
изгради свој препознатлив
имиџ, кој ќе привлече дел од
тие инвеститори. За да влезе
инвеститор во земјава, нашата
држава мора да му понуди
поволности поинакви од оние
кои ги нудат соседите на
Македонија, порачуваат и
странските експерти.
Инвеститорите очекуваат
овде да најдат стабилна
средина. Стабилна не само во
поглед на ниски даноци, туку и
ниско ниво на корупција, и
транспарентност, односно
нивна комбинација. Во тој
поглед не постои област на која
Македонија треба да се
фокусира за влез на странски
инвестиции, туку треба да
работи на унапредување и на
привлекување инвеститори во
сите области.
Странските инвеститори како
слабости при инвестирањето
во Македонија ги посочуваат
високата зависност на домашните текстилни фабрики од
лон-производството, визното
ограничување, ограничениот и
мал пазар, недостигот на нова
технологија, долгиот процес
при увозно-извозните царински формалности и недостигот
на маркетингшки експерти.
За жал, сè уште недостасува
транспарентност на
институциите, постои слаб
развој на економијата, а еден
од поголемите проблеми по
кои сме препознатливи во
очите на инвеститорите од
странство се корупцијата и
неефикасното и бавно судство.

СТРАНСКИТЕ ИНВЕСТИЦИИ НАЈГОЛЕМ ЗАМАВ
ТРЕБА ДА ЗЕМАТ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО, КОЕ ЌЕ ГИ
СТИМУЛИРА И ДРУГИТЕ СТОПАНСКИ ГРАНКИ

ДО КОГА БИРОКР

ЗА ИНВЕСТИЦИ
М

акедонија да стане поволна бизнис дестинација, држава која ќе
умее да ги искористи своите
компетитивни предности, е целта на
најновата Програма за поттикнување
инвестиции во Македонија од 2007 до
2010 година, која деновиве ја промовира Министерството за економија.
За волја на вистината, секоја досегашна Влада носеше некоја слична програма, но Македонија сè уште не може
да се пофали со присуство на многу
странски инвестиции, а токму тие се
показател на економскиот напредок на
една земја. Во земјава и натаму владеат
бирократијата и корупцијата, кои го
отежнуваат секој чекор на инвес титорите.
Недостасуваат и гринфилд инвестиции кои се показател за реалниот економски развој на една земја. Генерално,
анализите на Европската агенција за
реконструкција покажале дека најпривлечни области за инвестирање во Македонија се земјоделството, преработката на храна, индустријата за автомобилски делови, информатичката технологија, знаењето и медицинските помагала.

ре, на промоцијата на Програмата за
поттикнување инвестиции во земјава
констатира дека Македонија во последните 16 години не успеала максимално да ги искористи бенефитите од
надворешните вложувања. "Особено загрижувачки е недостигот од т.н. гринфилд инвестиции во повеќето сектори
кои се движечка сила на економскиот
развој", оцени Фуере. Тој порача дека
Македонија мора да работи на подобрување на законодавството, особено
во делот на бизнис работењето, реформите во судството, владеењето на правото, на успешното спроведување на
структурните реформи, на јакнењето
на банкарскиот сектор, на развојот на
инфраструктурата, како и на либерализацијата на пазарот. Според Фуере,
клучно за привлекување, почнување и
за одржување бизниси е намалувањето
на бирократските процеси, што во Македонија, како што рече, веќе се спроведува.

СУДСТВОТО НА ТАПЕТ
Нагласувајќи го значењето на странските инвестиции, особено за малите
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Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

НИКАКО ДА ГИ ИСКОРИС ТИ БЕНЕФИТИТЕ ОД
КОРУПЦИЈАТА ВО АГРАРОТ СЕ РАСЧИСТУВА
Минатата седмица целата светиниколска подрачна единица
на Министерството за земјоделство се појави на рапорт кај
министерот за земјоделство, Ацо Спасеновски. Експресната
реакција следеше по обвинувањата на земјоделците, искажани
во јавноста, дека само со мито можат да почнат да ја работат
веќе добиената државна земја.
"За да се расчисти оваа ситуација формиравме посебна
дисциплинска комисија, и таа заедно со сите засегнати страни
од подрачната единица ќе треба да види во што бил проблемот", изјави Спасеновски.
На терен се испратени и инспектори од Државниот инспекторат, тимови од Одделот за земјишна политика и катастар да
го "чешлаат" работењето на подрачната единица.
Дваесеттина земјоделци од Свети Николе веќе осум месеци
со сите документи в рака, тропаат од врата на врата, за да
почнат да ги работат доделените по пет хектари земја. Откако
не успеале да ја добијат земјата, тие јавно проговорија.

АТСКИ "СОПКИ"

СКИОТ БУМ?!

НЕОПХОДНОСТА ОД НОВА ТЕХНОЛОГИЈА ОД
ДЕН НА ДЕН СТАНУВА СÈ ПОНАГЛАСЕНА
Амбасадорката на САД во Република
Македонија, Џилијан Миловановиќ, ги
поздрави владините економски мерки
кои во првиот квартал од годинава доведоа, како што рече, до прогрес на македонската економија.
"Иако показателите за економскиот
напредок се однесуваат на неколку ме-

сеци, тие претставуваат поволна слика
за Македонија", рече Миловановиќ.
Што се однесува до привлекувањето
инвестиции, според неа, многу е важно
искуството на присутните инвеститори
за привлекување други инвеститори.
"Потенцијалните инвеститори сакаат да
слушаат искуства на инвеститорите кои
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веќе се во Македонија за да решат дали
и тие ќе инвестираат или не. Токму поради тоа Македонија мора да обезбеди
фер и еднаков третман на сите инвеститори", додаде Миловановиќ.
Од страна на бизнисмените таа била
информирана дека во земјава сè уште
бирократијата е пречка за работење,
поради што, според неа, Владата мора
да поработи на намалување на таа пречка, а Регулаторната гилотина е еден од
начините тоа да се направи.

ПРИОРИТЕТИ
Цел на Програмата за поттикнување
инвестиции во РМ 2007-2010, која ја
промовираше Министерството за економија, е Македонија да стане поволна
бизнис дестинација, држава која ќе
умее да ги искористи своите компетитивни предности.
"Инвестициона политика, промоција
и олеснување на инвестициите, даночна и трговска поли тика, спречување
корупција и интегритет во деловното
работење, политика за заштита на конкуренцијата, регулаторна реформа на
деловно работење, човечки капитал и
корпоративно управување се приоритетните области опфатени со програмата", рече министерката за економија,
Вера Рафајловска.
Документот содржи насоки за надминување на бариерите кои го ограничуваат инвестирањето, како и препораки
за заокружување на приспособувањето
на законската регулатива кон меѓународно прифатените стандарди, а се базира на Индексот на инвестициски реформи на ОЕЦД, што е клучна алатка за
споредбена анализа на земјите во регионот.
"Подобрената бизнис клима ќе помогне да се зголеми конкурентноста на
земјата и да се привлечат повеќе домашни и странски инвестиции. Во таа
насока Владата изминатиот период презема низа активности, го зајакна институционалниот капацитет за инвестирање, значајно го подобри бизнис
опкружувањето со реформите во даночната област и со воведувањето бесцарински пристап на европските пазари и ја реализира промотивната кампања 'Инвестирајте во Македонија'", потенцираше Рафајловска.
Како што рече министерката за економија, анализите на Европската агенција за реконструкција покажаа дека
најпривлечни области за инвестирање
во Македонија се земјоделството, преработката на храна, индустријата за автомобилски делови, информатичката
технологија, знаењето и медицинските
помагала.
Програмата за поттикнување инвестиции 2007-2010, која Владата ја усвои
на трети овој месец, е поддржана од ЕАР.

