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Н А С П Р О Т И  О Ч Е К У В А Њ А Т А  З    А  Г О Д И Н А В АН А С П Р О Т И  О Ч Е К У В А Њ А Т А  З  

ЕКОН  ОМСКИОТ БУМЕКОН  
ОСТАВ  Е Н  З А  Н А П Р ОЛ Е ТОСТАВ 

РЕТРО ЕКОНОМИЈАРЕТРО ЕКОНОМИЈА

Крајот на годината ќе остане за бе-
лежан и по фактот дека македонските 
камионџии веќе втора година ги добија 
дозволите за меѓународен транспорт 
со нов модел на електронска рас пре-
делба. Ваквата мерка беше со цел да се 
елиминираат сомневањата за мито и 
корупција, затоа што победниците ги из-
бираше компјутер. А засега тоа и добро 
го прави.

Дел од експертите сметаат дека за 
суш тинска реформа нема да биде до-
волна само регулаторната гилотина, 
туку ќе треба да се направат резови на 
терен, да се намали бројот на адми нис-
тративниот апарат кој за сите овие го-
дини се пумпаше со партиски луѓе. А 
како ќе се одвива сè ова во реалноста, 
ќе дознаеме многу брзо, зашто новата 
2008 веќе е на праг.

За зимава, по неколкумесечно про-
лонгирање, конечно се очекува во сло-
бодната економска зона "Бунарџик" да 
проработи фабриката на американската 
компанија "Џонсон Контролс".

Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Инвестицијата е "тешка" 20 милиони 
долари, фабриката треба да вработи 
150 луѓе, а наредните години оваа бр ој-
ка да порасне на повеќе од 500 ра бот-

ници. Во Скопје ќе произведува ав то-
мобилска опрема за сите светски па-
зари. За американската инвестиција се 
натпреваруваа Македонија и Полска. 
Фабрикантите се решија за Македонија 
поради евтината работна сила и допол-
нителни даночни олеснувања.

Годинава која изминува во јавноста 
ќе остане запомнета по Регулаторната 
гилотина, која како никогаш досега бе-
ше ефикасно и успешно спроведена.

Проектот Регулаторна гилотина ко-
нечно "ја затвори" Пандорината кутија 
на бирократијата - тендери, лиценци, 
ефикасност на јавната администрација. 
Владиниот проект за чешлање на 3.000 
закони и подзаконски акти ги покрена 
бизнисмените. Во двете стопански ко-
мори се скрои листата спорни решенија 
кои го кочат бизнисот, а ја хранеа ко-
рупцијата. Бизнис корпусот јавно по ба-
ра истрајност од Владата, а не ефектите 
да бидат само декларативна заложба.

ЕЛЕКТРОНСКА РАСПРЕДЕЛБА НА КАМИОНСКИТЕ ДОЗВОЛИЕЛЕКТРОНСКА РАСПРЕДЕЛБА НА КАМИОНСКИТЕ ДОЗВОЛИ

Едношалтерскиот систем конечно 
стана македонска реалност, па биз нис-
мените прв пат наместо во судовите, 
барањата за регистрација на фирма ги 

Како се доближуваше крајот на годината, така на 
Владата некако й тргна, барем кога се во прашање 
странските директни инвестиции. Поради тоа, на 
моменти се доби впечаток дека во економската сфера 
многу е направено, но всушност ја чека уште "бајаги" 
работа. За да ја подобри бизнис климата треба да го 
реформира судството, катастарот, а й претстои и 
огромна борба против корупцијата.

За волја на вистината, чекорите направени во насока 
на размотување на сите случувања во ЈП "Македонија 
пат" и големата акција која резултираше со повеќе од 
60 уапсени и притворени лица, беа одличен показател 
за решителноста да й се стави крај на големата 
корупција во Македонија.

Радуваат најавите дека овие потези се само почеток 
за сè она што следува, како и дека од ваквата "метла" 
нема да бидат поштедени и други инволвирани 
вработени, директори, пред сè, и политичари вмешани 
во прикривањето на данок од огромни размери.

Тука својата улога ќе треба да ја одигра и судството. 
Тука мора енергично да се оди до крај, зашто пред 
лицето на правдата мора да одговараат сите оние кои 
ја "поткрадуваат" сопствената држава. Едноставно, 
корупцијата и митото мора да се спречат во корен за 
никогаш да не се повторат.

Покрај ова, Владата мора да се заложи и за 
решавање на проблемот со невработеноста, без 
притоа со "козметички" потези, на пример, со бришење 
од евиденција на голем број невработени (што е 

невидена практика з.н.) вештачки да ја намалува 
невработеноста.
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доставуваа во Централниот регистар. 
Новина беше и "кастрењето" на да вач-
ките за разни такси и надоместоци, кои 
годинава беа преполовени. Ова беше 
големо олеснување, пред сè, за до маш-
ните бизнисмени, кои покрај фактот 
што наместо чекање за регистрација на 
фирма и по 60 дена, сега имаат и ми-
нимални давачки.

Во минативе 12 месеци Македонија 
доживеа млечна "инвазија", бидејќи за 
кус период речиси севкупната домашна 
млечна индустрија заврши во странски 
раце. Така, на пример, новата маке дон-
ска млекарница "Swedmilk" Македонија, 
официјално почна со работа.

"За неполна година Македонија доби 
огромен производствен капацитет вр е-
ден 18 милиони евра. Економските ре-
форми кои ги спроведува Владата за 
подобрување на бизнис климата и за 
привлекување странски инвестиции 
веќе даваат резултати", рече премиерот 
Груевски, на свеченото отворање на 
млекарницата. Според Груевски, "Swed-
milk" отвори нови работни места и нови 
перспективи во млечната индустрија.

Во оваа насока се и другите ин вес-

тиции во оваа сфера. "Danubefuds" вле-
зе во Битолска млекарница; фирмата 
"Имлек" од Белград изврши откуп на 
81.002 акции од ИМБ-Битола, со што со 
74,5 отсто од вкупниот број акции стана 
доминантен сопственик на најголемата 
млекарница во земјава, соопшти "Dan-
ubefuds" групацијата. Претходно оваа 
компанија стана доминантен соп стве-
ник на "Бучен Козјак" од Куманово, што 
докажува дека производството на мл еч-
ни производи стана хит во Маке до нија 
за странските инвеститори.

Млекарницата "Идеал Шипка" од Би-
тола, втора по големина во државава, 
од ноември и официјално е дел од хр-
ватски "Дукат". Со оваа соработка "Иде-
ал Шипка" доби стратешки партнер кој 
веќе е присутен на нашиот пазар, а со 
партнерството ќе се освојуваат нови 
пазари. 

РЕГУЛАТОРНАТА ГИЛОТИНА КОНЕЧНО СТАНА РЕАЛНОСТРЕГУЛАТОРНАТА ГИЛОТИНА КОНЕЧНО СТАНА РЕАЛНОСТ

МЛЕЧНА ИНВАЗИЈА ВО МЛЕЧНА ИНВАЗИЈА ВО 
МАКЕДОНИЈАМАКЕДОНИЈА

Крајот на годинава ќе ос-
тане забележан поради се-
ријата поскапувања кои ги 
зафатија речиси сите пре-
хранбени артикли, почнувајќи 
од лебот и брашното, па сè до 
зејтинот. Без разлика на оп-
тимистичките ветувања од 
Владата, граѓаните никако да 
ја "проголтаат" ваквата сос-
тојба, која доколку потрае мо-
же драстично да ги испразни 
и онака тенките паричници на 
населението.

Македонија го доби и третиот мо-
билен оператор"Вип", кој веднаш по вле-
че намалувања на цените на импулсите 
во мобилната телефонија. При-пејд по-
нуда од 7,7 денари минута, односно 
9,09 денари кон сите мрежи во текот на 
целиот ден, бесплатна СИМ картичка, 
целосна покриеност и достапност на 
целата територија е понудата на тре-
тиот мобилен оператор. 
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"За само шест седмици ние ги на ма-
ливме цените на пазарот за 50 отсто", 
изјавија од Вип. 

Од "Вип" очекуваат во првата поло-
вина од 2008 година да профункционира 
СМП - значајната пазарна моќ, а потоа и 
асиметричната конекција, која  уште ќе 
ги намали цените на мобилната те ле-
фонија на македонскиот пазар.

Оваа година й дојде крај и на Ма-
кедонска банка. По двегодишно на тег-
нување гувернерот Гошев й пре су ди, и 

мот "Хач". Според Владата, врз основа 
на извештајот на тендерската комисија 
и Министерството за економија е кон-
статирано дека не се исполнети ус ло-
вите кои биле побарани од "Хач" кон-
зорциумот.

Значаен настан годинава беше и 
ревитализацијата и започнувањето на 
комерцијалното работење и ископу ва-
ње на олово-цинкова руда во рудар-
скиот гигант во североисточна Маке-
донија "Тораница" кај Крива Паланка.

Владата истакна дека особено се 
ангажирала за развојот на рударството 
во североисточна Македонија, со цел 
отворање нови работни места, како 
што се вработувањата на 525 рудари во 
"Злетово" и 350 во рудникот "Тораница", а 
со интенција да се вработат повеќе од 
1.000 рудари од овој регион. Сè тоа ќе 
овозможи развој и на другата инфра-
структура и подобрување на условите 
на граѓаните од кривопаланечкиот и 
пробиштипскиот регион.

Индискиот инвеститор и конце сио-
нер на рудниците за олово-цинкова 
руда "Злетово" и "Тораница" вложи 8,8 
милиони долари во рударска опрема, 
резервни делови и машини, кои беа 
набавени од финската компанија "Санд-
вик".

Македонија и годинава не остана без 
"шокови" во градежништвото. Оваа 
есен беше уапсен и младиот "бизнис-
мен", сопственикот на "ГИА Инжи не-
ринг", обвинет за измама на околу 40 
граѓани. Еден стан во зградата која ја 
градел им го продавал на повеќе луѓе. 
Засега бројот на измамените граѓани од 
ден на ден не "расте", а "газдата" сè уште 
се брани со молчење.

Покрај ова, голема работа на еко-
номски план претставуваше влезот на 
"Sosiete general" на македонскиот бан-
карски пазар. Со нејзиниот влез во Ох-
ридска банка домашните банки ќе мо-
раат да бидат поажурни, затоа што кон-
куренцијата ќе си го направи своето. А 
токму тоа й беше неопходно на маке-
донската економија.

Исто така, водечката финансиска и 
индустриска група од Бугарија "Алфа 
финанс холдинг" стана нов сопственик 
на Интернационална приватна банка 
АД Скопје, која официјално е преиме-
нувана во Капитал Банка.

СТАРТУВАШЕ ТРЕТИОТ СТАРТУВАШЕ ТРЕТИОТ 
МОБИЛЕН ОПЕРАТОР МОБИЛЕН ОПЕРАТОР 

ПРОРАБОТЕА РУДНИЦИТЕ ПРОРАБОТЕА РУДНИЦИТЕ ""ТОРАНИЦАТОРАНИЦА"" И  И ""ЗЛЕТОВОЗЛЕТОВО""

АФЕРАТА "ГИА ИНЖИНЕРИНГ" АФЕРАТА "ГИА ИНЖИНЕРИНГ" 
СТОПИ МИЛИОНИ ЕВРАСТОПИ МИЛИОНИ ЕВРА

На крајот на годинава на 
повидок е расчистувањето на 
нова корупциска афера. Куќен 
притвор од 30 дена заработи 
Петра Митева, поранешната ди-
ректорка на Управата за јавни 
приходи, која веднаш по ап се-
њето заврши кај истражен су-
дија, кој донесе одлука Митева 
еден месец да си "поседи" 
дома.

Обвинителството ја товари 
дека ја оштетила државната ка-
са во случајот "Тифани" за поло-
вина милион евра.

таа, иако ликвидна, заврши во аут. Мал-
ку се крена врева, пред сè, околу за-
штедите на граѓаните, но тоа успешно 
го санираше Фондот за осигурување на 
штедните влогови.

Забележително за годинава е и да-
ночното бенифицирање, кое се од не-
сува на лековите и на медицински по-
магала, на компјутери и компјутерски 
софтвер, термални сончеви системи и 
компоненти и превоз на лица и нивниот 
придружен багаж. Управата за јавни 
приходи ги информира даночните об-
врзници дека од 28 септември стапува 
новиот Закон за ДДВ, со што наместо 
досегашното оданочување со општата 
даночна стапка од 18 отсто, се воведува 
бенефицирано оданочување по стапка 
од 5 отсто. 

Крупна работа годинава е и фактот 
дека Владата конечно се реши и донесе 
одлука за прекинување на постапката 
за потпишување на купопродажен до-
говор за ТЕЦ "Неготино" со конзор циу-


