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СИЛНАТА МАКЕДОН   СКА ДИЈАСПОРА ДА СИЛНАТА МАКЕДОН  
СТАНЕ УШТЕ ПОСИЛ    НА ВО МАКЕДОНИЈАСТАНЕ УШТЕ ПОСИЛ  

Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Воведувањето на рамниот 
данок, регулаторната 
гилотина, модернизацијата и 
автоматизацијата на 
царинската процедура, се 
едни од најважните 
поволности кои ги нуди 
Владата во технолошко-
индустриските развојни зони. 
А токму тие можат да бидат 
вистинско место за нашите 
иселеници, кои сакаат да 
отворат свои фабрики во 
Македонија.

Покрај ова, со одредбите од 
регулаторната гилотина за 
воведување едношалтерски 
систем, сега во земјава 
регистрирање компанија е 
можно за четири часа со 
минимални трошоци и 
воведување на правилото 
"молчењето е одобрување". 
Исто така, сега рапидно се 
укинуваат сите 
административни пречки и се 
овозможува брзо и ефикасно 
функционирање на бизнисот. 
Како пример каде можат да се 
вложат пари во Македонија, 
владините претставници ги 
посочија транспортниот, 
енергетскиот и 
телекомуникацискиот сектор, 
индустријата и во развојот на 

туризмот, како 
најперспективна гранка 
во моментов и во 
светски рамки.

Тоа дека македонската економија е 
силно зависна од парите кои во тат-
ковината ги испраќаат нашите исе-

ле ници не е нова и непозната работа. 
Но, за жал, не е нова работа тоа што и 
понатаму како земја никако не можеме 
барем дел од тие финансиски средства 
на печалбарите да ги претвориме во нови 
инвестиции во татковината и во нови ра-
ботни места.

Според некои, навистина, неофи ци-
јални проценки се спомнува сума меѓу 
800 милиони до милијарда долари го-
дишно. Тоа е поради фактот што Маке-
донија има бројна економска емигра-
ција, иако точната бројка на иселеници 
не е дефинирана, но се претпоставува 
дека се движи од 200.000 во Западна 
Европа до 500.000 во прекуокеанските 
земји.

то на рамниот данок, регулаторната ги-
лотина, модернизацијата и автомати за-
цијата на царинската процедура и повол-
ностите кои ги нуди Владата во техно-
лошко-индустриските развојни зони. Тој 

поради можноста да направите добар 
бизнис и да заработите", истакна Груевски.

За премиерот Никола Груевски маке-
донската дијаспора повеќе пати ја пока-
жала својата поврзаност со татковината. 

ПОВИК ЗА 
ИНВЕСТИЦИИ

Поради тоа, во обид да се презен-
тираат можностите за инвестирање во 
земјава и досегашниот напредок на ус-
ловите за развој на странските инвес ти-
ции, деновиве во Скопје се одржа Биз-
нис форум за македонските иселеници, 
во организација на Министерството за 
економија. На Форумот учествуваа 80 
македонски иселеници и околу 200 до-
машни стопанственици.

На Форумот, стопанствениците од ди-
јаспората ги поздрави премиерот Нико-
ла Груевски, кој како посебна поволност 
за инвестирање ги истакна воведу ва ње-

посочи дека со одредбите од регула тор-
ната гилотина за воведување едно шал-
терски систем, регистрирање компанија 
за четири часа со минимални трошоци и 
воведување на правилото "молчењето е 
одобрување", рапидно се укинуваат сите 
административни пречки и се овозмо-
жува брзо и ефикасно функционирање 
на бизнисот.

"Многу наши луѓе, кои своето богат-
ство го стекнаа во услови на пазарна 
економија и кои сакаат своето знаење и 
пари да ги вложат во својата земја, во 
минатото беа соочени со бројни тешко-
тии, кои ги обесхрабруваа да инвес ти-
раат во Македонија. Наш интерес е да ја 
изградиме врската со вас. Ве повикуваме 
да инвестирате во својата родна земја 
не само поради патриотски чувства, туку и 

А Р Г У М Е Н Т И Р А Н  П О В И К  Н А  В Л     А Д И Н И Т Е  П Р Е Т С Т А В Н И Ц И  Д О  С И Т Е  Н А Ш И  А Р Г У М Е Н Т И Р А Н  П О В И К  Н А  В Л  
И С Е Л Е Н И Ц И  Н И З  С В Е Т О ТИ С Е Л Е Н И Ц И  Н И З  С В Е Т О Т

Македонија се наоѓа на 71. место во светот од вкупно 157 рангирани др-
жави според Индексот на економски слободи, што е иста позиција како и 
минатата година, а за седум места погоре во однос на 2006 година. Ова е 
наведено во истражувањето кое го направи специјализираната Фон да-
ција "Херитаџ" заедно со "Вол стрит журнал". Според истражувањето за 
еко номската слобода, Македонија остварила вкупно 60,8 индексни пое-
ни, што ја става во "средно слободни економии".

Индексот на економска слобода подразбира колку во една држава може 
слободно, лесно и брзо да се отвори бизнис, колку се поттикнува инвес-
тирањето, особено на странските инвестиции, дали постои трговска сло-
бода или мерки кои го ослободуваат увозот или извозот на производи и 
стоки, монетарна стабилност, колкава е корупцијата. Македонија најлошо 
е оценета во категоријата слобода од корупцијата (27 поени) и имотни 
права (30 поени).

Во споредба со европските држави, Македонија е 32. од 41 рангирана 
држава. Зад Македонија се Молдавија, Турција, Полска, Русија, Украина и 
Белорусија.

ТУРИЗМОТ Е НОВАТА ШАНСА ЗА РАЗВОЈ НА МАКЕДОНИЈА ТУРИЗМОТ Е НОВАТА ШАНСА ЗА РАЗВОЈ НА МАКЕДОНИЈА 
И ЗА НОВИ ИНВЕСТИЦИИ ОД ИСЕЛЕНИЦИТЕИ ЗА НОВИ ИНВЕСТИЦИИ ОД ИСЕЛЕНИЦИТЕ
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ефикасноста на процесите и на проце-
дурите. Исто така, истакна дека стран-
ските директни инвестиции се добре-
дојдени во транспортниот, енергетскиот 
и во телекомуникацискиот сектор, во 
индустријата и во развојот на туризмот.

Директорот на Агенцијата за иселе-
ништво, Васил Наумов, им порача дека е 
најдобро да се инвестира во својата зем-
ја од каде што им се корените. Агенцијата 

пофали дека за 20-30 години Македонија 
ќе стане европски Сингапур и ги повика 
иселениците да инвестираат во земјава. 
Како предности тој ги наведе ниската 
инфлација, стабилната валута и балан-
сираниот буџет. Директорот на Аген ци-
јата за странски инвестиции, Виктор Мизо, 
им укажа на иселениците дека Маке до-
нија располага со конкурентна и млада 
работна сила, која добро е едуцирана.

А Р Г У М Е Н Т И Р А Н  П О В И К  Н А  В Л     А Д И Н И Т Е  П Р Е Т С Т А В Н И Ц И  Д О  С И Т Е  Н А Ш И   А Д И Н И Т Е  П Р Е Т С Т А В Н И Ц И  Д О  С И Т Е  Н А Ш И  
И С Е Л Е Н И Ц И  Н И З  С В Е Т О Т Тој особено ги истакна напорите кои ги 

прави Владата за подобрување на биз-
нис климата во земјава.

"Ваквите средби се доказ дека кон-
тактите и соработката со македонската 
дијаспора можеме да ги воспоставиме 
на поинаква квалитетна и продуктивна 
основа", нагласи Груевски. 

На иселениците им се обрати и минис-
терката за економија во оставка, Вера 
Рафајловска, која на присутните исе ле-
ници им зборуваше зошто треба да вло-
жуваат во Македонија.

"Македонија е стабилна средина на 
политички и на макроекономски план и 
нејзината економија се потпира на раз-
војот на малите и на средните прет-
пријатија", рече таа. 

Рафајловска вели дека стратегиската 
локација на Македонија й овозможува 
брз и лесен пристап до регионалните па-
зари благодарение на договорите за 
слободна трговија потпишани со 27 зем-
ји-членки на ЕУ и со 13 други земји, меѓу 
кои Турција и Украина.

"Со тоа е овозможен слободен прис-
тап до голем пазар, со 650 милиони по-
трошувачи", посочи Рафајловска.

Пред претставниците на дијаспората 
таа ги презентираше реформите кои ги 
презема Владата во даночниот систем, 
судството, образованието и подоб рува-
њето на инвестиционата клима. Според 
неа, во насока на целосно елиминирање 
на можностите за корупција, Владата ре-
шително ги спроведува судските рефор-
ми и прави максимално подобрување на 

за иселеништво ги информираше Маке-
донците од дијаспората дека можат во 
секое време преку веб-страница целос-
но да бидат информирани и насочени 
каде можат да го вложат својот капитал.

"Минатата година изработивме адре-
сар, во кој се евидентирани нашите сто-
панственици од Америка, Канада, Ав стра-
лија и Европа", информираше Наумов.

Тој потенцира дека Агенцијата веќе им 
дава стручна и техничка помош на заин-
тере сираните иселеници, за тоа како 
полесно да ги насочат инвестициите.

Како и да е, факт е дека во актуелната 
Влада има пет министри и заменици- 
министри кои се од дијаспората и кои се 
согласиле да ги пренесат своите искус-
тва во интерес на напредокот на држа-
вата. Ваквите средби се доказ дека кон-
тактите и соработката со македонската 
дијаспора можат да се воспостават на 
поинаква квалитетена и продуктивна ос-
нова зашто, пред сè, токму македонската 
дијаспора  повеќе пати ја покажа својата 
поврзаност со татковината преку испра-
ќањето несебична материјална, хумани-
тарна и друг вид помош.

ПЕЧАЛБАРИТЕ НА 
КРСТОПАТ

Сепак, македонските иселеници мно-
гу малку се запознати каде можат да ги 
вложат своите пари во Македонија. Ми-
нистерот без ресор Глигор Ташковиќ се 

Многу наши луѓе, кои своето богат-
ство го стекнаа во услови на пазарна 
економија и кои сакаат своето знаење и 
пари да ги вложат во својата земја, во 
минатото се соочуваа со бројни тешко-
тии и недоразбирања, кои ги обесхраб-
руваа да го вложат својот капитал во 
Македонија. Оваа Влада има намера да 
ја промени таквата слика.

"Не гледам проблем да се инвестира 
во Македонија. Ние повратниците треба 
да ги известиме иселениците дека до-
колку инвестираат во Македонија ќе би-
дат исто толку јаки како и странските 
бизнисмени кои тука доаѓаат. Инвестици-
јата би била најдобра кога би била во 
родното место, не само за да се направи 
добар бизнис, туку и за своја душа, за да 
се остане дома", со овие зборови им се 
обрати повратникот Тефик Тефиковски, 
од реканското село Јанче, на сона род-
ниците бизнисмени, кои се раселени низ 
цел свет, на Бизнис форумот во Скопје. 

Поголем број од присутните иселе-
ници беа задоволни од она што го слуш-
наа. Еден од германските бизнисмени е 
и Васко Траев, кој 12 години живее во Дорт-
мунд. Неговиот бизнис е поврзан со увоз 
на македонски бренд производи и тоа 
сортно вино, конзерви со зеленчук и 
свеж зеленчук и овошје. Тој вели дека 
Германците сакаат да конзумираат маке-
донска храна.

"Дојден сум во земјава за да видам 
кои услови се нудат и за да можам да 
почнам некои бизниси во родниот крај, 
бидејќи соработувам со многу маке дон-
ски фирми од винската и конзервната 
индустрија", вели Траев. 

Тој појасни дека неговата компанија 
соработува со повеќе дистрибутивни 
куќи од Европа и производите ги пла-
сира од Ирска до Шпанија, Швајцарија, 
Шведска, Англија.

Еден од помладите македонски исе-
леници, Илија Секуловски, електроин-
женер од Мелбурн, Австралија, на Биз-
нис форумот дошол за да собере инфор-
мации како може да се инвестира во 
Македонија.

"Конкретно, заинтересирани сме она што 
веќе 12 години го работиме во Ав стра-
лија, а тоа е заштеда на енергија на го-
лемите компании, да го примениме и 
тука. Запознати сме со тоа дека имате го-
лем проблем со снабдувањето со елек трич-
на енергија и овие наши искуства можат 
многу да помогнат", смета Секу ловски.


