МАКЕДОНИЈА И САД
Уште една активност од
програмата "Invest in Macedonia" беше организирањето на
бизнис форуми на кои
претставници на македонската
Влада ги презентираа
потенцијалите за инвестирање
во ИТ секторот. На првиот
Форум во Силиконската
долина, Калифорнија, нашата
Влада имаше средби со
раководствата на
реномираните компании "Intel", "Hewlett-Packard", "Oracle",
"Sun Microsystems". На Форумот
во Чикаго се одржа средба и со
компании од областа на
туризмот и енергетиката, а
почетен фидбек е и
потпишувањето Меморандум
за соработка со Универзитетот
во Бостон, за отворање
постдипломски студии по
информатичка технологија во
Македонија.
Со своето присуство на двата
бизнис форума, во Сан
Франциско и во Чикаго,
американските инвеститори
потврдија дека она што се
случува воопшто на светскиот
пазар не треба да претставува
пречка за инвестирање
во Македонија.

Пишува:
Александар КЕЛТАНОСКИ

Н

еодамна македонската Влада
презеде уште една активност од
програмата "Invest in Macedonia",
организирајќи бизнис форуми на кои
ги презентираше потенцијалите за инвестирање во ИТ секторот. Првиот
Форум се одржа во Силиконската долина во Калифорнија, каде нашата Влада имаше средби со раководствата на
реномираните компании, како што се:
"Intel", "Hewlett-Packard", "Oracle", "Sun
Microsystems", како и со компании од
областа на туризмот и енергетиката на
Форумот во Чикаго, каде што како почетен фидбек беше и потпишувањето
Меморандум за соработка со Универзитетот во Бостон, за отворање постдипломски студии по информатичка технологија во Македонија, со што се очекува подобрување на образованието во
нашата земја.
На овие два форума присуствуваа
претставници од македонската владина
делегација, во чиј состав беа премиерот
на Р Македонија, Никола Груевски, ви-

М А К Е Д О Н С К А ТА В Л А Д А О Р ГА Н
ДОЛИНА ВО КАЛИФОРНИЈА И

СВЕТСКАТА
КРИЗА НЕ ТРЕБА
ДА ПРЕТСТАВУВА
ПРЕЧКА ЗА
ИНВЕСТИРАЊЕ
ВО МАКЕДОНИЈА
цепремиерот задолжен за економски
прашања, Зоран Ставрески, потоа министрите за економија, за странски инвестиции и за информатичко општество, Фатмир Бесими, Веле Самак и Иво
Ивановски, и директорот на Агенцијата
за странски инвестиции Виктор Мизо,
амбасадорот на Соединетите Американски Држави во Македонија, Филип
Рикер, извршниот директор на "Nortel",
Мајк Зафировски, како и делегација на
македонски бизнисмени предводени
од Сојузот на стопански комори на Македонија.
Пред почнувањето на двата форума,
со концертот на македонскиот виртуоз
на пијано, маестро Симон Трпчески,
придружуван од "Чикаго Симфони оркестра", со кој диригираше Лудовик Морло од Франција, во Чикаго и официјално започна манифестацијата "Денови на македонската култура во САД". На
концертот присуствуваше висока владина делегација предводена од претседателот на Владата, Никола Груевски;
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вицепремиерот Зоран Ставрески; министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска; како и голем број видни личности, бизнисмени и македонски
граѓани од Чикаго.
Маестро Симон Трпчески одржа уште еден концерт во Чикаго и воодушевувајќи ја многубројната публика, исполни дела од Петар Илич Чајковски, а
на бис ја исполни композицијата Прелудиум и Пајдушка. По повод почетокот
на оваа културна манифестација, по
концертот министерката за култура
Елизабета Канческа-Милевска приреди
коктел.
Посетата на САД доаѓа во време кога
нашата земја се наоѓа во тешка економска криза, но сепак проценките се
дека тоа не е пречка за инвестирање и
отпочнување бизнис во Македонија.
Американските инвеститори со
своето присуство на двата бизнис форума во Сан Франциско и во Чикаго потврдија дека она што се случува воопшто на светскиот пазар не треба да

И З И Р А Б И З Н И С Ф О Р У М И В О С И Л И К О Н С К А ТА
ВО ЧИКАГО
претставува пречка за инвестирање во
Македонија.
"Македонија е вратена на инвеститорската мапа и веќе претставува сериозен играч во Европа за привлекување инвестиции", истакна премиерот
Никола Груевски по Бизнис форумот,
кој се одржа во Чикаго, насловен "Македонија - новото чудо на Европа", во
рамките на "Роуд шоуто" на македонската владина делегација, што се одржа
во Соединетите Американски Држави.
"Задоволен сум од реализираното
во Америка, каде владиниот тим беше
максимално ангажиран за што повеќе
инвеститори да бидат убедени за предностите кои ги дава Македонија за
правење бизнис", рече Груевски, притоа додавајќи дека американските биз-

нисмени се импресионирани од македонските политики во даночната сфера,
напредокот постигнат во регулаторната
сфера, како и во намалувањето на придонесите, подобрувањата во работата
на Катастарот.
"Тоа очигледно инвеститорите го
препознаваат и го респектираат и голем број од нив, кои имаат планови
своето производство да го прошират
во Европа, или да го зголемат ако веќе
го имаат во Европа, многу сериозно
размислуваат за Република Македонија", истакна Груевски.
Независно што сега е тешко време за
инвестирање, во една глобална светска
финансиска и економска криза, сепак
постои интерес кај инвеститорите за
Македонија бидејќи тие гледаат малку
подолгорочно, нагласи македонскиот
премиер. Тој повтори дека мерките кои
ги прави Владата, со цел привлекување
инвестиции, се однесуваат за сите инвеститори, а не само за странските, на
кои сега им се дава поголемо внимание,
бидејќи во минатото, како што рече,
значајно отсуствуваа.

ПРИСУТНИТЕ НА БИЗНИС ФОРУМИТЕ СЕ ЗАПОЗНАА СО
МОЖНОСТИТЕ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА

"Постои голем простор за прогрес и
ова е само еден почеток, кој верувам
дека во наредните три-четири или пет
години ќе ја доведе земјата во една
подобра состојба во однос на инвестициите, како домашни, така и странски",
нагласи Груевски.
Правејќи паралела во однос на
странските инвестиции тој посочи дека
по две години работа на оваа Влада, од
дното на табелата за странски директни
инвестиции, гледано по глава на жител,
сега сме на средината на таа табела,
притоа изразувајќи надеж дека во наредните години ќе бидеме многу погоре.
"Тоа е нашиот план, со крајна цел да
се отворат нови работни места. Значи,
борбата за инвестиции треба да се сфати
како борба за отворање нови работни
места", истакна премиерот Груевски.
Во рамките на Бизнис форумот во
Чикаго беше потпишан Меморандум за
соработка со Универзитетот во Бостон,
за отворање постдипломски студии по
информатичка технологија во Македонија.
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Груевски најави дека во наредните
два месеца македонската Влада таков
договор ќе потпише и со Универзитетот
"Френклин Рузвелт" од Охајо, според
кој, ќе се отворат постдипломски студии во Македонија и за информатичка
технологија и за бизнис. Тоа, смета македонскиот премиер, ќе влијае на квалитетот на македонското образование.
Оценувајќи ја посетата на САД како
многу успешна, тој посочи на фактот
дека интересот за двата форума бил голем, притоа најавувајќи дека контактите
со стопанствениците ќе продолжат и
дел од нив ќе дојдат во земјата и ќе се
уверат во можностите за инвестирање.
"На некој начин луѓето се изненадени
од нашата упорност, во текот на оваа
светска економска криза, да зборуваме
со толку ентузијазам за Македонија и за
можностите на инвеститорите да дојдат
во земјата. Тоа ќе остане запаметено,
како и тоа дека Македонија и во овие
тешки времиња остварува стапки на
раст од пет-шест проценти на бруто домашниот производ, а за следната година Европската комисија предвиде
пораст од 4,5 проценти", рече Ставрески, додавајќи дека во услови на негативни стапки во ЕУ и во Америка тоа
навистина е охрабрувачки.
Вицепремиерот Зоран Ставрески рече дека очекува дел од инвеститорите
да дојдат во земјата и притоа изрази
надеж дека по патот на "Џонсон контрол", "Џонсон Мети", во Македонија ќе
дојдат и други фирми од Америка и од
Европа, да отворат фабрики и нови
работни места. Ставрески смета дека
овој процес не е лесен, не е краткотраен,
мора да се работи упорно и секојдневно.
"Во овие времиња, кога веројатно во
економијата предизвиците се најбројни, здравите економски политики кои
ги поставивме и реформите кои ги спроведовме се покажуваат како корисни и
за растот во земјата и за инвестициите
на домашните инвеститори, но и за
странските инвеститори од САД", рече
Ставрески.

