В

ториот
месец
во
годината
за
најстарата
и
најбројната
с т о п а н с к а
асоцијација во земјата редовно
е славенички. Меѓутоа, овој
февруари Стопанската комора
на Македонија го прослави
значајниот
јубилеј
85
години коморско работење
во
Република
Македонија
под мотото “Традиција, моќ,
бројност”.
На грандиозната
свеченост
во
скопскиот
хотел
“Александар
Палас”,
пред
повеќе од 2000 бизнисмени
и
гости,
присуствуваше

највисокиот државен врв на
земјава,
претседателот
на
Република Македонија, Бранко
Црвенковски и претседателот
на Владата на Република
Македонија, Никола Груевски
и челните луѓе на сите значајни
македонските
институции.
Меѓу гостите беа актуелните
и
поранешни
министри,
претходните претседатели на
влади, гувернерот на Народната
банка, претседателот
на
МАНУ,
претседателот на
Републичкиот судски совет,
митрополитот
Кумановскополошки, претставници
на
повеќе
бизнисасоцијации,
дипломатскиот
кор
и

меѓународни институции.
Комората денес брои над 15.000
членки од кои најголем број се
мали и средни претпријатија.
Комората е на најдобар пат да
стане модерна асоцијација на
21. век истакна Бранко Азески,
претседател на Стопанската
комора на Македонија.
Премиерот Никола
Груевски во своето обраќање
истакна
дека
Комората
значително придонесува за
унапредување на дијалогот меѓу
Владата и бизнис-заедницата,
развојот
на
приватниот
сектор и за привлекувањето
повеќе домашни и странски
инвестиции.

Грандиозно прославен значајниот јубилеј “85 години Коморско работење
во Република Македонија” под мотото “Традиција, моќ, бројност”

Групен портрет на добитниците на наградите и признанијата на Комората
Доделени традиционалните награди и признанија на Стопанската комора на Македонија

ВО РАЦЕТЕ НА УСПЕШНИТЕ

Трговски друштва членки на Комората, од областа на стопанството за постигнати резултати во зголемувањето на производството,
продуктивноста, економичноста во работењето и заштита на животната средина, најмалку три години едноподруго: ГД “ГРАНИТ”
АД Скопје; Ф.Х.Л. МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ А.Д. Прилеп; ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Скопје; ИМБ АД МЛЕКАРА БИТОЛА; “ИСТРА”
ДООЕЛ Кочани; “ЕЛА МАК” ДОО Охрид; “ФЛУИД ПРОЕКТ” ДОО Скопје; “АКТУЕЛ” ДООЕЛ Скопје; “ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ” Скопје;
“БИРКАРТ ГЛОБИСТИК” Штип; “ДИ-ТРАНС” ДОО Радовиш; “КОМУНА” АД Скопје и СТОПАНСКА БАНКА АД Битола.
Менаџери за постигнати особени резултати во унапредувањето на организацијата на работењето, производството, прометот и
услугите, најмалку три години едноподруго: РЕМЗИ АБДУЛАИ -генерален менаџер на “Вардар Доломит” ДОО Гостивар; ВЛАДИМИР
МИХАЈЛОВ генерален директор на “Факом” АД Скопје; ПАНЧЕ МАНЧЕВСКИ прв ген. директор на Извозна и кредитна банка АД Скопје
и д-р СРЃАН КЕРИМ од Медиа Принт Македонија Скопје
Инвеститори за постигнати резултати во зголемување на производството, поттикнување на економијата и воведување на нови
технологии и нови технички достигнувања, во последната година: “БУЧИМ” ДООЕЛ Радовиш и Друштвото за производство, трговија и
услуги Ј.Н.У. ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН Прилеп
Признание за животно дело и континуирано успешно работење и придонес во развојот на дејноста: ЈАКИМ ИВАНОВСКИ прв ген.
директор на “Стопанска банка” АД Битола и НАЈДЕНКО ПОПОСКИ, (постхумно) “Охридска банка” АД Охрид.

Тој
побара поддршка
од
стопанствениците
за
реализирање на владината
Програма
чија
цел
е
подобрување на деловната
клима. На свеченоста беа
доделени
традиционалните
награди и признанија на
Стопанската
комора
на
Македонија за најуспешните
компании,
инвеститори
и
награди за животно дело на
врвни македонски менаџери.
Наградите на добитниците им
ги врачи Бранко Црвенковски,
претседател
на
Република
Македонија.

Прославата на значајниот
јубилеј, што беше добра прилика
за “ѕирнување” во коморската
историја на земјава и за поглед
кон иднината, само потврди
дека Стопанската комора на
Македонија е на вистинскиот
пат. Посебно доколку
се
измерат направените реформски
дострели во најстарата и
најбројната асоцијација во
земјава со констатациите и
пораките на EUROCHAMBRES.
Состанокот
на
претседателството
на
Еврокоморите (EUROCHAMBRES)
со
претседателите

и
високите
функционери
на стопанските комори од
Југоисточна Европа, што се одржа
во Белград (9.2.2007 година), ги
отвори двете клучни теми што
се од круцијално значење за
стопанските асоцијации на овој
во дел се уште трустен политички
и економски терен. Едната се
однесуваше на законодавната
рамка и статусот на коморите
во овие земји, а другата е порака
за “иднина што веќе почна да
трае” регионалните интеграции
и промоцијата на странските
директни
инвестиции,
со
фокусирање
на
ЦЕФТА-

Најмалите со настап пред повеќе од 2000 бизнисмени и гости на јубилејот
спогодбата и токму клучниот
придонес на стопанските комори
во неговото реализирање.
Функционерите
на
европските комори ги потсетија
своите домаќини дека за
позицијата на стопанските
комори не е битен само
законот
кој
пропишува

обврзно членство, туку на
легитимитетот посебно влијае
подржувањето и прифаќањето
на иницијативите од страна
на Владата. Затоа и посебно
им сугерираа на стопанските
асоцијации од овој дел на Европа
првенствено да бидат посредник
и застапник на интересите
на националните компании
Никола Груевски
пред државните институции,
што подразбира систематско
ОТВОРЕНИ ЗА ДИЈАЛОГ
лобирање
за
нивните
И СОРАБОТКА
интереси и давање
поттик
интернационализација на
Нашите заложби за подобрување на бизнис- на
климата се потврдени со задоволството кое работењето и креирање на
бизнисмените го изразувате преку многубројните поволно деловно опкружување,
изјави во медиумите, како и вашите најави (и
реализиции) за започнување на посериозен метод на работа што се поуспешно
инвестиционен циклус.
го применува и Стопанската

комора на Македонија. И покрај
славеничката
атмосфера,
деловната асоцијација не ги
подзаборави обврските на
лобирање за своите членки кај
надлежните државни органи.
Во просториите на Стопанската
комора на Македонија бизнисзаедницата се соочи со судската
власт
(13.2.2007
година).
На нивните претставници,
меѓу кои и министерот за
правда, Михајло Маневски,
претседателот на Републичкиот
судски совет, Беќир Исеини,
претседателот на Здружението
на судиите, Драган Тумановски
и претседатели на речиси сите
судови во земјава, деловните

Секоја ваша активност во насока на постигнување Бранко Азески
на поставените цели е добродојдена. Затоа,
Владата на Република Македонија, и јас
како нејзин премиер, го поздравуваме и го ПОДДРШКА ЗА СЕКОЈ ЧЕКОР ШТО ВОДИ НАПРЕД
подржуваме Вашето работење и работењето на
Нашите очекувања се големи. Конечно Република Македонија да појде напред. Тоа неможе да се
Стопанската Комора на Македонија.
направи без сериозен ризик и без тектонско пореметување на закоравената социјална структура
Во таа насока, Владата на Република која не влече назад. Но, ние, како компании, сме за напред. Затоа, енергично ќе го поддржиме секој
Македонија останува отворена за континуиран чекор кој води напред. И, знаеме дека е тоа многу тежок пат.
дијалог и соработка со Стопанската комора
на Македонија. Очекуваме таа соработка во Меѓутоа, има работи за кои сите субјекти во државата имаат консензус и, за жал, неможат да се
иднина да биде уште поблиска и подобра, што разрешат, а, не понижуваат пред странските партнери и ни наметнуваат срам. Дами и господа, за
е во интерес на сите нас и на граѓаните на да се исчисти ѓубрето од нашите сокаци, улици, магистрали, реки и езера не е потребно ништо
друго освен волја или пак драконски казни. Тоа е многу важно за секој странски инвеститор и
Република Македонија.
секој наш бизнис партнер. Како што е многу важно колку побрзо, од пред странските дипломатски
По 15 години, кога сите заедно ќе ја славиме 100- претставништва, ќе исчезнат огромните редици на наши бизнисмени кои, наместо да работат,
годишнината од работењето на Комората, ќе го тапкаат на тротоарите да добијат тродневен допуст да ги продаваат своите производи надвор
направиме тоа во една побогата, поразвиена и од границите на фамозниот Западен Балкан. Ќе се согласите дека тоа не е пријатен амбинет за
водење сериозен бизнис.
Европска Македонија.

луѓе уште еднаш им посочија дека бизнисот
им трпи заради спорото, честопати
неколкугодишно, решавање на споровите. Во
базичната анализа на Стопанската комора
на Македонија, како и во излагањата на
дел од бизнисмените на самата средба, беа
дадени низа предлози и мерки во правец на
подобрување на ефикасноста и ажурноста на
судовите.
Но, не беше заборавено да се потсети дека
постои и Постојан избран суд Арбитража
при Стопанската комора, што деловните
спорови ги ре- шава брзо и ефикасно, а
Соочување со судската власт - бизнис сектор
неговите одлуки имаат сила на правосилна
пресуда. Во најмалиот месец од годината
Комората, пак, беше и под силен притисок на странски деловни луѓе и бизнис-групи подготвени за инвестирање и тргување со земјава. Претставниците на еден од најголемите турски холдинзи, Елгинкан
гроуп, конгломерат составен од 20 холдинзи и со годишен обрт од половина милијарда долари, го
фоку- сираше македонското градежништво, што е и неговиот фах. Тие ја побараа (7.2.2007 година)
коморската логистика во нивните напори да почнат интензивно да тргуваат со земјава, да ја зголемат
соработ- ката и сето тоа да финишира со нивни директни инвестиции. И египќанецот Наџи
Алберт, сопственик на холдинг составен од неколку компании, разговараше во Стопанската комора
на Македонија за инвестирање во земјава (9.2.2007 година). Тој е член на бордот на Индустриската
комора на Египет, а неговите фирми имаат развиен бизнис во областа на туризмот, дрвната индустрија
и производството на мебел и градежништвото. Со своите домаќини во Комората тој разговараше по
посетата на Охрид, најавувајќи силна заинтересираност за вложување во хотелски капацитет на
охридското крајбрежје, во бањскиот туризам во земјава и за закуп на капацитети од висока класа за
египетски туристи.
Стопанската комора на Македонија ја посетија (9.2.2007 година) претставници на Австралиско македонската комора во обид да ја интензивираат стопанската соработка меѓу двете земји, посебно
со нашата тамошна дијаспора. Во истата функција беа и разговорите со претставникот на МАТРАДЕ
(Малезијска корпорација за развој на надворешната трговија), а договорено е обновата на трговските
вр- ски со Малезија да отпочне при посетата на група бизнисмени од оваа Блискоисточна земја,
најавена за втората половина од годинава.

