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Денес, 17 февруари 2017 година, во присуство на 
комлетната домашна бизнис елита, придружувана од 
присуството на дел од влијателните, за Македонија, 
домашни и меѓународни економски и политички личности, 
на свечен и достоен начин и во работен дух, се одбележа 
95 годишнината од постоењето и функционирањето на 
најстарата и најбројната бизнис асоцијација во земјата, 
Стопанската комора на Македонија.   

Одбележувањето на годишнината беше збогатена со организирање на тркалезна маса на 
тема: „Позицијата на малите земји во меѓународната економија – предности и недостатоци“, 
иницирана од двегодишната работа на стопанските комори и нивните членки за развивање 
и практично заживување на  една значајна иницијатива - Иницијативата за поврзување 
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на претприемачите од малите земји, која произлезе од потребата за нивно поврзување, 
заедничко дејствување и соочување со предизвиците за водење бизнис во особено тешки 
времиња.

На тркалезната маса учествуваа  реномирани претставници од  бизнисот, науката и 
од бизнис-асоцијациите, поранешни премери и претседатели од регионот и пошироко, 
кои потекнуваат или работат во мали земји, и тоа: Mило Ѓукановиќ, црногорски државник, 
искусниот хрватски политичар и државник Стипе Месиќ ; Бранко Роглиќ, сопственик на 
„Орбико“, хрватски милијардер, меѓу најуспешните претприемачи во регионот, водечки 
дистрибутер во Европа; Свето Јаневски, претседател на Управниот одбор на ВВ „Тиквеш“, 
македонски бренд во бизнисот и менаџерството; д-р Владимир Глигоров, меѓународен 
економски експерт од Виенскиот институт за меѓународни економски студии, чија работа е 
насочена на научно-истражувачки студии во земјите од Балканот; д-р Александар Влаховиќ, 
претседател на Сојузот на економисти на Србија и главен организатор на Копаоник бизнис 
форумот; проф. д-р Кочо Анѓушев, главен извршен директор на Групацијата ФЕРО ИНВЕСТ ДОО 
Скопје, професор на Машинскиот факултет при УКИМ, потпретседател на Комората и успешен 
македонски бизнисмен и претприемач; проф. д-р Драган Микеревиќ, редовен професор 
на Економскиот факултет во Бања Лука, претседател на УО на Сојузот на сметководители и 
ревизори на Република Српска; поранешен премиер на Република Српска; Џемал Инаишвили, 
претседател на Конфедерацијата на азиско-пацифичките трговско-индустриски комори и 
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член на Генералниот совет на Светската коморска федерација, поранешен пратеник и заменик 
претседавач на грузискиот парламент; Сава Далбоков, претседател на Надзорниот одбор на 
Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје и член на Управниот одбор на „Steiermärkische Bank 
und Sparkassen AG“, Австрија; д-р Златко Симоновски, генерален директор и претседател на 
Управниот одбор на ФАКОМ АД Скопје, една од најголемите компании во Југоисточна Европа 
во металопреработувачката индустрија, Марко Чадеж, претседател на Стопанската комора 
на Србија и Сафет Ѓерѓалиу, претседател на Стопанската комора на Косово.

Модератор на тркалезната маса беше проф. д-р Глигор Бишев, потпретседател на 
Стопанската комора на Македонија и главен извршен директор и претседател на управниот 
одбор на „Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје“.

Во дискусијата, учесниците ги изнесоа своите видувања и искуства, дискутирајќи околу 
следните прашања:  Да се биде мала економија е предност или недостаток? Како треба да 
реагираат малите економии на тековните случувања во големите економии? Можат ли малите 
економии да изградат сопствени мултинационални трговски марки или таквите „брендови“ 
треба да се увезат од „светот“? Можно ли е да се биде мал, а конкурентен, во отсуство на 
соодветна инфраструктура, образована и квалификувана работна сила, стабилни и ефикасни 
институции и структурни реформи? Како да се финансира растот на малите економии и 
нивното приближување кон светските пазари? Имаме ли доволно големи банки, коишто се 
заинтересирани да ги финансираат фирмите од малите економии? Кои би биле правилата на 
фискалната и монетарната политика за малите економии? Дали ниските даноци и каматни 
стапки се лек за сè, или пак за успех се неопходни предвидливост, стабилни макроекономски 
политики и правично постапување?
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Како заклучок од дискусијата по наведените прашања, беше и фактот дека оваа тркалезна 
маса несомнено го оправда нашето очекување дека е неопходно зголемување на директната 
соработка меѓу претприемачите од малите земји и дека се реални и оправдани заедничките 
иницијативи, активности, барања, но и потреби за поврзување, заедничко дејствување и 
соочување со предизвиците за водење бизнис во вакви особено тешки времиња и услови за 
водење бизнис.

Во таа насока беа и следните заклучни согледувања, произлезени од излагањата на 
учесниците:

Развојот на земјите не зависи од големината, туку од институционалните капацитети 
на државата и нејзината стабилност. Имаме неограничен светски пазар и постојат реални 
претпоставки да се направи добар бренд.  Малите земји имаат капацитет својот развој да го 
овозможат преку развој на компаративните предности на секоја од нив, но наместо да се 
навраќаме на минатото, потребно е да се свртиме кон индината.

Нашите  активности во иднина треба да се насочат кон:
  • Обединување на напорите за соработка на претприемачите од малите држави и  на 

соработката на малите држави меѓусебно ;
   • Дефинирање на предизвиците, активностите и конкретните заеднички проекти на кои 

ќе работиме и тоа од различни области.

ЈУБИЛЕЈ
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За да го постигнеме тоа потребно ни е да изградиме една култира на соработка, како 
увертира во нешто ново - одржлива структура/ здружение или еден интегриран концепт 
на состаноци на високо ниво, и во ваков или сличен состав да се гледаме и да работиме 
почесто.

Со други зборови, ова да прерасне во традиционален настан кој со тек на време ќе 
придонесе за градење единствени вредности за сите претприемачи од малите држави и за 
унапредување на капацитетот на претприемачите од малите држави.

Во сегашни услови не е можно да се биде мал и конкурентен, во отсуство на соодветна 
инфраструктура, образована и квалификувана работна сила, стабилни и ефикасни институции 
и структурни реформи, а не помалку значајни фактори кои можат негативно да  се одразат 
врз успешноста на малите економии се и недостатокот на одговорност, недостатокот на 
демократски институции и правда. Деловниот свет е се посложен и тешко е да се остане 
надвор од политичките и општествените збиднувања.

Моќта на здружувањето  е токму во можноста за  директно состанување на најдобрите 
претприемачи од малите земји, конкретни заеднички активности и проекти  кои ќе следат 
понатаму.

Најбитно е да се има сон. Да се има желба нешто да се направи. Само така ќе придонесеме 
да живееме во мали, но во богати, среќни и убави држави.

По повод значајниот јубилеј, традиционално на овој настан се додели и Наградата на 
Стопанската комора на Македонија на следните компании- членки на Комората: ИГМ Трејд 
ДОО – Кавадарци; Мали хидроелектрани (МХЕ) – Скопје; Халкбанк АД – Скопје; Алкалоид 

ЈУБИЛЕЈ
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АД – Скопје; Дуна комјутери ДОО Скопје; ЗЗ Единство, Тетово; Печатница Европа 92  ДООЕЛ  
Кочани.

Специјални признанија на Стопанската комора на Македонија се доделија на г-дин 
МИНЧО ЈОРДАНОВ, претседател на Бордот на директори на МАКСТИЛ АД – Скопје и г-дин 
НИКОЛАЈЧО НИКОЛОВ, заменик генерален директор на Рудникот БУЧИМ ДОО – Радовиш.

Комората традиционално доделува и Награда за најдобар партнер на Стопанската 
комора на Македонија од државните институции, а добитници на наградите за добрата 
соработка во 2016 година се Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија 
и Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

М-р Елена Милевска Штрбевска,
Оперативен директор на Стопанска комора на Македонија 
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