
  

 

 



  

 

 

Со грандиозна 

свеченост во скопскиот 

хотел „Александар 

Палас“, со присуство 

на над 1.200 видни 

гости, Стопанската 

комора на Македонија 

го прослави големиот 

јубилеј - девет децении 

од нејзиното постоење 

(17.02.2012 година). На 

свечениот чин, покрај 

членките на најстарата, 

најбројната и 

најголемата бизнис-

заедница во земјава, 

присуствуваа 

претставници на државните органи, институции, дипломатскиот кор, претставници на 

меѓународни институции, здруженија и партнери, гости, пријатели и поддржувачи на 

Стопанската комора на Македонија и на коморското работење од земјата и од странство. 

Во одбележувањето на овој значаен јубилеј за земјава, учествуваа и Алесандро Берберис, 

претседател на Асоцијацијата на европските комори (Eurochambres), како и замениците-

претседатели на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски и м-р Зоран 

Ставрески. 

 

 

- За една држава да има здрава економија, потребно е покрај успешна Влада да има и 

успешни претставници на бизнис-заедницата. Стопанската комора го претставува токму 

тоа. Успешен претставник на бизнис-заедницата, кој секогаш ги застапувал реалните 

потреби на компаниите и значајно влијаел врз развојот на економијата и конкурентноста 

на македонските компании, – истакна м-р Владимир Пешевски, во обраќањето на 

свечениот собир. – Предлозите, иницијативите и барањата на Стопанската комора на 

Македонија, секогаш сме ги третирале со висока сериозност и голем респект, бидејќи 

знаеме дека тие навистина се гласот на бизнис-заедницата. 



  

 

 

 

Заменик-претседателот на македонската Влада истакна дека токму блиската соработка 

меѓу Владата и бизнис-секторот, како и нивната брза реакција се едни од факторите кои се 

пресудни за амортизирање на негативните последици од економската криза и имаат 

значајни влијанија врз успешноста во справувањето со овој горчлив проблем. 

 



  

 

 

-Ќе останеме силно посветени кон подобрување на бизнис-климата, зголемување на 

инвестициите, извозот и поддршката кон компаниите се` со цел да обезбедиме деловно 

опкружување кое на 

бизнисот ќе му овозможи 

забрзан развој и 

конкурентност на 

глобалниот пазар. Само 

така ќе успееме да го 

зголемиме економскиот 

раст, да креираме нови 

вработувања и да го 

подигнеме животниот 

стандард, – подвлече м-р 

Владимир Пешевски. –

Владата на Република 

Македонија и во иднина 

ќе продолжи активно да 

соработува со 

Стопанската комора на 

Македонија, бидејќи во неа пронајде значаен партнер. 

Аласандро Барберис порача дека како водечки претставници на бизнисот македонските 

комори имаат повеќе од кога било легитимна и значајна одговорност да им помогнат на 

претпријатијата во нивното приспособување кон променливите услови предвидени со 

евроинтеграцискиот процес. Стопанската комора на Македонија е дел од европската – и 

дури од светската – мрежа на стопански комори, бидејќи сите тие ја имаат истата мисија: 

поддршка на претприемништвото и економскиот развој во нивниот регион или земја. Со 

тоа што е доверлив центар на знаење и промоција на ЕУ-стандардите и политиките, 

нагласи Барберис, Стопанската комора на Македонија е активно вклучена во развојот и 

процесот за креирање политики во Македонија.  

- Бизнис-заедницата мора да ја зајакне 

својата улога во придвижувањето на 

Македонија кон ЕУ. Процесот на 

пристапување е долгогодишен проект 

каде што патувањето е исто толку битно 

како и крајната дестинација. Ако 

преговорите на крајот се во рацете на 

политичките лидери, тогаш нашата 

улога како бизнис-лидери на ова 

патување е од суштинско значење, - 



  

 

истакна Барберис. - Важно е, потенцира, македонската деловна заедница да ја стави 

својата тежина зад неопходните реформи кои остануваат главен двигател на процесот на 

пристапување и на тој начин да придонесе европскиот проект за Македонија да биде 

успешна приказна.  

Присутните на 

свеченоста имаа 

можност да ја видат 

презентацијата на 

Постојаниот избран суд 

– Арбитража при 

Стопанската комора на 

Македонија што беше 

направена од страна на 

студентите на 

Факултетот за драмски 

уметности и за 

користењето на 

средства од фондовите 

на ЕУ, што на шеговит 

начин го претстави 

драмскиот уметник 

Сашко Коцев. 

По повод големиот 

јубилеј и овојпат беше 

доделена Наградата на 

Стопанската комора на 

Македонија. Добитници 

во категоријата на 

компании кои успешно 

работат од основањето на 

Стопанската комора на 

Македонија се: „Европа“, 

„Пивара“, „Електрани на 

Македонија“ и „Благој 

Ѓорев“. За долгогодишна 

коморска активност 

добитници се: Светозар 

Јаневски, д-р Александар 



  

 

Николовски, новинарите Аелита Георгиева и Влатко Змејковски. Од облиците на 

организирање на Комората наградени се: Здружението на банкарството, Македонската 

енергетска асоцијација, Регионалната комора со седиште во Прилеп и Групацијата на 

мелничко-пекарската индустрија. Награда за најголема донаторска активност доби 

Стопанска банка АД – Скопје, за компанија која посетила најмногу едукативни настани 

„Алкалоид“, а специјалното признание за компанија за поддршка на градежништвото и 

придонес во стипендирање - поттикнување на кадри отиде во рацете на „Бетон“ од Штип. 

Награда на Стопанската комора на Македонија за најдобар партнер на Стопанската 

комора на Македонија од државните институции е доделена на Царинската управа на 

Република Македонија. 

На крајот од големата свеченост, претседателот на Стопанската комора на Македонија 

посебно порача што би сакал да има во земјава за десет години, на стогодишнината на 

Стопанската комора на Македонија: 



  

 

-Просечен годишен 

реален раст на БДП од 

6%, вредноста на БДП 

да достигне 13 

милијарди евра, а по 

глава на жител 6.000 

евра. Просечен 

годишен раст на бруто 

инвестициите од 9 %, 

со учество во БДП од 

35%. Просечен 

годишен раст на 

извозот од 14 %, со 

учество во БДП од 

64%. Со нови 100.000 

работни места. Со 

современа железничка 

пруга до Грција и 

железничко поврзување 

со Бугарија и Албанија. Со модерен автопат до Гевгелија, Штип и Охрид. Со целосна 

гасификација на државата. Со намалена енергетска зависност за минимум 30%, – истакна 

Бранко Азески.  

За ваква Македонија 

која сакаме да ја 

видиме по 10 години 

ние, посебно порача 

Азески, како компании 

здружени во 

Стопанската комора на 

Македонија, спремни 

сме да ги зголемиме: 

извозот и 

производството, нивото 

на инвестиционен 

ризик и корпоративната 

општествена 

одговорност. 



  

 

 

 

На овој начин Комората јавно ја прокламира својата волја - заедно, со носителите на 

економската политика, активно да партиципира во остварувањето на оваа цел којашто ќе 

и' донесе просперитет на Република Македонија. 

                                                                                                                       Саво Пејчиновски 

 


