Бранко АЗЕСКИ, претседател на Стопанската комора на Македонија

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА БОГАТОТО КОМОРСКО НАСЛЕДСТВО
*Кај нас членуваат големите, водечки и носечки македонски
компании со домашен и странски капитал кои создаваат 98% од
домашниот општествен прозивод и ние сме горди на тоа, затоа што
тие ја одбрале вистинската опција и вистинската комора. Меѓутоа,
нашата асоцијација, доброволно ја одбраа и 10.000 мали и средни
фирми, со 2-5 вработени, што не прави лидер и во тој сегмент
*Ние, како компании, сме за напред. Затоа, енергично ќе го
поддржиме секој чекор кој води напред. И, знаеме дека е тоа многу
тежок пат

Покрај досегашните услуги, во 2007 година членките на СКМ треба да
очекуваат:
1. Вклучување на Комората во два проекти на Европската унија за
континуирана ревизорска помош во имплементацијата на стандардите
потребни за извоз на македонските производи во Европската унија;
2. Формирање на силен експертски тим во Комората од областа на
даночната, царинската и правната регулатива за помош на нашите фирми и
понатамошна едукација на вработените, меѓу кои се и најдобрите студенти
од нашите и странски универзитети кои што континуирано ги примаме во
Комората од 2005 година;
3. Институционално зајакнување на регионалните комори, кои ќе добијат
просторни, кадровски и технички услови за својата работа. Сите документи
потебни за работењето фирмите ќе ги добиваат во регионалните центри;
4. Енергична кампања заедно со другите бизнис заедници во Македонија за
враќање на јавните овластувања во коморскиот систем како пред 1992
година;
5. Широка јавна расправа по иницијативата за враќање на зградата и
архивата на Стопанската комора на Македонија на државата како гест на
добра волја и наша цврста решеност да го поддржиме коморскиот
плурализам и се откажеме вистински од монополската позиција, која ја
имавме до 2005 година.

НЕШТО ЗА МИЛУВАЊАТА
Некои милуваат да не нарекуваат Комора на големите фирми. Точно.
Кај нас членуваат големите, водечки и носечки македонски компании со
домашен и странски капитал кои создаваат 98% од домашниот општествен
прозивод и ние сме горди на тоа, затоа што тие ја одбрале вистинската
опција и вистинската комора. Меѓутоа, нашата асоцијација, доброволно ја
одбраа и 10.000 мали и средни фирми, со 2-5 вработени, што не прави
лидер и во тој сегмент.
Некои милуваат да не нарекуваат и нереформирана, стара Комора.
Меѓутоа, еве некои факти:
-НИЕ воведуваме стандарди за квалитет во нашите фирми веќе 10 години
во соработка со најреномираната компанија од оваа област Британскиот
Институт за стандардизација;
-НИЕ ги кодираме македонските производи за да може да излезат на
европскиот и светскиот пазар;
-НИЕ издаваме АТА карнети за да можат македонските прозиводи
царина и други давачки да се презентираат во светот;

без

-НИЕ одржуваме семинари за нашите менаџери преку видеоконференциски врски од Соединетите Американски Држави, конкретно од
Адиџес Институтот во Санта Барбара - Калифорнија; на другиот крај на
светот;
-НИЕ имаме најдобар портал меѓу сите Комори во Европа за што добивме
посебно признание од Европската комора во јуни месец минатата година во
Мадрид.
Дали сето ова личи на нешто изминато, старо и нереформирано.
Напротив, тврдам дека ние сме на најдобар пат да стнеме модерна Комора
во 21 век. Бидете горди и нека Ви претставува чест што сте членки на СКМ,
настарата и најбројна бизнис асоцијација во Република Македонија.
НАШИТЕ ОЧЕКУВАЊА
Нашите очекувања се големи. Конечно Република Македонија да
појде напред. Тоа неможе да се направи без сериозен ризик и без тектонско
пореметување на закоравената социјална структура која не влече назад.
Но, ние, како компании, сме за напред. Затоа, енергично ќе го поддржиме
секој чекор кој води напред. И, знаеме дека е тоа многу тежок пат.

Меѓутоа, има работи за кои сите субјекти во државата имаат
консензус и, за жал, неможат да се разрешат, а, не понижуваат пред
странските партнери и ни наметнуваат срам. Дами и господа, за 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 секој наш бизнис партнер. Како што е
многу важно колку побрзо, од пред странските дипломатски
претставништва, ќе исчезнат огромните редици на наши бизнисмени кои,
наместо да работат, тапкаат на тротоарите да добијат тродневен допуст да
ги продаваат своите производи надвор од границите на фамозниот Западен
Балкан. Ќе се согласите дека тоа не е пријатен амбинет за водење
сериозен бизнис. А, има уште многу примери.
Овие наши очекувања за конечен развој на нашата држава и
создавање поволен амбинет во кој ние, како компании, активно
партиципираме не се само за денес, и само за нас. Тоа е исто она
наследство кое што ние денес го славиме, 85 години Коморско
организирање, и кое мораме да го продолжиме заради нашите потомства.
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