Собранието на Стопанската комора на Македонија, на седницата
одржана на 21.6.2007 година, врз основа на заклучоците од сите
организациони форми на членките на Комората, во функција на
интензивирање на производството и извозот, донесе
ПРЕДЛОГ-МЕРКИ
НА
СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА
за намалување на трговскиот дефицит

1.Обезбедување
на
основните
претпоставки,
односно
одржување на општите предуслови за динамизирање на
производството
1.1- Општествено-политичка и безбедносна стабилност;
1.2 - макро-економска стабилност со монетарната политика која ќе
генерира позитивни движења во реалниот сектор;
1.3 намалување на "сивата" економија, преку процес на нејзина
легализација;
1.4. успешното спречување на корупцијата;
1.5 подобрување на квалитетот и ефикасноста на јавната
администрација;
1.6. ефикасно работење на судството.
2. Обезбедување повисоко ниво на вложувања преку
поттикнување на инвестициони активности во производниот
сектор
2.1- Подеднаков системски третман на сите гранки на стопанството имајќи предвид дека производителите за домашен пазар соодветно го
намалуваат трговскиот дефицит преку намалување на увозот;
2.2 - подеднаков третман на домашни и на странски инвестиции стратешкото значење на странските инвестиции не треба да го намали
значењето на домашните инвестиции, кои за разлика од првите, на подолг
рок ќе поттикнат динамика во насока на приближување на основните
агрегати во надворешно-трговската размена;
2.3. пораст на капиталните инвестиции - за сметка на намалувањето
на јавната потрошувачка;
2.4. ефикасен банкарски систем, како императив за надминување на
високиот недостиг на сопствени средства пристутен кај домашните
стопански субјекти, а посебно посоодветна помош од Македонската банка
за поддршка на развојот;

2.5. сигурност во снабдувањето со енергија - со цел намалување на
зависноста од увоз, а со тоа намалување на несигурноста
во
снабдувањето, императив се нови инвестиции во енергетскиот сектор.
Гасификацијата е клучен елемент за зголемување на конкурентноста по
основ на цената на енергијата;
2.6. државна помош во функција на економскиот развој - за
реализациија на горенаведените мерки неопходна е државна поддршка,
согласно регулативата и праксата на ЕУ.
3. Зголемување на степенот на конкурентност фактор за пораст на производството и извозот

како клучен

3.1. Вклучување во паневропската кумулација на потеклото на
стоката - што ќе
услови повисока конкурентност на македонските
производи на странскиот и на домашниот пазар;
3.2. примена на постапката на увозот за облагородување - со која се
овозможува домашните производители да набавуваат репроматеријали под
истите услови како и производителите во други земји;
3.3 намалување или укинување на увозните давачки согласно
Уредбата за поблиските услови кои мора да бидат исполнети за стоката да
може да биде предмет на автономни мерки за намалување или укинување
на увозните давачки кај одредени суровини и репроматеријали;
3.4. надминување или наше реципрочно однесување на нетарифните
бариери користени од земјите- извозни дестинации ( на пр. Во Грција не е
регистриран ниту еден лек, како услов за извоз согласно барањата од
македонските производители на лекови , а во Македонија присутни се
седум грчки производители со 60 лекови ).
4. Заштита од нелојална увозна конкуренција
4.1 Почитување на донесените, како и интензивирање на
активностите во донесувањето на правилниците за квалитет одделно по
производи, имајќи предвид што на отворениот пазар клучната бариера на
заштита е квалитетот;
4.2 Примена на заштитни мерки од нелојална конкуренција согласно
Законот за трговија (пропишување на компензациона давачка при увозот на
млеко и преработки на млеко, примена на анти дампинг мерки при увозот на
текстил и чевли од Кина) итн.
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