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Господине Министер, драг Горан Мицковски, 

Господине Вршител на должност, драг Габриел Атанасов, 

Господа раководители од Business France,  

Дами и господа,  

  

Сакам искрено да се заблагодарам на Business France што ја организираше 

оваа работилница. Претходната се одржа во јули 2013 година, а потоа Medef 

international организираше средба во 2014. На 24 јуни 2015 година, 

македонската амбасада во Париз организираше прием за Премиерот и за 

Министерот Мицковски, одговорен за Франција во рамките на странските 

инвестиции. 

Сакам да ја нагласам важноста на овие средби: Македонија како 

дестинација не е доволно позната, иако нејзиниот раст веќе трета година 

по ред надминува 3%, а земјата е поддржана од голем број 

мултилатерални фондови, на регионално ниво, во областа на 

инфраструктурите и во други области. Градежниот сектор е во експанзија, 

а постои и значајна конкуренција на компании од соседните региони. Во 

целина, оваа земја претставува вистински потенцијал за Франција во повеќе 

сектори. 

Француските компании покажуваат интерес, особено малите и средните 

претпријатија, а амбасадата проценува дека две фирми неделно го посетуваат 

Скопје, во рамките на некој развоен проект, или некој тендер. Сепак, тие не се 

секогаш запознаени со правната и административната средина која им 



овозможува да дојдат до неопходните информации или гаранции за 

склучување на договорите или за реализација на своите инвестиции. 

Пред две години, поради сите овие причини и поради фактот што развојните 

етапи се мошне важни, воспоставивме заедно со македонските структури 

француски и македонски референтни контакти во Париз и во Скопје. 

 

Беше отворен оддел на Советник за надворешна трговија, со Господинот 

Стефан Туати којшто ги опфаќа банкарскиот сектор и макроекономската 

состојба, како и една специјализирана фирма заедно со Госпоѓата Од Насје-

Мопа, која е присутна овде со нас. Исто така, во соработка со регионалната 

канцеларија на Business France, работиме на развој на тематски оддели со 

надлежности во земјоделскиот сектор, во информатичкиот, како и во областа 

на животната средина. Притоа, не треба да ги заборавиме, се разбира, 

активностите за економска мобилизација на Министерството за одбрана, 

коешто, преку Генералната Дирекција за вооружување, организираше во мај 

2015 година саем за презентација на француските компани во Скопје. 

Со цел да обезбедиме размена на информации и продлабочување на 

контактите, формиравме група за економска мобилизација во Скопје, која 

се состанува секој месец и ги прима вашите претставници, сите оние што 

сакаат да се презентираат, било да се на краток престој во земјата, или пак 

имаат локално претставништво, како на пример маркетинг директорката на 

Лакталис, која по две години функционирање на фабриката во Битола, пред 

почетокот на кампањата за своите нови производи дојде да ни ја претстави 

структурата, или пак Директорот на Економската зона во Тетово, кој е во 

потрага по инвеститори.  

Исто така, заедно со Сојузот на стопански комори на Македонија, 

организираме годишен бизнис-форум, кој може да биде на одредена 



тематика. Го поздравувам и присуството на Претседателката на Текстилната 

комора на Македонија. Овој сектор е многу конкурентен и во него има 

можност за квалитетни партнерства.  

На крај, сакам да ги споменам и можностите за професионална пракса во 

компании со финансирање од страна на AUF (Универзитетската агенција 

за франкофонија), механизам што ќе почне да функционира уште напролет и 

им се заблагодарувам на Талес, FAME’s и Сосиете женерал-Охридска банка 

коишто ќе примат македонски практиканти со постдипломски студии. 

 

Дами и господа, ова лето, ќе бидеме ангажирани околу организацијата на 

третата конференција на земјите од Западен Балкан, на којашто домаќин 

ќе биде Париз. Во рамките на таа конференција ќе има отстапен значаен 

простор на економијата и претприемништвото. 

 

Ви стојам на располагање за сите контакти, денес или подоцна, преку 

електронска пошта и во соработка со моите тимови, бидејќи развојот на 

економските размени претставува приоритет на амбасадата. Подготвени сме 

да обезбедиме континуирана поддршка на секој проект, направивме 

навистина комплетна брошура, вклучувајќи ги основните податоци за земјата, 

информација за француското училиште, како и за патната инфраструктура, со 

основни информации и сме подготвени да ги комплетираме посебно за секој 

контекст. 

Ви благодарам. 


