PARTNERSHIP FOR BETTER BUSINESS
REGULATION

СКМ-ЗП-РУ-10/04

ФОРУМ
на тема:
ПРЕКУ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА НА СТОПАНСТВОТО
ДО ПОГОЛЕМ ЕКОНОМСКИ РАСТ
13 декември 2017 година
10:30 часот
Хотел „Александар Палас“ - Скопје

АГЕНДА
10:30 - 11:00 часот Регистрација на учесниците
11:00 - 11:30 часот

Официјално отворање на форумот

Модератор и вовед: м-р Елена Милевска Штрбевска,
оперативен директор на Стопанската комора на Македонија
Обраќања:
- Бранко Азески, претседател на Стопанската комора на
Македонија;
-

проф. д-р. Кочо Анѓушев, заменик на претседателот на
Владата на РМ задолжен за економски прашања и за
координација со економските ресори;

-

Едвард Гонзалез, Директор на канцеларијата за развој,
УСАИД Македонија
Љубомир Димовски, „ЕПИ ЦЕНТАР Интернационал“ – Скопје

-
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11:30 - 12:30 часот I. ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА
Тема: Градење на конкурентноста и зголемување на
извозните потенцијали на македонските компании
во процесот на интернационализација
Модератор: проф. д-р. Радмил Поленаковиќ
-

Рафаело Бенети, ПРОМОС - Агенција за подршка на
италијанските компании за извоз, Стопанска комора на
Милано, Италија: Мерки за поттик и поддршка на извозните
компании;

-

Гордана Тошева, УСАИД Проект за регионален економски
раст: Улогата на трговската политика во процес на
интернационализација;

-

Претставник од Министерството за економија на РМ:Програми
за поддршка на македонски компании за извоз;

-

Александар Станојковски - МБПР: Расположиви финансиски
инструменти за поддршка на извозно ориентираните
компании;

-

м-р Горан Антевски, „Раде Кончар - ТЕП“ - Скопје:Искуства
при подготовка на производ за извоз;

-

Проф. д-р. Радмил Поленаковиќ: Поттик на соработката меѓу
бизнисот, науката и државата за поголема конкурентност
на македонската економија.
* ДИСКУСИЈА

12:30 - 12:45 часот Пауза за кафе
12:45 - 13:45 часот II. ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА

-

Тема:
„Настап на нови пазари и дефинирање на конкурентните
сектори во македонската економија како неопходни
чекори во елиминирање на бариерите во процесот на
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интернационализација - препораки и заклучоци“
Модератор: Антони Пешев, претседавач на Собранието
на Стопанската комора на Македонија
-

Златко Ветеровски, Царинската управа на РМ:Решенија за
побрз проток на стоки при извоз;

-

Хилда Колевска, Министерството за надворешни работи на
РМ: Билатерални договори со МАГРЕБ и со земјите од
Блискиот Исток;

-

Славе Сирачевски, заменик-претседател на Здружението на
угостителството и туризмот при Стопанската комора на
Македонија; Усогласување на визниот режим со регионот за
поголема конкурентност на македонскиот туристички
сектор;

-

Ванчо Маџов, „Раде Кончар - Контактори и релеи“ - Скопје:
Проблеми при извоз во земјите од МАГРЕБ;

-

Игор Лештар, „Сивус“ – Скопје: ИТ-индустријата како клучен
сектор во редефинирана стратегија за конкурентност на
македонската економија
* ДИСКУСИЈА

13:45 - 15:00 часот III. ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА
Тема:
- „Интернационалните искуства како поттик за
зголемување на извозот на македонските компании“
Модератор: Глигор Цветанов, претседател на Клубот на
извозници
-

Рафаело Бенети, ПРОМОС - Агенција за подршка на
италијанските компании за извоз, Стопанска комора на
Милано, Италија: Препораки за поттик и поддршка на
извозните компании - интернационалните искуства за
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поддршка на извозно ориентираните компании во
процесот на интернационализација;
-

Дарко Стефановски -МБПР: Расположиви инструменти за
поддршка на извозно ориентираните компании;

-

Ирена Јакимовска, „Комфи Ангел“ - Прилеп: Пробивање на
странски пазари и искуства во надминувањето на
бариерите при извоз на европскиот пазар од Република
Македонија;

-

Калин Бабушку, „Експорт Македонија“ - Скопје: Искуствата при
пробивање на странските пазари

15:00 - 16:00 часот
Интерактивна дискусија и презентација на препораките и
заклучоците од панел-дискусиите
-

Прашања, одговори и заклучоци

16:00 часот Коктел

