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Секоја година, Секретаријатот на СЦО избира тема што е важна за меѓународната 

царинска заедница. Слоганот избран за 2018 година е „Сигурно деловно 

опкружување за економски развој". Под ова знаме, ги охрабруваме членките на 

Светската царинска организација да разгледуваат начини како да создадат средина 

за деловната заедница која ќе го негува нејзиното учество во прекуграничната 

трговија и во крајна линија, како најдобро да им служат на луѓето и да ги поддржат 

претприемачите. 

 

Под „сигурно", подразбираме средина која дава можности, која е безбедна, фер и 

одржлива. Сé ова во едно. Таква средина ќе им помогне на бизнисите, особено на 

микро, малите и средни претпријатија за да ги прошират своите активности и ќе 

биде стимул за нивно поголемо учество во меѓународната трговија, охрабрувајќи 

ги да бидат иновативни, да креираат нови работни места и да инвестираат во 

човечките ресурси, а со тоа да го зголемат економскиот раст и животниот стандард. 

 

Колку што е важно владите да преземат конкретни активности за поддршка на 

бизнисите, подеднакво важно е и да се разгледа надворешното окружување во кое 

функционира деловната заедница. Затоа, од царинска гледна точка, сакам да ја 

искористам оваа можност дополнително да дадам поттик на идејата за „сигурна" 

бизнис клима, а особено на нејзините клучни елементи кои подразбираат 

„можности", „безбедност" и „фер и одржлива средина". 

 

Меѓународно признати истражувања кои се засноваат на докази јасно покажуваат 

дека Царината може да придонесе во создавањето на деловно опкружување кое 

дава повеќе „можности", или со други зборови, опкружување кое е стабилно и 

предвидливо, на пример преку рационализација на постапките, справување со 

корупцијата, подобрување на интегритетот и олеснување на прекуграничното 

движење на стока, услуги и луѓе. 

 

Од голема важност исто така е да се обезеди безбедност. Легитимните бизниси 

бараат сигурен синџир на трговска размена за да просперираат, но во самата 

трговија постојат закани, како што се пратки нелегална стока која може да е штетна 

по здравјето и безбедноста на луѓето. Борбата со прекуграничниот криминал, 

вклучувајќи го и незаконското финансирање на меѓународниот тероризам преку 

трговија е одговорност што Царината сериозно ја сфаќа во напорите да обезбеди 

„безбедна" околина. 

 

Последно, но не и појмалку важно, Царината мора да се стреми да создаде средина 

која е „праведна и одржлива". Увозот на нелегална стока, како што е стоката која 



повредува права на интелектуална сопственост или производи кои, на пример се 

шверцуваат со што се избегнува плаќање на давачки или чија вредност е погрешно 

пријавена, може да направи огромна штета на економијата на една земја. Не 

станува збор само за финансиски загуби за легитимните трговци и влади, туку 

таквите активности можат да влијаат на владеењето, економијата, развојот и 

безбедноста на луѓето во целиот свет. 

 

Сите овие различни аспекти на создавање на сигурно деловно опкружување се со 

години на агендата на СЦО, а многу алатки, инструменти и иницијативи на СЦО 

кои беа развиени, лесно можат да им помогнат на Царинските управи во градењето 

на идеална средина за за меѓународната трговија да расте и да се развива, а со тоа 

да се зголеми и економскиот развој. 

 

Такви инструменти и иницијативи, меѓу другото се и  ревидираната Меѓународната 

Конвенција за поедноставување и усогласување на царинските постапки на СЦО, 

Рамката на стандарди на СЦО за обезбедување и олеснување на глобалната 

трговија или Програмата за безбедност на СЦО. Последната има за цел 

надминување на предизвиците што се поврзани со безбедноста на границите и им 

помага им на земјите во контролата на патници, борбата против хемикалии кои 

можат да се користат за производство на импровизирани експлозивни направи, 

контролата на стратешка трговија, борбата против трговијата со лесно оружје и 

финансирање на тероризам. Сите овие алатки, инструменти и иницијативи не само 

што ги подобруваат целокупните процеси поврзани со трговијата, туку 

придонесуваат и за зголемување на безбедноста и олеснување на трговијата. 

 

Овогодинешната тема го одразува и моменталниот главен интерес на Царината -  

олеснувањето на трговијата, кој се создаде со влегувањето во сила на Спогодбата за 

олеснување на трговијата на Светската трговска организација, како и усвојувањето 

на Агендата за одржлив развој до 2030 година на состанокот на шефовите на 

држави и високи претставници, одржан во седиштето на Обединетите Нации во 

Њујорк во септември 2015 година на кој се одлучува за новите глобални „цели за 

одржлив развој". Освен тоа, оваа тема ги поддржува напорите кои се насочени на 

ослободување на потенцијалот на жените во бизнисот, односно жени претприемачи 

како начин за подобрување на развојот на претпријатијата, создавање на повеќе 

работни места и намалување на сиромаштијата. 

 

Во текот на цела 2018 година, ги поканувам членките на СЦО да промовираат и 

споделат информации за тоа како тие се стремат да создадат средина за бизнисите 

што поттикува нивно поголемо учество во меѓународната трговија и 

обезбедувањето еднакви услови за сите. Идејата, како и секогаш е да се истакнат 

предизвиците со кои се соочуваат, да се прикажат проекти кои ќе ги инспирираат 

другите и да се пренесат најдобрите практики. Ваквите активности имаат докажано 

дека ја зближуваат меѓународната царинска заедница, создавајќи дух на 

партнерство и соработка, што е од суштинско значење за постигнување на успех во 

денешното поле на трговија. 



 

Секретаријатот на Светската царинска организација ќе продолжи да поддржува 

конкретни алатки, инструменти и иницијативи, но и активности кои се 

спроведуваат во различни области како што се борба против прекуграничниот 

криминал, вклучување на засегнатите страни, прибирање податоци и анализа, 

дигитализација на царинските служби, ефикасно управување со трансакции на 

прекугранична електронска трговија, стандардизација на размената на 

информации, јакнење на царинско-даночната соработка, справување со погрешно 

фактурирање, борба против корупцијата, итн. 

 

Ви го честитам Меѓународниот ден на Царината! 

 

Кунио Микурија 

Генерален Секретар 

 

 

26 јануари 2018 г. 


