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СПОГОДБА ЗА
СТАБИЛИЗАЦИЈА
И АСОЦИЈАЦИЈА

ЧЛЕН 58
Страните се обврзуваат, во согласност со одредбите од членот ВИИИ од Спогодбата за
Меѓународниот монетарен фонд, да дозволат, во слободно конвертибилна валута, какви
било плаќања и трансфери на тековната сметка на платните биланси меѓу Заедницата и
Република Македонија.

ЧЛЕН 59
Во однос на трансакциите на капиталната и финансиската сметка од платниот биланс,
по стапувањето во сила на Спогодбата, Страните треба да обезбедат слободно движење
на капитал за директни инвестиции во претпријатија формирани во согласност со
законите на државата домаќин и инвестиционите вложувања во согласност со
одредбите од Поглавјето ИИ од Глава В и ликвидација или репатријација на овие
инвестиции и на профитот што потекнува од нив.
Во однос на трансакциите на капиталната и финансиската сметка на платниот биланс,
по стапувањето во сила на оваа Спогодба, Страните треба да обезбедат слободно
движење на капитал за кредитите врзани за комерцијални трансакции или за
обезбедување услуги во кои учествува жител на една од Страните, и врзани за
финансиските заеми и кредити со рок на доспевање подолг од една година.
По започнувањето на втората етапа, тие исто така треба да обезбедат слободно
движење на капитал поврзан со портфолио инвестиции и кредити со рок на доспевање
помал од една година.
Без ограничување врз ставот 1, Страните не треба да воведат никакви нови
ограничувања за движењето на капитал или за тековните плаќања меѓу жителите на
Заедницата и на Република Македонија, а постојните аранжмани не треба да ги
направат порестриктивни.
Без ограничување на одредбите од член 58 и од овој член, каде во исклучителни
околности, движењето на капитал меѓу Заедницата и Република Македонија може да
предизвика, или се заканува да предизвика, сероиозни потешкотии за операциите во
врска со политиката на разменските курсеви или за монетарната политика во
Заедницата или во Република Македонија, Заедницата и Република Македонија,
соодветно, можат да преземат самозаштитни мерки во однос на движење на капиталот
меѓу Заедницата и Република Македонија за период кој не е подолг од шест месеци,
доколку ваквите мерки се стриктно неопходни.
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Страните треба меѓусебно да се консултираат во поглед на олеснување на движење на
капиталот меѓу Заедницата и Република Македонија, со цел да се промовираат целите
на оваа Спогодба.

ЧЛЕН 60
Во текот на првата фаза, Страните треба да преземат мерки со кои се овозможува
создавање неопходни услови за натамошна постапна примена на правилата за слободно
движење на капиталот на Заедницата.
До крајот на првата фаза, Советот за стабилизација и асоцијација треба да ги испита
начините кои овозможуваат целосно да се применат правилата на Заедницата за
слободно движење на капиталот.

