БИЗНИС
Б ИЗ Н И С
РУСИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА ОХИС, ЧЕБРЕН И ГАСИФИКАЦИЈА
Рускиот амбасадор во Македонија, Агарон Асатур, осврнувајќи се на економската
соработка меѓу Руската Федерација и Македонија, најави дека по договорот со
рускиот нафтен гигант "Лукоил", Русија се интересира и за "ОХИС", еден од најголемите хемиски комбинати во регионов, но и за хидроцентралата "Чебрен".
Тој вели дека договорот со "Лукоил", кој го потпиша македонскиот премиер Владо Бучковски, претставува само прв чекор
кој во себе носи голем потенцијал и перспектива.
"Русија има интерес и за многу други
проекти, како што се, рудниците 'Саса', 'Бучим', но за нас интересна перспектива е
електроенергијата. Нашиот голем електроенергетски гигант РАО ЕС е заинтересиран
за соработка за термоцентралата 'Неготино', за РЕК 'Битола'. Јас знам дека РАО ЕС има
интерес и за изградба на хидроцентралата
'Чебрен'. Конкретно, заинтересирана е компанијата Интер РАО, фирма-ќерка на РАО
ЕС, која се наоѓа во Бугарија. Тие многу пати
досега беа овде и мислам дека веќе се
водат некои преговори", изјави амбасадорот Асатур.
Тој вели дека интересот за Македонија
од страна на Русија и на Германија, како што беше примерот со концернот "Сименс",
зборува оти условите за инвестиции во Македонија навистина им одговараат и на
двете земји.
"Благодарение на вакви големи инвестициски проекти, може да се поправи економската ситуација во Македонија, што не по ваша вина, туку како резултат на воениот конфликт, ви беше наметната", вели рускиот дипломат, додавајќи дека сепак
најперспективно поле за соработка е гасификацијата на Македонија.

"ШУТЕКС" НА ПРОДАЖБА
Просторот во кој порано беше сместен продажниот центар "Шутекс" во Градскиот
трговски центар во Скопје, конечно е ставен на продажба. Просторот, со вкупна
површина од 1.256 метри квадратни, кој го имаше закупено контроверзниот Амди
Бајрам, а потоа раководството на АД ГТЦ го раскина договорот поради неподмирени
обврски во висина од 30 милиони денари, ќе се продава по цена од 1.533,87 евра за
квадрат.
Според информациите пласирани во
јавноста, иако е во тек судски спор за
наплата на долгот, очигледно е дека ГТЦ
ќе остане со куси ракави, бидејќи фирмата на Амди Бајрам банкротира, а тој
се наоѓа в затвор. Покрај "Шутекс" на
продажба се дадени и 36 магацини и
уште 27 деловни простории, од кои 18
се локали кои се под закуп. На продажба се понудени 3.545,76 метри квадратни, со почетни цени кои се движат
од 843,63 евра за квадрат за административен простор, кој е во состав на кулата три, па до 2.480 евра за метар квадратен за кафетерија и за продажен салон во приземјето на ГТЦ.
Според најавите од ГТЦ, засега е неизвесно и кога повторно ќе почне со работа
познатото кино "Милениум", кое се планира да ја задржи истата функција. Поради
неплатени долгови кон ГТЦ во висина од околу шест милиони денари, на киното
прво му беше исклучена струјата, а потоа беше затворено. Се предлага пребивање
на долгот, со тоа што "Скопски кина" во старт би платиле барем десет отсто од долгот, а остатокот би се наплатил од профитот кој ќе се остварува од продажба на билетите.
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На прашањето зошто тогаш плановите се одолговлекуваат повеќе години,
Асатур додава дека руската страна сака
да ја забрза работата, но тоа не е доволно бидејќи и македонската страна
треба брзо да реагира.
"Засега проблемот е само во времето.
Се надевам дека наскоро ќе дојде некој
од високите раководители на Гаспром,
најголема компанија за пронаоѓање,
преработка и транспорт на гас, не само
во Русија туку и во светот, и потоа ќе се
потпише конкретен договор до крајот
на месецов или до крајот на годинава.
Јас сум сигурен дека некој од раководителите на оваа компанија би дошол
на покана на вашето раководство", изјави за МИА, рускиот амбасадор во Македонија, Агарон Асатур, додавајќи дека
во прв ред е изградбата на гасоводниот
прстен околу Скопје, а потоа гасификацијата и на останатите индустриски капацитети.

БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР
- Во периодот од 14.6.2005 година до
21.6.2005 година на Македонска берза
на десетте најликвидни компании беа
направени вкупно 215 трансакции, при
што беа истргувани акции во вредност
од 25.530.074 денари.
Најголем број трансакции имаше Гранит Скопје, вкупно 113, при што беа истргувани акции во вредност од 8.038.133
денари. Алкалоид Скопје имаше 35
трансакции, при што беа истргувани
акции во вредност од 4.548.594 денари.
Комерцијална банка Скопје имаше исто
толку трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 8.475.051 денари. Најмалку трансакции, односно само една имаше Благој Ѓорев Велес, при
што беа истргувани акции во вредност
од 1.623.700 денари.

ПАНИКА ВО ПРИЛЕПСКИОТ
ТУТУНСКИ КОМБИНАТ
Вработените во прилепскиот Тутунски комбинат се во паника и се плашат
од ликвидација и стечај, не само поради
тешката финансиска состојба и пролонгирањето на продажбата, туку и по објавувањето на веста дека претпријатието
се наоѓа на листата на загубари.
Севкупниот имот е задолжен, а му тежат 20 милиони евра долгови кон банките, околу 4,5 кон државата и 14 милиони во резерви тутун, кој во комбинатот лежи повеќе од 6 години.
Деновиве Синдикатот го обвини Бордот на директори дека платите си ги зго-

ДРЖАВАТА НА ЕСМ МУ ДОЛЖИ
4,5 МИЛИОНИ ЕВРА
Државните институции должат за струја 4,5 милиони
евра. Во Електростопанство на Македонија информираат
дека општините се најголеми должници, со околу три
милиони евра. Најмногу за електрична енергија должи
Општина Гостивар со повеќе од 600.000 евра, а најмал
должник е Општина Кратово, која всушност ја нема платено
само последната сметка за струја во износ од 5.978 денари.
Најмногу неплатени сметки за струја кај министерствата
имаат ресорите образование, култура, здравство и одбрана.
Рекордер е Министерството за образование, кое за неплатените сметки ќе треба да издвои повеќе од 600.000 евра.
"ЕСМ прави напори со ова Министерство и со ресорите култура и одбрана да
потпише спогодба за плаќање на долговите на рати, што ќе значи и обврска за нив
редовно да ги плаќаат тековните сметки. Ако не ја прифатат оваа можност, ќе бидат
исклучени исто како и сите други должници", потенцираше Благоја Стојковски,
директор во ЕСМ. Од ЕСМ информираат дека наплатата на сметките за електрична
енергија во првиот квартал од годинава достигнала 60,36 отсто. Од неодамна ЕСМ
почна да монтира контролни бројачи за струја на бандерите во местата каде што
процентот на кражба е висок, поради што и загубите на електрична енергија
надминуваат 30 отсто. Стојковски изјави дека деновиве ќе биде презентирано и
броило за струја, кое овозможува далечинско вклучување и исклучување, изработено во соработка со професори од Електротехничкиот факултет во Скопје.

- МБИ, македонскиот берзански индекс на 21.6.2005 година изнесуваше
1.854,15 индексни поени, слично како
на 14.6.2005 година кога беа регистрирани 1.891,23 индексни поени.
- Нетрговски трансфери на акции од
котирани друштва
Согласно податоците добиени од
Централниот депозитар за хартии од
вредност, на 17.6.2005 година се извршени следните нетрговски трансфери на
акции на котирани друштва (по основ
на компензација, подарок или наследство):
- Гранит АД Скопје - 1.750 обични акции.
- Одлуката за Измените и дополнувањата на Процедурите за тргување на
Македонската берза котирани хартии
од вредност за кои не важат ценовните
ограничувања Од 20.6.2005 година поч-

на примената на Одлуката за Измените
и дополнувањата на Процедурите за
тргување на Македонската берза, согласно кои, доколку со одредена хартија
од вредност која е котирана на Официјалниот пазар на Берзата не е склучена
ниту една трансакција во период од 10
денови на тргување во вредност поголема од 100.000 денари (не земајќи ги
предвид блок трансакциите), тргувањето со таа хартија од вредност од првиот
нареден ден на тргување се префрла од
"континуиран" начин на тргување во
"фиксинг" и за неа се отстрануваат ценовните ограничувања, се додека со
неа не биде склучена трансакција/трансакции во вредност поголема од 100.000
денари (не земајќи ги предвид блок трансакциите).

лемил на 2.400 евра во бруто, загуба од 25 милиони евра во последните 25 месеци,
како и за несериозност во продажбата на комбинатот.
Директорот Тони Мицајков вели дека не се на листата на загубари, а за енормно
високите плати не сака да зборува, бидејќи платите на менаџерите биле тајна.
Според Мицајков, долгот кон државата нема да биде простен, но ќе се најде
солуција тој да биде исплатен. Преговорите за продажбата на комбинатот со 2 фонда и една странска фирма треба да почнат за дваесеттина дена, но тој не ги соопштува конкретните имиња, бидејќи се
плаши од опструкции.
Бројот на вработените во Тутунскиот
комбинат беше намален на 1.200 и на таа
бројка треба да се застане, тврди Мицајков. Покрај нив, во прилепскиот Тутунски комбинат својата егзистенција ја
бараат и околу 4.500 тутунопроизводители.
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"РОМТРЕЈД" ЌЕ ГО ПРЕЗЕМЕ
РУДНИКОТ "САСА" ДО 5 ЈУЛИ
Најдоцна до 5 идниот месец компанијата "Ромтрејд" ќе го преземе рудникот "Саса". Како што образложи владиниот портпарол Сашо Чолаковски, судскиот спор за "Саса" е разрешен, така
што новиот сопственик на овој капацитет наредниов период ќе треба да ги
уплати средствата. Тој објасни дека нема потреба од ликвидација на "Саса",
бидејќи компанијата "Ромтрејд" ќе почне да работи, така што вработените во

рудникот ќе можат да ги остваруваат
своите права. Владата ги повикува штрајкувачите во "Саса" да го прекинат
штрајкот. Според Владата, станува збор
за манипулација од поединци, а штрајкот има политичка заднина. На редовната владина прес-конференција Чолаковски изјави дека "Ромтрејд" ќе уплати
3,02 милиони евра, најверојатно во текот на идната недела. Истовремено, Министерството за труд и социјална политика е подготвено заедно со претставниците од делчевскиот Центар за социјални работи да дојдат меѓу рударите,
со цел да ги пополнат неопходните барања за социјална помош.
Новиот правен субјект ќе почне со
работа, а вработените ќе си ги остварат
своите права. Нема потреба од ликвидација на А.Д. "Саса" во стечај, исто како
што нема потреба ниту од штрајкот кој
дел од рударите го одржуваат речиси
еден месец.
Повикувајќи ги трудовите инвалиди
веднаш да го прекинат штрајкот, Владата
смета дека овие рудари се изманипулирани од политички поединци.
За ублажување на состојбата на штрајкувачите ќе се погрижат социјалните
работници, момент кој не им се допаѓа
на трудовите инвалиди, кои покрај владините сугестии, решија да го продолжат штрајкот.
Штрајкувачите со глад ќе ја прекинат
агонијата во моментот кога ќе го видат
потпишан купопродажниот договор меѓу новиот сопственик и Владата.

