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БИЗНИС
БИЗНИС

АФЕРА ДАНОЧНА ПИРАМИДА
 
Финансиската полиција потврди дека во петокот, до Јавното обвинителство 

доставило нови кривични пријави за уште 11 лица, од кои за шест е одредена мерка 
притвор во траење од 30 дена. Дополнително, по кривични пријави поднесени од 
МВР, викендов се притворени уште двајца, со што бројката на новопритворени е 
осум, а вкупниот број лица кои се наоѓаат во Истражниот затвор по отворањето на 
аферата е 10. Едно од нив, Миодраг Мисајловски, сопственик на кафе-барот "Бе-
нетон", веќе издржува затворска казна за друго дело, додека чека да му се суди и за 
учество во даночната пирамида. Но, ова не е и последниот случај од аферата.

Некои од осомничените, кои викендов заработиле кривични пријави, а за нив 
бил одреден притвор, биле недостапни за органите и по нив се трага. Според 
најавите, бројката на притворени во првиот бран ќе достигне до 20 лица. Меѓу нив 
е и сопственикот на градежната фирма "Илинден", Андреја Ошахков. Освен соп-
ственикот на "Илинден", другите приведени се сопственици или сопственички на 
помали фирми, преку кои се переле парите. Како дел од кругот се спомнуваат 
имиња на скопски маркетинг агенции и продукции. Испрашувањето на некои лица 
траело и по 9 часа, по што се задржани во триесетдневен притвор. Се трага по 
останатите кои не се достапни. Според шпекулациите во јавноста, директори на 
дури 200 македонски фирми се под истрага поради основано сомневање дека се 
дел од даночната пирамида. При поднесувањето кривични пријави против од-
говорните лица во фирмите кои го злоупотребувале даночниот систем, ќе се бара 
мерка притвор за сто рени дела 
при што др жавата е ош тетена 
за поголеми суми, за какви се 
сметаат оние над 6 ми лиони де-
нари или околу 100.000 евра. 
Високи из вори во органите на 
ис трагата велат дека ин сти ту-
циите вклучени во разот кри-
вање на акте рите во такана-
речената даночна пирамида, 
не селективно ќе ги гонат сите 
затајувачи на да нок, во насока 
да се соз даде амбиент на 
чесно бизнис ра ботење во зем-
јава. Даночната пи ра ми да е гл-
авна вест во бизнис круговите. 
Бизнис ме ните, без оглед дали 
се ситни или крупни, се оби-
дуваат да дојдат до информација 
кои се затајувачите. Во разот-
кривање на актерите во афе ра-
та да ночна пирамида заедно работат Ми нистерството за фи нансии со Финансиската 
полиција, Управата за јавни приходи и Дирекцијата за спречување на перење пари, 
МВР, а ги координира Одделот за стопански криминал при Јавното обвинителство. 
Во првата хајка на списокот беше и зетот на биз нис ме нот Светозар Јаневски. Јав нос-
та смета дека Јаневски беше еден од покрупните моќ ници на кои типуваше минис-
терот кога објави дека бизнис олигархијата создала и контролира организирана 
даночна пирамида, низ која се перат огромни суми пари. За евентуалната бизнис оли-
гархија Јаневски со став:

"Не постои бизнис олигархија. Бизнис олигархија од тој тип не постои, постојат 
можеби поединци кои опстанале во друштвото, меѓутоа некоја организирана биз-
нис олигархија која сакаме да ја трансферираме од едно друштво во друго не пос-
тои. Јас можам тоа со сигурност да ви го кажам".

Јаневски, кој е и советник на премиерот Бучковски, не сака да коментира дали 
партиските неистомисленици му вршат притисок токму нему и на неговите бизниси 
со објавувањето на името на неговиот зет како дел од пирамидата.

"Значи, во 'Пивара' нема такво нешто. Во 'Тиквеш', исто така, нема ништо. Грешката 
на мојот зет е негова грешка и тој ќе си ја плати, меѓутоа тој е само дел, 0,02 отсто од 
вкупната грешка која е направена", коментира бизнисменот Светозар Јаневски.

Цел месец по објавувањето на даночната пирамида, оние кои ја обелоденија 
тактизираат. Од даночниот октопод засега настрадаа неколку ситни риби, речиси 
непознати во бизнис круговите. Ја оштетиле државната каса за 100.000 евра - што 
претставува 0,1 отсто во даночниот скандал, за кој премиерот тврдеше дека тежи 
100 милиони евра.

ИНВЕСТИЦИЈА САМО ОД "ЛУК 
ОИЛ"

Покрај многубројните најави за на-
вала од директни странски инвестиции, 
реалноста ги кажува фактите кои не се 
охрабрувачки.

По 6 месеци постоење Агенцијата за 
странски инвестиции не кажува што на-
правила за да го привлече странскиот 
капитал во земјава. Единствено можеше 
да ја истакне најавената инвестиција на 
руски "Лук оил".

"Во сите инвестиции кои веќе се при-
сутни во јавноста Агенцијата за ст ран-
ски инвестиции и тоа како е вк лу чена во 
изработувањето на прашал ниците, во 
одговорите на сите потребни инфор-
мации од аспект на даночната, на фис-
калната политика, од аспект на мож-

Министерот за финансии Никола По-
повски и предводникот на мисијата на 
Светска банка во земјава, Брус Кортни, 
договорија аранжман со Банката од 90 
милиони долари. Министерот Поповски 
изјави дека откако аранжманот ќе биде 
затворен ќе треба да се усогласат тех-
ничките прашања, кои не се од суш-
тинско значење. Тоа треба да се направи 
до септември, кога аранжманот ќе биде 
разгледан од Бордот на Светска банка. 
Програмата со Светска банка годишно 

БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

- На Македонска берза на десетте 
најликвидни компании во периодот од 
5.7.2005 година до 12.7. 2005 година беа 
направени вкупно 197  трансакции, при 
што беа истргувани акции во вредност 
од 34.985.418 денари.

Алкалоид Скопје реализираше нај-
голем број трансакции, вкупно 69, при 
што беа истргувани акции во вредност 
од 13.332.614 денари. Комерцијална бан     -
ка Скопје беше активна со вкупно 37 
трансакции, при што беа истргувани 
акции во вредност од 12.505.850 де на-
ри. Гранит Скопје имаше 25 трансакции, 
при што беа истргувани акции во вр ед-
ност од 1.749.914 денари.  Најмалку тр ан  -
сакции, вкупно една имаше Инте рне-
шенал Хотелс АД Скопје, при што беа 

АРАНЖМАН СО СВЕТСКА 
БАНКА ВРЕДЕН 90 МИЛИОНИ 

ДОЛАРИ
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ВИНИЧКИ КОШУЛИ НА 
ЕВРОПСКИОТ ПАЗАР

Конфекцијата "Виничанка" од Виница 
и 180 вработени неодамна ја одбележаа 
10-годишнината од успешната прива-
тизација на овој некогашен погон на 
штипски "Астибо". Пред една деценија 
доминантен сопственик на "Виничанка" 
стана холандската компанија "Лан вин-
кел фешн", која беше една од првите при-
ватизации со странски капитал во зем-
јава. Вработените се задоволни од газ-
дите, пред сè, затоа што нивните плати 
се пристојни и редовни и неделно ра-
ботат по 39 часа. 

"Годишно произве дуваме по 370.000 
кошули. Со пласманот нема никаков 
проблем. Сите се про даваат на пазарот 
во ЕУ, а цената на една наша кошула во 
малопродажбата е од 70 до 110 евра.

Стратегис-
ки от партнер 
до сега, во из-
градба на но-
ва хала, нај со-
вре ме на кли-
ма  ти зација и 
во обез беду-
вање нови, со-
времени ма-
шини во 'Ви-
ничанка', ин-
вес тира близу 
700.000 евра. Го дишното про изводство 
од 370.000 машки кошули е со највисок 
квалитет, за што говори фактот дека 
'Виничанка' не знае што е тоа рек ла ма-
ција на нејзините произ води", вели Дон-
чо Иванов, генерален менаџер на "Ви-
ничанка". 

Во "Виничанка" привати зацијата бе-
ше извршена со ст рански капитал во 
1995 година. Во овие десет години таа 
ги доживеа своите ѕвездени моменти, 
со многубројните инвестиции, за вра-
ботените редовни и, за маке дон ската 
текстилна индустрија, повеќе од добри 
плати и други фи нан сиски при мања оп-
ределени со закон, со пер ма нентно пла-
ќање на сите давачки кон државата. И 
додека на македонските конфекции им 
се импутира непо чи ту вање на за кон ско-
то работно време и експлоатација на ра-
ботничките со пре кувремена ра бота, во 
виничката кон фекција се ра боти во две 
смени од по шест и пол часа. На таков 
ред во ра ботите инсис тира и доми нан-
тниот соп ственик, но и мена џер скиот 
тим во Ви ница. 

"За овие десет години рабо тев ме 
спокојно во колективот. На работ нич-
ките кои обезбедуваат висок ква литет 
на производството, покрај платата и на-
доместокот за храна, секоја година им 
се исплатува и надоместок за го дишен 
одмор", вели Дончо Иванов. 

истргувани акции во вредност од   
1.500.000 денари.

- Македонскиот берзански индекс 
МБИ на 12.7.2005  година изнесуваше 
1.843,85 индексни поени. 

- Нетрговски трансфери на акции од 
котирани друштва: 

Согласно податоците добиени од 
Централниот депозитар за хартии од 
вредност, на 8.7. 2005 година се из вр-
шени следните нетрговски трансфери 
на акции на котирани друштва: Млаз АД 
Богданци - 160 обични акции.

- Ново котирано друштво за чии хв де-
нес не важат ценовните ограни чу вања:

Согласно Одлуката за измените и 
дополнувањата на Процедурите за тр-
гување на Македонска берза доколку со 
одредена хартија од вредност која е 
котирана на Официјалниот пазар на 
Берзата не е склучена ниту една тран-

сакција во период од 10 дена на тр гу-
вање во вредност поголема од 100.000 
денари (неземајќи ги предвид блок тр-
ансакциите), 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 ограничу-
вања, сè додека со неа не биде склучена 
трансакција/трансакции во вредност по-
голема од 100.000 денари (неземајќи ги 
предвид блок трансакциите).

- Официјален пазар - обични акции:
Согласно податоците добиени од 

Цен тралниот депозитар за хартии од 
вредност, на 7.7. 2005 година се извр-
шени следните нетрговски трансфери 
на акции на котирани друштва (по основ 
на компензација, подарок или на след-
ство)

- Бетон АД Скопје - 15 обични акции.

ќе изнесува 30 милиони долари, со кои 
ќе се поддржуваат реформите во зд рав-
ството, судството, пазарот на труд, фи нан-
сискиот сектор, јавната администрација 
и децентрализацијата. 

"Аранжманот ќе се по влекува три пати 
по 30 милиони долари, се когаш при кра-
јот на третиот или на почетокот од чет вр-
тиот квартал во секоја година. Тој се усо-
гласува со аранжманите на ММФ", рече 
По повски. 

Министерот Поповски изјави дека от-
како аранжманот ќе биде затворен ќе 
тре  ба да се усогласат техничките пра-
шања, кои не се од суштинско значење. 
Тоа треба да се направи до сеп тември, ко-
га аранжманот ќе биде раз гледан од Бор-
дот на Светска банка.

ностите, од аспект на условите, како што е, на 
пример, обраќањето на 'Лук оил'", изјави Виктор 
Делов, директор на Агенцијата за странски ин-
вестиции.

Дека инвестициите во земјава се на ниско ниво 
признава и Владата. Во обид да привлече странски 
инвеститори напомош ја повика локалната власт.

Им порачаа на градоначалниците да направат 
анализи за ресурсите и капацитетите кои нивните 
општини можат да им ги понудат на инвес ти то-
рите.

Тие, пак, им возвратија дека работите не се доб-
ро дефинирани. Побараа државното земјиште да 
биде во нивна надлежност.

Македонија е на европското дно по обемот на 
странски инвестиции. Минатата година во земјава 
влегле едвај 150 милиони долари, најмалку од сите 
земји во транзиција.


