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БИЗНИС
БИЗНИС

           

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА ЌЕ ВКУСИ ВРВНИ ВИНА ОД МАКЕДОНСКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Групата извозници на квалитетни македонски вина престојуваше во Лондон, ка-
де во текот на тридневното претставување/дегустација - настан на кој се поканети 
увозници и дистрибутери, промовираше поширок избор вина. Цел е да се про мо-
вираат вина од "new wave/нов бран" производители на вина на високо кон ку рент-
ниот британски пазар.

Кирил Богевски, претседател на групата и соп стве-
ник/претседател на "Бовин", објаснува зошто вината се 
претставени како "нов бран", при што потенцира:

"Ние негуваме производство на вино според нашата 
вековна традиција. Лоцирани сме на стариот кон ти-
нент, па би можело да се рече дека сме производители 
на вино од 'стариот свет'. Меѓутоа, релативно сме не-
познати и нови на светскиот пазар на вина. Затоа себе 
си се нарековме 'нов бран' производители".

Групата извозници на квалитетни македонски вина 
ја сочинуваат шест водечки мали и средни винарски 
визби: "Бовин", "Чекорови", "Фонко", "Пивка", "Попов" и 
"Сковин". Винопроизводителите целат на едуцирани 
крајни потрошувачи на вино, кои ценат квалитетни ви-
на и се отворени за пробување нови вина од по мал ку 
познати региони, како што е Повардарскиот ре гион.

Претставувањето на македонските вина на бри тан-
скиот пазар е поддржано од Министерството за економија, македонската Амбасада 
во Велика Бри та нија, британската Амбасада во Македонија и Американската аген-
ција за меѓу народен развој (УСАИД).  

"Ние додаваме вредност на долгата историја на производство на вино во нашата 
земја. Меѓусебното споделување на искуствата ни помага да зајакнеме во дизајнот 
и во реализацијата на добитнички стратегии. Се здруживме во група за да обез-
бедиме подобар пробив и поголема видливост на вината од 'новиот бран' на ст-
ранските пазари", изјави Надежда Софијанова, главен технолог во Винарската визба 
"Сковин".

Подготвена е и поддржувачка промотивна кампања за да се обезбеди подобро 
позиционирање на македонските вина кај дистрибутерите и кај другите заин те-
ресирани страни.

ГАЗДАТА НА МАКЕДОНСКА БАНКА ЈА ИГНОРИРА ЦЕНТРАЛНАТА 
БАНКА

Според информациите во јавноста, контроверзниот Јовица Стефановиќ - Нини, 
газдата на Македонска банка, повторно немал намера да ја послуша монетарната 
власт - да ја сведе сопственоста во Банката на 10 проценти, а останатите 70 отсто 
акционерски капитал да го продаде.

Извори од НБМ коментираат дека до-
колку Јовица Стефановиќ не се ослободи 
од акциите, Банката може да биде доведена 
во сериозна критична позиција. Ова не е 
прв пат газдата на Македонска банка да ја 
игнорира Централната банка. Имено, пред 
извесно време тој одбил да ја дока пи та ли-
зира Банката, како што му наложила НБМ. 
Во банкарските кругови случајот "Маке дон-
ска банка" се коментира како ка рак те рис-
тичен пример за не моќта на мо не тар ната 
власт да ги "приклешти" про бле ма тич ните 

акционери, оние за кои знае дека ра ботат спротивно на законите или на штета на 
банките. Од НБМ при знаваат дека имаат сериозни проблеми со бан карското акцио-
нерство. Велат, веќе се скроени ригорозни измени на Законот за банки. Ако се ут-
врди дека акцио нерот ја носи банката во банкрот, целосно ќе му биде одземена ли-
ценцата за акцио нер ство. Тоа значи дека под притисок на но вите банкарски пра-
вила тој ќе биде от странет од банката, а не како досега, со рокови да се при нудува 
да ја намали соп ственоста на 10 отсто, објаснуваат од НБМ. 

Германската развојна банка КФВ й до-
дели нови 500.000 евра на ИК банка за 
кредитирање микро и мали бизниси. 
Ова е четврти по ред ваков договор кој 
го реализира ИК банка, се вели во со-
општението до медиумите. Посве те-
носта на ИК банка на маргинализираната 
таргет група, овозможи користење на 
кредитен фонд, преку фонд - менаџерот 
МБПР, од КФВ банката во износ од 4,9 
милиони евра. Кредитниот фонд е по-
делен на 4 милиони евра за бизнис - ак-
тивности и 900.000 евра за подо бру-
вање на условите за живеење на прет-
приемачите, како прв таков производ 
во државата. Покрај целосната иско рис-
теност на кредитната линија, ИК банка 
има вклучено повеќе од два милиона 
евра сопствени средства во поддршка 
на малите претприемачи. Во досегаш-
ното спроведување на кредитната ли-
нија од септември 2002 година се одо-

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА - 
ДОБИТНИК НА НАГРАДАТА 

"БАНКА НА ГОДИНАТА 2005"

Комерцијална банка - Скопје по че-
тврти пат е добитник на наградата "Бан-
ка на годината 2005" и во Македонија, 
која ја доделува реномираното про-
фесионално списание "The Banker". Спи-
санието "The Banker" е издание на гру-
пацијата Financial Times и секоја година 
им ја доделува наградата "Банка на го-

БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

- На Македонска берза на десетте 
најликвидни компании во периодот од 
29.8.2005 година до 5.9.2005 година беа 
направени вкупно 540 трансакции, при 
што беа истргувани акции во вредност 
од 94.807.339 денари.

Комерцијална банка - Скопје реали-
зираше најголем број трансакции, вкуп-
но 178, при што беа истргувани акции 
во вредност од 36.373.679 денари. Ал-
калоид Скопје беше активна со вкупно 
123 трансакции, при што беа истргувани 
акции во вредност од 23.915.948 дена-
ри. Топлификација Скопје имаше 63 тр ан  -
сакции, при што беа истргувани ак ции 
во вредност од 10.953.613 денари. 

НОВИ 500.000 ЕВРА ОД ИК 
БАНКА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
МИКРО И МАЛИ ФИРМИ
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 ПОВЕДЕНА СТЕЧАЈНА 
ПОСТАПКА ЗА "ДИЈОС"

Управата за јавни приходи поднела 
ре шение до Стечајниот судски совет во 
Струмица за поведување стечајна по-
стапка во АД "ДИЈОС" од Струмица. Спо-
ред информациите, барањето за сте-
чајна постапка е поднесено поради по-
барувањето кое во висина од 200.000 
евра го има УЈП. АД "ДИЈОС" должи и 10 
милиони денари кон фондовите за пен-
зиско и здравствено осигурување, како 

брени кредити на 
3.118 микро и мали 
кли енти во износ од 
10,3 милиони евра. 
Просечниот износ на 
одобрените кредити 
изнесува 3.300 евра. 
Кредитите се веќе до-
стапни за клиентите 
и тие можат да се об-
ратат во сите фили ја-
ли и експозитури на 
Банката. Постап ката 
е едноставна, брза и 
со најповолни услови 
(рокови на отплата 
до 4 години и ка мат-

ни стапки од 1 до 1,4 отсто на ме сечно ниво), со што претприемачите мо жат да дој-
дат до по требните средства за развој на нивните деловни активности. ИК банка 
одобрува кредити и за мали и за средни претпријатија, кои во изминатите две го-
дини добија поддршка преку пласирање на 56 милиони евра кредити за вкупно 
4.600 ко рисници.

ди ната" на најдобрите бан-
ки во светот. Годинава, во 
мно гу силна конкуренција, 
Ко мер ци јал на банка ја до-
би наградата "Банка на го-
ди ната 2005" и во Ре пуб-
лика Маке до нија. Награ-
дата е објавена во сеп тем -
ври с кото издание на ова 
спи сание.

Најмалку трансакции, само една, имаше 
Ин тернешенал Хотелс АД Скопје, при 
што беа истргувани акции во вредност 
од 1.560.000 денари.

- Македонскиот берзански индекс МБИ 
на 5.9.2005 година изнесуваше 2.244,86 
индексни поени.

- Согласно податоците добиени од 
Централниот депозитар за хартии од вр-
едност на 2.9. 2005 година се извршени 
следните нетрговски трансфери на ак-
ции на котирани друштва (по основ на 
компензација, подарок или наслед ство):

- Гранит АД Скопје - 1776 обични ак-
ции,

- Стопанска банка АД Битола - 2.775 
обични акции.

- Согласно Одлуката за измените и 

дополнувањата на Процедурите за тр-
гување на Македонска берза доколку со 
одредена хартија од вредност, која е ко-
тирана на Официјалниот пазар на Бер-
зата не е склучена ниту една трансакција 
во период од 10 дена на тргување во 
вредност поголема од 100.000 денари 
(не земајќи ги предвид блок тран сак-
циите), тргувањето со таа хартија од вр-
едност од првиот нареден ден на тр-
гување се префрла од "континуиран" на-
чин на тргување во "фиксинг". Во тој слу-
чај за неа се отстрануваат ценовите ог-
раничувања, сè додека со неа не биде 
склучена трансакција/трансакции во 
вредност поголема од 100.000 денари 
(не земајќи ги предвид блок трансак-
циите).

и кон повеќе фирми. Стечајот како ре-
шение за проблемите во фабриката го 
посакуваат и 80 вработени, кои од но-
ември лани штрајкуваат поради неис-
платени плати, придонеси и надоместок 
за прекувремена работа. Наместо ис-
полнување на барањата, пред неколку 
дена Управниот одбор на "ДИЈОС" на 
штрајкувачите им понудил да го пре-
кинат штрајкот, а за возврат ќе им се 
исплатат 350 евра за период од 7 ме-
сеци, а за преостанатите 5 плати, за кои 
вработените поднеле колективна тужба, 
ќе одлучи Судот. За Штрајкувачкиот од-
бор ваквата понуда била смешна и не-
прифатлива, бидејќи газдата, Гркот Ар-
хилеас Дракас, воопшто не сакал да раз-
говара за исплата на заостанатите плати 
и придонеси и за прекувремената ра-
бота, поради што во ноември почна и 
штрајкот. Незадоволните вработени, кои 
штрајкуваат веќе десет месеци, со оп шти ја 
дека од сите ќе соберат по 350 евра и ќе 
му ги дадат на газдата за да си замине од 
Струмица. Гркот Архилеас Дракас, сопс-
твеник на фирмата МТЦ од Солун, го ку-
пи управувачкиот пакет на АД "ДИЈОС" 
пред околу три години. 


