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СИВА ЕКОНОМИЈА

Пишува: 
Рената МАТЕСКА

ВИНАРСКАТА ВИЗБА "ТИ    

СИВА ЕКОНОМИЈА

ПОПОВСКИ ЌЕ  

Винарската визба "Тик-
веш" од Кавадарци, по-
точно нејзината прива-

тизација, веќе извесно време 
е на тапет, проследена со мно -
гу контрадикторности. За слу-
чувањата со "Тиквеш", каде 
што е инволвирано едно од 
најзвучните имиња на маке-
донската бизнис елита, госпо-
динот Светозар Јаневски, по-
баравме мислење и комен-
тар од наши истакнати еко-
ном ски и правни имиња.

"Од самиот почеток при-
ватизацијата на АД 'Тиквеш' е 
спорна. Но, од Комисијата за 
хартии од вредност ни бе ше 
кажано дека сè е в ред, за 
денес да тврдат дека истата 
таа приватизација не е како 
што треба. Значи, иста рабо-
та еднаш чини, еднаш не чи-
ни, што јасно говори за не-
каква директива, односно иг-
ра. Во секој случај целиот 
имот на АД 'Тиквеш' е под хи-
потека така што државата до-
колку прогласи стечај не до-
бива ништо оти нема сте чај-
на маса. Во случајов поба ру-
вање може да има од банките 
кои имаат хипотека на имо-
тот. Неспорен е фактот дека 
Светозар Јаневски й должи на 
државата и тоа треба да се 
плати", коментираат прав ни-
те експерти и консултанти.

Сегашниот спор и барањето на Министерството 
за финансии за наплата на побарувањата од 
"Тиквеш" во номинален износ од околу 500 ми -
лиони денари, во основа произлегува од За-
конот за санација и реконструирање на дел 
од банките во Република Македонија, до не-
сен во март 1995 година и неговите подоц-
неж ни измени и дополнувања. Досега сите 
посочени личности го демантираа Светозар 
Јаневски во изјавата дека било договорено 
плаќање со обврзници. 

Најголема жртва во случајот се и лозарите, кои 
бараат да им биде исплатено за грозјето кое 
"пошто-зошто" й го дале на винарската виз-
ба. Винаријата, според ексдиректорите на 
"Тиквеш", во владеењето на Јаневски и М6 е 
во најтешка положба, долговите се повеќе 
од 20 милиони евра, намалено производство 
и продажба и најави за отпуштање на вра бо-
тените.

Нашите економски екс пер-
ти сугерираат дека од стра на 
на Министерството за фи-
нансии би требало да се кон-
фискува имотот на Светозар 

СДСМ ОЦЕНИ ДА СЕ ДИСТАНЦИРА ОД ЈАНЕВСКИ

Три настани ја одбележуваат средината на есента 2005 
година во Република Маке донија. Сите три се пози тив ни 
и ќе влијаат на зголемување на перспективите на ма ке-
донската држава и општество. Првиот е добивањето 
пре порака за стекнување статус кандидат за членство 
во ЕУ од страна на Европската комисија. Вториот настан 
е поче токот на крајот на СДСМ со заминувањето на 
господинот Тито Петковски и формирањето нова партија 
од досе гаш ни членови на СДСМ. Од "државотворна пар-
тија", поточно "пар тија-држава", СДСМ е на пат да стане 
нормална политичка партија и во иднина поволно да 
влијае на раз војот на демократијата и политичката кон-
солидација во Република Македонија. Третиот важен нас -
тан е падот на господинот Светозар Јаневски во неми-
лост на неговите довчерашни заштитници. Деновиве 
длабински ќе се ана лизираат оценките и препораките 
од Мислењето на ЕУ во врска со нашите перспективи за 
во ЕУ. Ќе се цени си лината на забелешките во врска со 
политичките и со еко номските критериуми, кои зем ја ва 
треба да ги следи во процесот на своето прибли жу вање 
кон ЕУ. Двата прет ход но наведени настана, цепе њето на 

СДСМ и падот на Јаневски, сепак претставуваат сублимат за напредокот на Република 
Македонија на политички и на економски план. Јавноста не е целосно запозната со 
деталите за при ватизацијата на "Тиквеш", но едно е сигурно - и во овој случај, како и 
во повеќе прет ходни наврати, господинот Јаневски и неговата група се почувствувале 
како "одбрани" да можат да си присвојат туѓ имот без за тоа да платат. Луѓето за кои 
станува збор во минатото не се стеснуваа да посегнат по узурпација и на приватен 
имот, се разбира, со помош на нивните политички патрони од СДСМ. Сè почна со 
приватизацијата на "Пивара Скопје" во првата половина од 1995 година, ед на од пр-
вите три приватизации според новиот Закон, што го означи легализираниот грабеж 
на општествениот капитал и болната транзиција на македонската економија. Значи, 

ПОПОВСКИ НЕ МУ ПОПУШТА НА ЈАНЕВСКИ, КОЈ СЕ ОБИДУВА
ДА ДЕЈСТВУВА ПРЕКУ БУЧКОВСКИ

         ИМОТОТ Н  

ТРАЈКО СЛАВЕСКИ, ПРОФЕСОР 
НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ - 
СКОПЈЕ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА 
ВМРО-ДПМНЕ



  КВЕШ" ОДИ ВО СТЕЧАЈ?!
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 МУ ГО КОНФИСКУВА 

Јаневски за државата да го 
наплати долгот.

"Отсекогаш Јаневски бил 
на линијата на тактизирање. 
Она што во моментов треба 
да го направи министерот за 
финансии Никола Поповски 
е да го конфискува имотот на 
Светозар Јаневски, потоа да 
го продаде, државата да си 
го наплати долгот, а оста то-
кот да биде поделен меѓу ак-
ционерите. Јаневски, однос-
но групацијата М6 е должна 
да го плати долгот во висина 
од 8 милиони евра, долг за 
кој сметката му е блокирана 

од страна на Министерството 
за финансии", велат еко ном-
ските експерти.

Имено, работата излезе од 
колосек тогаш кога минис те-
рот за финансии, Никола По-
повски, објави дека гру паци-
јата М6 избегнува да го плати 
долгот кон државата (иако за 
тоа биле предупредени, а тие 
ги "прекардашиле" сите мож-
ни рокови) и им ја блокира 
сметката, по што јавно почна 
медиумското "препукување" 
меѓу Поповски и Јаневски, чи-
ја меѓусебна нетрпеливост 
постоела уште во времето 

нието пласирано од страна на 
Министерството за финан сии.

Наспроти ова, М6 побара 
извинување од министерот 
Поповски:

"Свесни сме за нашата по-
зиција како граѓани на оваа 
држава наспроти  позицијата 
на Поповски како министер 
за финансии и власт, во чии 
раце се и стапот и морковот. 
Бараме јавно извинување од 
него за неговите крајно не ар-
гументирани квали фика ции 
на сметка на компанијата. До-
колку извинувањето не го до-
биеме во разумен рок, ќе го 

покрај тоа што знаеле дека 
акционерите веќе имаат 20 
отсто од капиталот, акциите 
не ги нуделе преку јавна по-
нуда, со што го повредиле За-
конот за преземање на ак-
ционерски друштва.

Интересно е тврдењето на 
Јаневски кој пред медиумите 
се повикуваше на имињата, 
како што е гувернерот Петар 
Гошев, ексминистерот за еко-
номија Илија Филиповски и 
експремиерот Хари Костов, 
дека било договорено дол-
гот да биде платен со обврз-
ници. Но, сите посочени го 
демантираа. Хари Костов се 
произнесе контратврдењето 
на Јаневски, велејќи дека дол-
гот требало да биде платен 
со пари, а не со обврзници, 
што му даде нова тежина на 
случајот "Тиквеш".

"Последен состанок на кој 
сум учествувал за овој проб-
лем, е состанокот кој се одр-
жа кај мене како тогашен пре-
миер на 4.11.2004 година, на 
кој присуствуваа рако вод ство-
то на 'Тиквеш', министерот за 
финансии Никола Поповски 
и советници од Кабинетот на 
премиерот. На состанокот бе-
ше дефинитивно договорено 
потребните средства 'Тик-
веш' да ги плати со уплата на 
парични средства, а не со 
обврзници, иако морам да 
признаам дека тоа не беше 
со задоволство прифатено 
од страна на претставниците 
на 'Тиквеш'. Факт е дека овој 
договор не се спроведе и 
дека и по една година овој 
спор сè уште е актуелен", по-
тенцираше Костов во соопш-
тението.

И Петар Гошев изјави дека 
било договорено плаќање во 
пари. Од ова се огради и екс-
министерот за економија Или -
ја Филиповски. 

Во соопштението ексми-
нистерот Филиповски појас-
ни дека наплатата на поба ру-
вањата на Агенцијата за уп-
равување со средства од "Тик -
веш" по основ на Парискиот 
клуб и други доверители е 
во надлежност на Минис тер-
ството за финансии, така што 
со укинувањето на Аген ци ја-
та кон крајот на 2003 година, 
побарувањата се пренесени 
во Министерството за финан-
сии. Филиповски отфрла се-
какви инсинуации за дого ва-
рања во кабинети "во че тири 
очи".

А ЈАНЕВСКИ?!
станува збор за стекната 
на вика, потхранувана и 
заш титувана од страна на 
чел ниците на СДСМ. Кон-
тро ла та врз скопската Пи-
вар ни ца беше стекната, 
спротив но на Законот, пре-
ку залог на безвредни хар-
тии, то гаш т.н. интерни ак-
ции на место да се платат 
10 отсто од проценетата 
вредност на претпри ја тие-
то во гото во. Во случајот 
со "Тиквеш", по претходно 
добиениот дис конт на 
вред  носта на др жавниот 
капитал, група ци јата М6 
предводена од Јаневски 
бара уште еден голем дис-
конт - долгот да се плател 
со државни об врз ници из-
дадени по ос нов на де на-
ционализацијата. Ра ко вод -
ството на СДСМ оце нило 
дека е крајно време да се 
дистанцира од Јанев ски, 
како од тежок камен кој ги 
влече кон дното на сопс тве-
ната пропаст. Иако ова го 
прават предоцна, тре ба 
да им се честита за храб-
роста.

кога поранешниот "бос" на 
"Пивара" му беше советник 
на премиерот Владо Буч ков-
ски. 

ПРЕПУКУВАЊА

По произнесувањето на 
групацијата М6 дека ќе оди 
во стечај поради блокада на 
сметката од страна на Ми-
нистерството за финансии, 
за што ќе се бара судска раз-
врска, следуваше соопш те-
ние од посоченото Минис-
тер ство.

"Оваа групација, преку вој-
на на зборови, сака да ја из-
бегне обврската за плаќање 
кон државата, при што на не-
принципиелен начин се оби-
дуваат да вовлечат пора неш-
ни министри и премиери. Не 
ја исклучуваме можноста да 
прават политички притисок 
преку одредени високи др-
жавни функционери за Вла-
дата да потклекне на нивниот 
притисок. Плаќањето на дол-
гот е законска обврска, а не 
нечија волја. Во време кога 
Македонија се соочува со из-
весни проблеми, оваа гру па-
ција, и покрај судското ре ше-
ние, се обидува да избегне 
плаќање долг кон државата 
на досега невиден начин", бе-
ше потенцирано во соопш те-

бараме на суд и воедно ќе 
бараме и отштета. М6 и Све-
тозар Јаневски никогаш не 
работат на штета на државата 
и на граѓаните, но дали тоа 
не го прави и Министерството 
за финансии".

Но, секогаш стапот е по гр-
бот на најсиромавиот ако се 
има предвид дека "Тиквеш" 
годинава презел 40 милиони 
килограми грозје од одгле-
дувачите на винова лоза, за 
што се обврзал дека ќе ис пла-
ти 450 милиони денари.

Јаневски се жали на штета 
од 600.000 евра поради бло-
када на сметката, а најави де-
ка правдата ќе ја бара и до Ев-
ропскиот суд за човекови 
пра ва во Стразбур.

КОНТРАДИКТОРНОСТ

Во случајов многу работи 
се извртеа за на крај да дојде 
и до бизнис скандал во кој 
беа вмешани многу звучни 
политички и бизнис имиња.

Мошне контрадикторно е 
тврдењето на Весна Пен дов-
ска, претседателка на Коми-
сијата за хартии од вредност, 
која на почетокот беше на 
страната на Јаневски за по 
два месеца потоа да признае 
дека брокерската куќа "Ин-
вест брокер" ги повредила 
пра вилата за тргување со 
хартии од вредност, кога за 
М6 купувала акции од ви-
нарската визба "Тиквеш". Таа 
соопшти дека брокерите, и 


