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БИЗНИС
БИЗНИС

ТРАНСФОРМАЦИЈАТА НА 
ЖЕЛЕЗНИЦАТА Е НЕИЗБЕЖНА

Македонската железница ќе мора да 
ја доживее трансформацијата!

Канцеларијата на Светска банка во 
Скопје ја предупреди македонската 
Влада дека ако Железницата не се 
трансформира, тогаш во следните 10 
години нејзиниот долг од 143 милиони 
евра ќе се зголеми за дополнителни 
100 милиони евра. Но, и покрај оваа 
опомена, одговорните во државава сè 
уште ја немаат комплетирано 
потребната регулатива за реализација 
на процесот на трансформација на МЖ. 
Дел од потребните закони практично 
веќе се донесени, но голем дел од 
другите законски акти сè уште се во 
подготовка. Сè ова само го зголемува 
незадоволството на вработените во 
МЖ, а растат и вкупните долгови на 
претпријатието, кои наскоро ќе бидат 
"побогати" за нови 5 милиони евра, 
колку што се очекува да изнесува 
загубата на МЖ за годинава. Иако 
ваквата загуба е помала од 
минатогодишната, која изнесуваше 
6,5 милиони евра, сепак не остава 
простор за никакво задоволство. 
Напротив, ја зголемува загриженоста 
и стравот од периодот кој следува. 
Според првичните проценки, ова 
јавно претпријатие годинава ќе 
забележи загуба од околу пет 
милиони евра. Во МЖ се подготвени 
за делба, само ги чекаат потребните 
закони и одлуки.

За реализација на 
трансформацијата, односно за 
подобрување на продуктивноста и на 
ефективноста на МЖ, како и за да биде 
попривлечна за странски инвеститори, 
Светска банка во септември й одобри 
на Македонија кредит од 15 милиони 
евра. Примател на заемот е ЈП М2, 
гарант е Владата, а со него треба да се 
обезбеди техничка помош за да се 
заврши првата фаза од 
преструктуирањето, вклучувајќи го и 
одвојувањето на секторот Транспорт (и 
подготовка за негова приватизација) од 
секторот Инфраструктура.

"ОТЕКС" ОД ОХРИД ВО СТЕЧАЈ!?

Министерството за економија 
предлага итно да почне стечајна 
постапка во охридски "Отекс" и да се 
утврди пазарната вредност на 
компанијата. На пратеничкото 
прашање од Цветанка Гашовска ова 
Министерство во својот писмен 
одговор наведува дека "Отекс" должи 
повеќе од 860 милиони денари или 
околу 14 милиони евра. Фабриката, во 
која има 1.700 вработени, на државата 
й должи 387 милиони денари, околу 6,3 
милиони евра, поради неплатени 
обврски кон Управата за јавни приходи, 
Фондот за пензиско и инвалидско 
осигурување, Агенцијата за 
вработување и кон Агенцијата за 
управување со средства. Долгот кон 
банките - Македонска, Охридска, 
Стопанска и Комерцијална - изнесува 
290 милиони денари (4,7 милиони 
евра). Банките ги имаат обезбедено 
своите побарувања со хипотека. Во 
информацијата од Министерството за 
економија пишува дека "Отекс" 
поседува фабрика со површина од 
260.000 метри квадратни, борова шума 
на 22.000 метри квадратни, плац од 

3.000 метри квадратни, за кој се 
платени комуналии за изградба на 
хотел. "Отекс" има акции од 1,85 
милиони евра во Охридска банка и од 
150.000 евра во "Кјуби". 

ТЕНДЕР ЗА ПРОДАЖБА НА МХК 
"ЗЛЕТОВО"

Собранието на доверители на МХК 
"Злетово" во стечај од Велес и во 
четвриот обид не донесе одлука за 
продажба на Комбинатот, поради што 
ќе распише уште еден тендер. 

Тендерска документација подигнале 
индиската компанија "Митал", 
германска фирма која сака да биде 
анонимна, и за прв пат израелската 
фирма инвеститор на "Фени", но не 
пристигнала ниту една понуда. 
Причината за непријавувањето на 
заинтересираните фирми била поради 
земјиштето на кое се наоѓа Комбинатот, 
а кое било државно, а не сопственост 
на МХК, поради што потенцијалните 
купувачи не биле подготвени да дадат 
конкретна понуда за откуп.

Условите за новиот, петти по ред, 
тендер за продажба на МХК "Злетово", 
во кој влегуваат Топилницата и 
Фабриката за ѓубре "ХИВ", се со 
минимална цена од 7,6 милиони евра, 
без обврска кон вработените и без 
влогови.

НАМЕСТО ДОГОВОРИ ВО 
ЧЕТИРИ ОЧИ - ТЕНДЕРИ

Македонските бизнисмени остро 
реагираа на договорите во четири очи.

Склучувањето непосредни спогодби 
при продажба на државното земјиште 
нема да донесе странски инвестиции, 
ниту ќе го зголеми вработувањето, туку 
напротив ќе создаде нееднакви услови 
за стопанисување и ќе предизвика 
пропаѓање, особено на малите маркети 
во земјава.
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БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАРБЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

На 178 ден на тргување на Македонска берза АД Скопје на Офи-
цијалниот пазар - Берзанска котација се тргуваше со: 267 обични ак-
ции на Алкалоид АД Скопје, по просечна цена од 3.993,22 денари по 
акција (последна цена 3.990,00 денари); 18 обични акции на Бетон АД 
Скопје, по просечна цена од 3.100,00 денари по акција (последна цена 
3.100,00 денари). Се тргуваше со 904 обични акции на Гранит АД 
Скопје, по просечна цена од 282,00 денари по акција (последна цена 
282,00 денари); 220 обични акции на Европа АД Скопје, по просечна 
цена од 1.250,00 денари; 2.443 обични акции на Комерцијална банка 
АД Скопје, по просечна цена од 3.933,01 денари по акција (последна 
цена 3.900,00 денари). Беа понудени и 38 обични акции на Макпетрол 
АД Скопје, по просечна цена од 19.036,84 денари по акција (последна 
цена 19.700,00 денари); 120 обични акции на РЖ Институт АД Скопје, 
по просечна цена од 200,00 денари по акција (последна цена 200,00 
денари); 825 обични акции на РЖ Услуги АД Скопје, по просечна цена 
од 40,74 денари по акција (последна цена 40,00 денари). Со 58 обични 
акции на Стопанска банка АД Битола, се тргуваше по просечна цена од 
7.779,21 денари по акција (последна цена 7.760,00 денари); 258 обични 
акции на Топлификација АД Скопје, по просечна цена од 3449,21 де-
нари по акција (последна цена 3.420,00 денари). Се тргуваше и со 46 
обични акции на Фершпед АД Скопје, по просечна цена од 43.000,00 
денари по акција (последна цена 43.000,00 денари); 40 приоритетни 
акции на Комерцијална банка АД Скопје, по просечна цена од 3.900,00 
денари по акција (последна цена 3.900,00 денари).

Обврзниците издадени од Република Македонија за намирување 
на побарувањата од граѓаните по основ на депонираните девизни вло-
гови, во номинална вредност од 10.561 евра, при што просечната цена 
на тргување изнесуваше 79,03% од номиналната вредност (последна 
цена 79,10%). Обврзниците издадени од Република Македонија за 
денационализација (втора емисија) во номинална вредност од 12.158 
евра, при што просечната цена на тргување изнесуваше 73,16% од но-
миналната вредност (последна цена 73,10%). Обврзниците издадени 
од Република Македонија за денационализација (трета емисија) во 
номинална вредност од 128.877 евра, при што просечната цена на тр-
гување изнесуваше 70,12% од номиналната вредност (последна цена 
71,00% обврзниците издадени од Република Македонија за дена цио-
нализација (четврта емисија) во номинална вредност од 98.183 евра, 
при што просечната цена на тргување изнесуваше 70,11% од номи-
налната вредност (последна цена 70,00%).

Ова е став на поголемите трговски 
фирми. Тие, како што истакнаа, не се 
против влегувањето на големите 
странски брендови, но сметаат дека 
наместо договори во четири очи, треба 
да се распишува јавен тендер.

"Владата само ја залажува јавноста 
дека со склучувањето непосредни 
договори привлекува странски 
инвестиции. Но, воопшто не се работи 
за инвестиции, бидејќи парите се на 
банките", рече Владимир Тодоровиќ, 
сопственик на "Тинекс".

Гоце Камчев од "Каммаркет" посочи 
дека во Македонија влегуваат само 
компании кои не можат да се пробијат 
на европските пазари. 

"Словенечки 'Енерготуш' бара 
400.000 метри квадратни за што треба 
да плати 80 милиони евра. Но, со 
договорот во четири очи Владата му 
овозможува земјиштето да го купи само 
за 8 милиони евра", рече Камчев.

Според Зоран Спасовски од 
прилепски "Прогрес Комерц", Владата 
има право на склучување непосредни 
спогодби, но само кога се работи за 
голема инвестиција, а супермаркетите 
не се инвестиција.

ПРОМОВИРАН ИНТЕРНЕТ 
ПРЕБАРУВАЧОТ - ПОГОДОК

На 22 ноември во хотелот "Холидеј 
ин" беше претставен новиот Интернет 
пребарувач Погодок. Беа презентирани 
и плановите на словенечката компанија 
"Intereseek d.o.o." за инвестирање во 
развојот на македонскиот Интернет.

На присутните им се обратија 
господинот Виктор Грозданов, менаџер 
за односи со јавноста; господинот Дејан 
Кошутиќ, заменик-министер за 
транспорт и врски; амбасадорот на Р 
Словенија во Р Македонија, Марјан 
Шифтар; господинот Петер Брецл, Inter-
national Operations Managar на 
компанијата "Interseek d.o.o." Словенија.

"ВИЗА" КАРТИЧКИ НА 
ПРОКРЕДИТ БАНКА

Од 18 ноември Прокредит банка 
почна со издавање на дебитната 
картичка со чип "виза електрон" и на 
кредитната "виза класик".

Директорот на Прокредит, Горан 
Хаџипетров, истакна дека дебитната 
картичка е многу побезбедна од 
стандардните со магнетна лента. 
Првите дебитни картички "електрон" ги 
добија членовите на групата "Синтезис". 
Инаку до крајот на годинава овие 
картички можат да се добијат без 
надоместок за членарина. 

Во моментов Прокредит банка има 
16 филијали, но има најави дека до 
крајот на годинава ќе отвори уште 14.


