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ПРИВАТИЗАЦИЈАТА НА ЕСМ 
ТРЕБА ДА ЗАВРШИ ДО МАРТ 

ИДНАТА ГОДИНА

Како што се најавуваше, Владата ќе 
му го продава "ЕСМ Дистрибуција" на 
стратегиски инвеститор, кој треба да 
има актива поголема од една 
милијарда евра, вредност на капиталот 
поголема од една милијарда евра, а 
профитот остварен во минатата година 
да му е поголем од 50 милиони евра. 
Условите кои треба да ги исполни 
фирмата што сака да конкурира на 
тендерот за иден сопственик на 
дистрибутивната мрежа се строго 
дефинирани.

Овие услови, кои ги изработила 
консултантската куќа "Мајнел банк" од 
Австрија, ги усвоила Владата на својата 
последна седница. Конечно, според 
владина одлука на 9.12.2005 година 
треба да биде објавен и тендерот за 
продажба на "ЕСМ Дистрибуцијата". 
Инаку, приватизацијата ќе се одвива во 
две фази, претквалификација и 
квалификација, а според очекувањата 
на Владата, треба да заврши до крајот 
на март идната година, бидејќи треба 
да се запазат законските рокови за 
забрана за продажба на државен имот 
шест месеци пред избори. Според 
другите услови, заинтересираните 
компании мора да бидат од 
енергетскиот сектор, да настапат во 
понудата како главна странка во 
зделката, а не како агент на друга 
компанија, а нивното искуство треба да 
биде поголемо од она кое го има 
нашето ЕСМ. Идниот инвеститор мора 
да има најмалку 5 отсто учество на 
отворениот пазар.

ПРИВРШУВААТ ПОДГОТОВКИТЕ 
ЗА ПЕНЗИСКАТА РЕФОРМА

Според првичните пресметки, 
задоволни се и двете приватни 
пензиски друштва, кои по 1 јануари ќе 
почнат да ги вложуваат парите што ќе 
ги собираат од придонесите. 
Експертите проценуваат дека во двата 

фонда месечно ќе се прибираат повеќе 
од 2 милиона евра.

"Тоа се банкарски депозити, 
обврзници и други хартии од вредност 
издадени и гарантирани од државата и 
од НБМ, сертификати за депозит, 
комерцијални записи, обврзници 
издадени и гарантирани од банки и 
други хартии од вредност врз основа 
на хипотеки издадени од банки", 
истакна Јадранка Мршиќ, директор во 
КБ Прво пензиско друштво, 
одговарајќи на прашањето каде ќе се 
вложуваат парите.

"Многу сиромашна, едноставна 
структура на портфолиото, меѓутоа 
сигурна", рече Мира Шекутковска, 
директор во Нов пензиски фонд.

Досега во двете друштва се 
зачлениле околу 50.000 осигуреници. 

ПРВА БАНКА СО КРЕДИТЕН 
РЕЈТИНГ ОД FITCH

Fitch Ratings й додели на ProCredit 
Bank Македонија долгорочен кредитен 
рејтинг на странска валута од 'ББ' и 
долгорочен кредитен рејтинг на 
локална валута 'ББ+'. 

Долгорочниот кредитен рејтинг се 
базира на наодите на Fitch Ratings дека 
Банката ќе ја добие потенцијалната 
поддршка од своите акционери 
(посебно, ProCredit Holding AG "PCH", со 
кредитен рејтинг 'БББ-' во случај на 
потреба. Долгорочниот кредитен 
рејтинг  на странска валута е поддржан 
и од 'ББ' максималниот кредитен 
рејтинг на Македонија.

ProCredit Holding AG поседува 
контролен пакет акции во ProCredit 
Bank Македонија (53,3%). Другите 
акционери, како Кредитна банка за 
обнова со рејтинг 'ААА', која има 

државна гаранција и која е една од 
најголемите банки во Германија, како и 
една од најголемите развојни банки во 
Европа; Европската банка за обнова и 
развој; Холандската финансиска 
институција за развој и Меѓународната 
финансиска корпорација, која е дел од 
групацијата на Светска банка. Сите 
овие акционери воедно се и акционери 
на ProCredit Holding AG.

"БОВИН" СО ЗГОЛЕМЕН ИЗВОЗ

Кавадаречката винарска визба 
"Бовин" е сè поприсутна и на 
странскиот пазар, а доказ за тоа е 
зголемениот извоз за 50 отсто во 
последниве три месеци. Во овој период 
на странските пазари "Бовин" извезе 
150.000 шишиња.  На годишно ниво 
"Бовин" го зголеми извозот за 30 отсто 
во однос на минатата година.

"Зголемениот обем се должи на 
пробивот на нови пазари и 
подобрената маркетингшка кампања", 
коментира Ѓорѓи Тренев, директор на 
"Бовин".

Пред извесно време оваа винарска 
визба прв пат ги пласираше своите 
вина на пазарите во Босна и 
Херцеговина, Полска и во САД. Таа и 
досега беше присутна на пазарот во 
САД, но од неодамна успеа да го 
пласира виното и во Флорида и во Њу 
Џерси.

Речиси 70 отсто од производството 
на "Бовин" се пласира на странски 
пазари. Најголемиот дел од 
производството е наменето за пазарите 
на бившите југословенски простори, 
Европската унија и Хонг Конг.

Годишното производство на "Бовин" 
изнесува околу еден милион литри. Во 
септември годинава "Бовин", заедно со 
уште пет македонски винарски визби, 
се претстави на британскиот пазар и во 
тек се преговори за пласман на виното 
и на овој пазар.



"СИМЕНС" НЕ СЕ ОТКАЖУВА ОД 
ВЛЕЗОТ ВО "ЕМО"

Според последните шпекулации, 
претставниците на германскиот гигант 
"Сименс" нема да се откажат од "ЕМО". 
Како што се презентираа 
информациите во јавноста, Германците 
веќе преговараат за деталите околу 
влезот во охридската фабрика за 
производство на електрична опрема.

И покрај претходните најави дека 
"Сименс" се откажува од влезот во 
"ЕМО", сепак работите добија поинаков 
тек.

Менаџерските тимови на "Сименс 

Грција", преку кој треба да се 
реализираат инвестициите во 
Македонија, во Охрид ја разгледуваат 
можноста за формирање нова 
компанија "Сименс-Емо". За странскиот 
инвеститор најприфатлива е опцијата 
да се основа нова заедничка компанија, 
која ќе го продолжи досегашното 
производство на "ЕМО".

Доколку се реализира оваа најава 
"Сименс" ќе инвестира и во 
модернизација. И досега двете 
компании имаат договор за техничка 
соработка, која одлично функционира.

ШТРАЈК НА ЧЕВЛАРСКИТЕ 
РАБОТНИЦИ ОД ТЕТОВО

Соочени со лошата состојба стотина 
работници од фабриката за чевли 
"Бени шус" од Тетово го продолжија 
штрајкот, бидејќи се револтирани од 
малите плати и нерешените социјални 
барања. Тие бараат да се утврди 
минималната плата и рокот за нејзина 
исплата, да се определи работното 
време, да добиваат надоместок за 

боледување и да не работат 
прекувремено.

Незадоволството на работниците 
ескалираше кога добиле плати во 
износ од 2.000 до 5.000 денари. 
Работниците не знаат дали до Нова 
година ќе добијат уште една плата.

Сопственикот на фабриката "Бени 
шус", Шпенд Хајредини вели дека не 
знае зошто штрајкуваат дел од 
работниците.

Според газдата Хајредини, 
работниците редовно ги добивале 
платите и тие се движат од 2.000 до 
22.000 денари. Тој најави ригорозни 
мерки за непослушноста. 


