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ЕКОНОМСКИ СЛУЧУВАЊА
ЕКОНОМСКИ СЛУЧУВАЊА РЕТРО

СЕ СКРОИ СУДБИНАТА ЗА "ЕСМ 
ДИСТРИБУЦИЈА" 

По многу јавни негодувања, протести, реакции, сепак се 
распиша тендерот за последното национално богатство 
"ЕСМ Дистрибуција".

ПРОПАДНА РАДО БАНКА

Пропадна Радо банка, а со неа за гла вија и фантастични 12 
милиони евра па ри на граѓани, јавни претпријатија, фондови, 
фирми и министерства. Спи сокот на оние на кои државата 
им дол жи е околу 300. На стечајното рочиште на 22.9.2005 
година и практично почна стечајот на Банката. Најголем 
доверител е Министерството за финансии кое по барува три 
милиони евра, односно ста нува збор за различни кредитни 
линии кои се делеле преку Банката. Околу 1,6 милиони евра 
на Македонската банка за обнова и развој и Јавното станбено 
претпријатие, исто така, заглавија во Ра до банка. Банката има 
милиони дол гови кон фирми и кон граѓани. Штедното порт-
фолио е проценето на 5,5 милиони евра. Од НБМ беа децидни 
дека штедачите на Радо банка ќе бидат обе ште тени преку 
Фондот за осигурување на депозити.

Радо банка пропадна поради тешката финан сиска криза 
во која се наоѓаше подолг вре мен ски период. Проблемите 

"КОЧ ХОЛДИНГ" ВЛЕЗЕ ВО МАКЕДОНИЈА

На 11.6.2005 година во срцето на Скопје се отвори тр-
говскиот центар "Рамстор". Македонскиот претседател и тур-
скиот конзул ја пресекоа црвената лента и го пуштија 
објектот во употреба. Турските инвеститори од "Коч холдинг" 
изградија полустаклено здание во центарот на градот и по-
тенцираа дека објектот нема да биде важен само за тр го ви-
јата, туку и за производството. 

"Рамстор ќе даде придонес и кон развојот на произ вод-
ството и ќе овозможи нови вработувања во земјата и ќе даде 
нов импулс кон нови видици на полето на трговијата и се-
вкупното живеење", изјави на отворањето на Трговскиот 
центар, Азис Буглу, претседател на бордот на директори на 
Рамстор.

На 30.9.2005 година во државава пристигна Рахми Коч за 
лично да се увери како функционира "Рамстор". Турскиот маг-
нат истакна дека инвестицијата го чинела 20 милиони евра, а 
во Трговскиот центар се вработиле 1.000 лица. 

На 9.12.2005 година во "Службен весник на РМ" и во "Фај-
неншл тајмс" беше обелоденет и тендерот. Владата бара ид-
ниот газда на "ЕСМ Дистрибуција" да има милијарда евра 
обрт на средства, капитал од 500 милиони евра, компанијата 
да работела на либерален пазар, отворен за конкуренцијата, 
а освен тоа новиот сопственик да има 700.000 потрошувачи. 
Седум компании доставија понуда за учество на тендерот: 
американскиот "AEC", австриската "EVN AG", чешката "CEZ", 
ита лијанската "ENEL", германските "RWE" и "EnBW", како и не-
означен плик на "SIMENS".

Освен незадоволството искажано од страна на граѓаните, 
невладините  институции, опозицијата, незадоволни беа и 
од Здружението на енергетичарите. Според нив, ако сега се 
продаде ЕСМ тоа ќе значи нов приватен монопол во земјава. 
Освен тоа, енергетичарите потенцираа дека цените сè уште 
не се дефинирани, поконкретно колкава ќе биде произ вод-
ната, преносната и колку ќе изнесува цената која Ди стри-
буција треба да ја наплати од своите потрошувачи. Граѓаните 
се максимално исплашени и од самата помисла колкави ќе 
им бидат сметките за електрична енергија во иднина!  

почнаа да се јавуваат пред три години кога Банката беше 
купена од контроверзниот српски бизнисмен газда Нини. 

Зданието е распространето на 25.000 метри квадратни и 
во него има деведесеттина продавници, светски препо-
знатливи брендови, две кина, кафулиња, ресторани. Целиот 
простор го чува интерно обезбедување. "Рамстор" е посетен, 
но повеќе како атракција бидејќи сиромаштијата, безра бо ти-
цата и ниската куповна моќ на граѓаните си го прават свое то!
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ПРИСТИГНА РУСКИОТ ГИГАНТ "ЛУК ОИЛ" 

Република Македонија е 21 држава која од 17.8.2005 го-
дина и официјално влезе во светската продажна мрежа на 
нафтени деривати именувана како "Лук оил". На постојните 
5.000 бензински пумпи во светот 
ќе се надоврзат и нови 40 во Ма-
кедонија, за чија изградба беше 
планирано да се потрошат вкупно 
50 милиони евра. Првото скла-
диште за нафта беше отворено во 
Штип. Како што соопшти пре мие-
рот Владо Бучковски лидерот на 
рускиот бизнис во државава влезе 
со непосредна спогодба.

"Да, влегува со непосредна спо-
годба и така ќе влезат и други св-
етски познати компании ако Вла-
дата на РМ процени дека тоа е од 
стратешки интерес. Ако за ЕУ е од 
стратешки интерес да се има парт-
нери во Руската Федерација, не 
гле дам зошто РМ да го има оној 
комплекс кој го имаше последните 
15 години - одличните пријателски односи со Руската Фе-
дерација да немаат позитивен одраз и на полето на еко-
номијата", изјави Владо Бучковски.

Од "Лук оил" потенцираа дека тие се светски најпознатата 
руска нафтена компанија со годишен обрт од околу 20 ми-
лијарди долари. Тие нагласија дека ќе понудат поквалитетни 
услуги, пониски цени на нафтените деривати и тој процес би 
ја поттикнал конкурентноста во овој бизнис. 

"ВЕРО" СЕ ИЗБОРИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО КАЈ НБМ

Министерот за транспорт и врски Џемали Мехази и ди-
ректорот на грчки "Веропулос" во Македонија, Гркот Коста-
динос Теодоријадис, на 29.9.2005 година потпишаа купо про-
дажен договор за државното земјиште спроти НБМ, со што 
грчката фирма и официјално стана сопственик на градежната 

парцела наменета 
за изградба на ко-
мерцијален об јект.

На оваа ло ка-
ција "Веро" ќе гра-
ди шопинг центар 
со супермаркет во 
кој најавува де ка 
ќе обезбеди пет-
стотини нови ра-
ботни места, од 
кои 200 во мар ке-
тот. За земјиштето 
со површина од 
11.000 метри квад-

ратни "Веро" уплати 5,5 милиони евра, од носно по 510 евра 
за метар квадратен. Дооформувањето на г радежната пар це-
ла кај НБМ за да може да се гради ќе чини осум милиони 
евра, а вкупната инвестиција Грците ќе ги чи ни од 22 до 25 
милиони евра. 

Според Теодоријадис, "Веро" и натаму ќе продолжи да ин-
вестира во Македонија, а како пример ја посочи изградбата 
на супермаркет во Општина Чаир, кој ќе биде отворен за 
неколку месеци. За потсетување, "Веро" ја доби локацијата 
на повторното јавно наддавање за цена од 510 евра за метар 
квадратен, во конкуренција со словенечкиот "Меркатор", 
срп ска "Делта М" и домашната фирма "Интер инжинеринг". 
Пр вото наддавање, на кое, исто така, земјиштето го доби 
"Веро", но за 300 евра по метар квадратен, беше поништено 
по утврдените неправилности на лицитацијата.   

САПУНИЦАТА "ТИКВЕШ" ДОЖИВЕА РАЗВРСКА

По долго време аферата "Тиквеш" конечно беше тргната 
од топ позицијата на вестите од економијата. Заврши пре-
стрелката на релација Попоски - Јаневски, со поени за ми-
нистерот за финансии. Откако бизнисменот Свето Јаневски 
уплати 1.200.000 евра, како прва рата од трите договорени за 
подмирување на долгот на винарската визба "Тиквеш" кон 
државата, сметката на фирмата беше деблокирана. 

"Ако се исполнат обврските од страна на 'Тиквеш', ние сме 
подготвени и нашиот дел 
од обврските кои ги пре зе-
маме да ги завршиме", из-
јави Никола Поповски, ми-
нистер за финансии. 

Со новиот договор со 
др  жавата, освен на глав-
нината на долгот, Јаневски 
добива попуст од 75 про-
центи и за кумулираните 
камати. Ина ку, вкупниот 
долг со ка ма тите достигна 
до десет ми лиони евра. 
Две и пол го дини "Тиквеш" 
и Ми нис тер ството за фи-

нансии спореа за долгот, беше отворена војна која кул ми-
нираше со тешки меѓусебни обвинувања, соопштенија и јав-
ни огласи.


