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БИЗНИС
БИЗНИС

ШПАНСКИ КОМПАНИИ 
ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА 

ТУТУНСКИОТ КОМБИНАТ ОД 
ПРИЛЕП

Три шпански компании се 
заинтересирани да го купат Тутунскиот 
комбинат од Прилеп. Портпаролот на 
Министерството за економија, Исмаил 
Ебипи, соопшти дека претставници на 
шпанската Амбасада во Бугарија веќе 
разговарале со менаџерите на ТКП за 
финансиската состојба на Комбинатот.

Наскоро се очекува потенцијалните 
инвеститори да кажат дали ќе влезат во 
прилепскиот Тутунски комбинат. Ебипи 
најави дека до крајот на годинава или 
на почетокот на наредната за оваа 
идеја со премиерот Владо Бучковски ќе 
разговараат претставници од 
министерствата за економија и за 
финансии и раководниот тим на ТКП.

Според последната проценка, 
Комбинатот има капитал од околу 26 
милиони евра. Неодамна Управата за 
јавни приходи заплени негови објекти 
вредни околу 5 милиони евра поради 
неплатен ДДВ. Комбинатот отпушти 
околу 600 работници, на кои им 
исплати социјален пакет. Во 
прилепскиот монопол сега работат 
1.270 работници.

ХОЛАНЃАНИТЕ ЌЕ ВЛЕЗАТ ВО 
ПОШТЕНСКА БАНКА?!

Според шпекулациите, холандската 
"ИНГ" конечно ќе влезе во Поштенска 
банка. Се очекува потпишување 
договор, со кој Холанѓаните ќе добијат 
ексклузивно право да ги користат и да 
управуваат со шалтерите на 
Македонска пошта. Овој договор се 
смета како дел од зделката за 
Поштенска банка, која имајќи ја 

предвид моќноста на "ИНГ" во Европа, 
а и развиената шалтерска мрежа која 
ќе ја добијат преку Македонска пошта, 
се предвидува да ги "потисне" 
останатите банки во државава. 

Имаше и шпекулации според кои 
ваквите најави се оценуваат како 
увертира во иден договор за целосно 
преземање и приватизација на 
Македонска пошта. Во прилог на ова е 
и неодамнешниот престој во 
Амстердам на владин тим, на чело со 
директорот на Македонска пошта, Таип 
Јакупи. 

Влегувањето на Холанѓаните во 
Поштенска банка се очекува да се 
случи веднаш по Новогодишните и 
Божикните празници.

ПРЕЦИЗИРАНА МОНЕТАРНАТА 
ПОЛИТИКА ЗА 2006 ГОДИНА

Советот на Народна банка на 
Република Македонија ја разгледа и ја 
усвои Одлуката за целите на 
монетарната политика за 2006 година и 
проекцијата на монетарната политика 
за наредната година.

Како што се наведува во 
соопштението, во 2006 година 
монетарната политика на НБРМ ќе биде 
насочена кон натамошно одржување 
на ценовната стабилност и креирање 
поволен амбиент за подинамичен и 
одржлив економски развој. При тоа, 
проектираната стапка на инфлација 
изнесува 2 отсто. Својата основна цел 
Народна банка ќе ја остварува преку 
одржување стабилен номинален 
девизен курс на денарот во однос на 
еврото. Битна детерминанта на 
монетарната политика ќе претставува 
одржувањето на адекватно ниво на 
бруто девизните резерви. Во 2006 
година се очекува денарските и 
девизните депозити на приватниот 
сектор да забележат пораст од 25,4 
отсто и 18 отсто соодветно. 
Истовремено, проектираната годишна 
стапка на пораст на вкупните кредити 
изнесува 19,6 отсто. Во однос на 
монетарните инструменти, во 2006 
година се планира воведување на 
државни записи за монетарни цели, со 
што треба да се елиминира 

досегашната сегментација на пазарот 
на краткорочни хартии од вредност. 
Можноста за инвестирање на државни 
записи од страна на небанкарските 
субјекти би довела до зголемена 
конкуренција во однос на 
мобилизација на расположливите 
парични средства, а како резултат на 
тоа се очекува подобрена 
респонсивност на банките и 
зајакнување на трансмисиониот канал 
на монетарната политика преку 
каматните стапки. Советот ја донесе 
програмата за работа на Народна банка 
на Република Македонија во 2006 
година, која опфаќа бројни мерки и 
активности насочени кон натамошно 
подобрување на дизајнирањето и 
извршувањето на монетарната 
политика и продолжување на 
реформите во банкарскиот сектор за 
да се зголеми неговата ефикасност и да 
се одобри финансиската 
интермедијација.

НИЕ СМЕ НА ПРЕТПОСЛЕДНО 
МЕСТО ВО КОРИСТЕЊЕ  

ИНТЕРНЕТ 

Според Здружението "Интернет 
Македонија", ние имаме најскапи цени 
за Интернет-пристап и со само 6,2 отсто 
од населението кое користи Интернет 
сме на претпоследно место во 
регионот.

Во регионот зад нас е само Албанија, 
а во светски рамки сме на ниво на 
Зимбабве и Египет, кои имаат 6,8 отсто, 
односно 6 отсто корисници на 
Интернет. Меѓу земјите од регионот 
води Хрватска, со 32,2 отсто корисници. 
Во протекторатот Косово Интернет 
користат 11 отсто од граѓаните, во Црна 
Гора 16,1 отсто, во БиХ - 15,1 отсто, а во 
Бугарија - 15,4 отсто.

"Со вакви параметри не може да 
очекуваме брз влез во Европа и 
интегрирање во информатичкото 
општество. Квалитетен и евтин 
Интернет-пристап е основа за широка 
достапност на услуги и знаења, што 
овозможуваат забрзан економски 
пораст и подобрување на квалитетот 
на животот. Кај нас развојот на 
Интернетот се одвива многу бавно, 
иако во светот тоа оди со голема 
брзина. Со недоволната агилност 
државниот апарат ги попречува 



Интернет-процесите, за што добива 
жолти картони од нас и од ЕУ", дециден 
е Александар Николов, претседател на 
Здружението.

Членовите на "Интернет Македонија" 
бараат Владата и Собранието веднаш 
да почнат да ја применуваат усвоената 
Национална стратегија за развој на 
информатичкото општество.

ПАТОТ НА МАКЕДОНСКИОТ МЕД 
ДО ЕВРОПСКИТЕ 
ПОТРОШУВАЧИ

На иницијатива на Организацијата 
на потрошувачите на Македонија, во 
соработка со Германското друштво за 
техничка помош (ГТЗ), проектот МАФП - 

Промоција на македонскиот 
земјоделско-прехранбен сектор и  
Стопанска комора на Македонија, се 
одржа Форум на тема: Патот на 
македонскиот мед до европските 
потрошувачи. Пчеларите и другите 
учесници ја поздравија иницијативата 
за еден ваков Форум за актуелната 
состојба во однос на квалитетот на 
медот кој им се нуди на потрошувачите 
на домашниот пазар, опструкциите на 
кои наидуваат производителите при 
обид да го извезат медот надвор од 
земјава, а особено за фактот дека 
консумирањето на медот, како храна, 
во Македонија е на многу ниско ниво.

ПОЧНА ОБЕШТЕТУВАЊЕТО НА 
ОПШТИНИТЕ ОД ПОПЛАВИТЕ

Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство почна со 
исплата на средствата за санирање на 
штетите предизвикани од поплавите во 
март годинава. Како што е наведено во 
соопштението од Министерството, 
исплатени й се средства на Општина 
Струмица во износ од 4.600.000 денари 

за чистење на речното корито на река 
Водочница. За Општина Кочани се 
исплатени 2.600.000 денари за чистење 
на речните корита на Оризарска и 
Кочанска Река, Општина Делчево доби 
паричен надоместок за извршени 
градежни активности за стабилизација 
на речното корито на Брегалница во 
износ од 300.000 денари. На Општина 
Тетово й се одобрени 620.000 денари за 
чистење на критичните места каде што 
се излеаја реките Вардар и Пена, 
додека за Јегуновце се исплатени 
118.000 денари. Решен е проблемот и 
со чистењето на моноспитовски канал 
и дел од реката Струмица, со што е 
елиминирана опасноста од 
поплавување на Струмичко поле. За 
оваа активност од Министерството се 
исплатени 31 милион денари.


