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БИЗНИС
БИЗНИС

НЕИЗВЕСНО Е ДАЛИ "ЏОНСОН 
КОНТРОЛС ИНК" ЌЕ ИНВЕСТИРА 

ВО ДРЖАВАВА?!

Се очекува за неколку седмици 
раководството на корпорацијата 
"Џонсон контролс инк" да донесе 
конечна одлука дали ќе инвестира во 
Македонија или во Полска. По средбата 
со премиерот Владо Бучковски, Беда 
Болзениус, извршен потпретседател и 
генерален менаџер за Европа, Јужна 
Африка и Јужна Америка, изјави дека 
оваа средба била добра, пријателска и 
ефикасна. Како што е познато, 
компанијата е заинтересирана за 
значајна инвестиција во 
производството на електронска 
опрема во Европа. 

"Со Владата разговаравме за 
поддршката за инвестицијата, за 
условите во Македонија за таква 
инвестиција и она што го најдовме е 
извонредниот интерес за ова 
прашање", рече Болзениус. 

Сепак, за генералниот менаџер 
Болзениус не е едноставен 
одговорот околу тоа дали да 
инвестираат во Полска или во 
Македонија и за тоа која од овие две 
земји нуди подобри услови, зашто 
тие не можат да се споредат.

БЛОКАДИ И ПРОТЕСТИ 
ПРОТИВ ПРОДАЖБАТА НА 

ЕСМ ДИСТРИБУЦИЈА

Здружението на граѓани "Глас на 
светлината" трет пат во Куманово го 
кренаа гласот против продажбата на 
ЕСМ. Тие излегоа на блокади во 
централното градско подрачје во овој 
град. Ним им се придружија и им дадоа 
безрезервна поддршка и 
Координативното тело на стечајните 
работници од Куманово, но и 
стечајните работници-трудови 
инвалиди. Тие собираа и потписи од 
граѓаните против продажбата на ЕСМ. 
Според најавите, блокадите ќе 
продолжат и во наредниот период и во 
дуги градови. 

Претставници на четирите европски 
гиганти заинтересирани за купување 
на ЕСМ Дистрибуција се обидуваат да 
воспостават контакти со високи 
функционери и да лобираат за своите 
компании во услови кога сè уште трае 
длабинското снимање на 
дистрибуцијата, тврдат високи владини 
извори. Се шпекулира дека 
најагресивни во своите намери да се 
сретнат со премиерот Бучковски и со 
дел од министрите биле консултантите 
кои ги ангажира чешкото 
електростопанство "Чез". 
Неофицијално, од Владата потврдија 
дека не само Чесите, туку и другите 
кандидати деновиве барале средба на 
највиско ниво, но биле одбиени.

БАНКИТЕ ГИ НАМАЛУВААТ 
КАМАТНИТЕ СТАПКИ

Од 1 февруари Тутунска банка ги 
намали каматните стапки на 
потрошувачките кредити за 4 отсто, а 
Комерцијална банка најави дека 
каматите на сите денарски кредити ги 
намалува за 0,5 отсто. Намалувањето на 
каматите кои ќе ги плаќаат граѓаните 
следува откако Народна банка ги 
намали каматите на благајничките 
записи за банките за 3 отсто.

"Каматите ќе се намалуваат и во 
текот на оваа година. Дали ќе се 
намалат драстично ќе зависи и од 
други економски фактори во земјава", 

рече Маја Штериева, директорка на 
Секторот за управување со ризици и 
планирање во Комерцијална банка.

И во конкурентската Тутунска банка 
уверуваат дека ова е само почеток на 
намалувањето на каматите на 
кредитите. Двете банки ги намалија 
каматите за потрошувачки кредити. 
Сепак, граѓаните и натаму ќе плаќаат 
двоцифрени камати за секој земен 
кредит. Во Тутунска банка каматата за 
потрошувачки кредити со рок на 
отплата до 24 месеци, од досегашните 
16,8 отсто падна на 12,9 отсто. Оние 
кредити кои се отплатуваат на 36 
месеци ќе имаат камати од 13,9 отсто 
наместо досегашните 17,9 отсто. 
Каматата на наменските кредити со рок 
на отплата од 24 месеци ќе се намали 
од 15 на 12 отсто. Во Комерцијална 
банка, пак, највисоката камата ќе биде 
14 отсто, а најдобрите корисници ќе 
плаќаат само по 8,5 отсто камата.

ГАЗДА НИНИ АКЦИОНЕР ВО 
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА

Фирмите на српскиот бизнисмен 
Јовица Стефановиќ-Нини, "Јака 80" и 
"Макброкер", се акционери во 
Комерцијална банка, потврдија од 
Банката по неколкудневен молк. 
Оттаму демантираат дека 
долгогодишните акционери го 
продавале својот капитал во Банката и 
го објавија списокот на десетте 
компании кои имаат најмногу акции.

На топ-листата сè уште не се наоѓаат 
фирмите на контроверзниот Нини. Маја 
Штериева, директорка на Секторот за 
управување со ризици и со планирање 
соопшти дека фирмата "Јака 80" има 1,4 
отсто, а "Макброкер" 0,3 отсто од 
капиталот на Комерцијална банка. 
Според неа, нема потреба 
раководството на компанијата да 
стравува затоа што акционери во 
Банката станувале фирми со 
сомнителен капитал. 



43  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 605 / 3.2.2006

СЕ ЗГОЛЕМИЈА ЦЕНИТЕ НА 
ЕВРОПСКИТЕ ЧЕЛИЧАРНИЦИ

Минатиот петок цените на акциите 
на европските челичарници многу се 
зголемија, откако најголемиот светски 
производител на челик "Митал стил" 
објави понуда за преземање на својот 
најголем ривал, луксембуршкиот 
"Арчелот". Понудата е вредна 18,6 
милијарди евра.

"Вкупно ќе бидат исплатени 4,7 
милијарди евра во кеш", соопшти 
"Митал".

"Арчелот" е втор по големина 
производител на челик во светот, а на 
почетокот на седмицава постигната е 
спогодба за аквизација на канадската 
челичарница "Дофаско", за 4,9 
милијарди долари. "Митал" понуди 
28,21 евра за акција на "Арчелот", 
односно премија од 27 проценти на 
цената која беше постигната во 
четвртокот на затворањето на берзите.

"Митал стил" е сопственик и на 
македонската компанија "Ладна 
валалница", која е дел од поранешната 
скопска Железарница.

ПРОМОВИРАНА РУСКО-
МАКЕДОНСКА СТОПАНСКА 

КОМОРА ВО ПРИЛЕП

Неодамна во Прилеп се одржа 
средба на Руско-македонската 
стопанска комора со прилепските 
стопанственици. Средбата 
организирана за унапредување на 
политичките, економските, културните 
и другите односи меѓу двете земји ја 
отвори прилепскиот градоначалник 
Марјан Ристески.

"Македонската страна, доколку сака 
да стане реален партнер на Руската 
федерација, ќе мора во иднина да го 
зголеми извозот за да може да го 
надмине постојниот дефицит во 
платниот биланс. Извозот од само 120 
милиони долари наспроти увозот од 
430 милиони долари, претставува дури 
и нереален показател кој во иднина 
заеднички треба да го зголемат овие 
две пријателски и блиски земји", изјави 
Ѓорѓи Дика, претседател на Руско-
македонската стопанска комора.

МАКЕДОНСКА БЕРЗАМАКЕДОНСКА БЕРЗА

На Македонска берза вкупно се тргуваше со 23 акции, обврзницата за 
девизни влогови и обврзницата за денационализација (втора, трета и 
четврта емисија). Истргувани се 8.095 акции преку 108 трансакции и 
обврзници во номинална вредност од 782.483 евра преку 38 трансакции. 
Вкупно се склучени 146 трансакции и е остварен вкупен промет од 
55.472.931,00 денари.

Македонскиот берзански индекс - МБИ - 10 изнесуваше 2.477,84 и 
забележа опаѓање за 30,38 индексни поени, односно 1,21отсто.

На Неофицијалниот пазар - Слободен пазар се тргуваше со следните 
акции: 141 обична акција на ИГМ Вратница АД С. Вратница, по просечна 
цена од 900.000 денари по акција.

На Берзата беше пријавена 1 блок трансакција и тоа: со 2.044 обични 
акции на Инвестбанка АД Скопје, по цена од 2.670,00 денари за една 
акција, што претставува 0,87 отсто од основната главнина на друштвото. 
Вкупната вредност на трансакцијата изнесува 5.457.480,00 денари.

Руско-македонската стопанска 
комора нуди поволни перспективи за 
развој на фирмите од двете земји. 
Сепак, интересот од двете страни сè 
уште не е соодветен на нашите 
очекувања, бидејќи од Прилеп само 
десеттина фирми, меѓу кои "Витаминка", 
"Микросам", "Донија", веќе покажаа 
интерес за соработка со фирми од 
Руската федерација. 

Според координаторот на Руско-
македонската стопанска комора, Дејан 
Бишев, во иднина сите ќе мораат уште 
повеќе да работат на промовирањето 
на Комората.


