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Од неодамна, Македонска банка за
поддршка на развојот (МБПР) обезбеди
осум кредитни линии наменети за
набавка на опрема, изградба на
инфраструктурни објекти и
обезбедување трајни обртни средства
за претпријатијата. Александар
Станојкоски, раководител во Банката,
вели дека новите кредитни линии се
целосно обезбедени, а тие се наменети
за МСП, за занаетчиите и за другите
правни субјекти. Кредитните линии на
МБПР се со камати од околу 8 проценти
на годишно ниво, со можност за
отплата од максимални осум години по
добивањето на кредитот и грејспериод од една година.
Кредитната линија за подобрување
на вработувањето се движи до износ
од 400.000 евра, со камата од 7
проценти на годишно ниво и со
можност за исплата на кредитот од
осум години. Заинтересираните правни
субјекти неа ќе можат да ја користат
веќе од средината на овој месец. Инаку,
Македонска банка за поддршка на
развојот е единствена банка во земјава
која врши осигурување на извозот на
стоки до висина од 90 проценти на
нивната вредност. Поради тоа, согласно
со важечките стандарди и прописи при
вршењето на извозот во земјите од
Европската унија, заинтересираните
стопански субјекти сега можат да ја
користат и оваа услуга - осигурување
на извозот.

"ЛУКОИЛ" ПОЧНА СО ИЗГРАДБА
НА БЕНЗИНСКА СТАНИЦА
Од "Лукоил Македонија"
информираат дека почна изградбата на
првата бензинска станица на "Лукоил"
на булевар "Александар Македонски"
бр. 4 во Скопје.
Инвеститорот "Лукоил
Македонија" ги обезбедил
сите потребни дозволи и
одобренија од државните и
од локалните власти и ги
подмирил сите финансиски
обврски. Потпишани се

купопродажни договори за изградба на
бензински станици и во Битола, Велес и
на Стража. Во најкусо време, како што
соопштува компанијата, во соработка
со централната и со локалната власт ќе
бидат обезбедени градежните локации
за изградба на 40 бензински станици,
во кои е предвидено да се вработат 600
лица. Изградбата на бензински станици
на "Лукоил" во Македонија е врз основа
на Меморандумот за соработка, кој
македонската Влада и руската
компанија го потпишаа на 14 јуни 2005
година. "Лукоил Македонија" ДООЕЛ
Скопје наведува дека за реализирање
на своите обврски ги има обезбедено
потребните финансиски средства,
проектната документација и стручната
градежна организација.

НАЈУСПЕШНА ГОДИНА ЗА ИК
БАНКА

Според финансиските резултати
остварени во минатата година, ИК
Банка 2005 година ја забележа како
најуспешна во своето досегашно
работење. Како што соопштува Банката,
активата е зголемена за 34 проценти,
депозитите на клиентите се зголемени
за 42 процента, а реалниот пораст на
кредитното портфолио за 48 проценти.
Нето добивката од работењето, според
финансискиот резултат, во Банката
очекуваат да биде значително
поголема во однос на претходната
година. Минатата година се
реализирани: кредитната линија од
ЕБОР за мали и за средни претпријатија
во износ од пет милиони евра,
кредитната линија од Германската
развојна банка (KFW) за микро и мали
кредити во износ од четири милиони
евра, како и милион евра за
унапредување на домувањето на
претприемачите.
ИК Банка во целост го реализирала и
договорот од Македонската развојна
фондација за претпријатија во износ од
1,5 милион евра за микро и за мали
инвестиции.
Покрај екстерните извори, како што
е наведено во соопштението, ИК Банка
со повеќе од 24 милиони евра од
сопствени извори им понудила
поддршка на малите и на средните
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претпријатија и на индивидуалните
претприемачи. Износот на
реализирани кредити бележи
зголемување од 30 проценти, биле
одобрени 40 милиони евра за нови
кредити, додека износот на
реализирани акредитиви и гаранции
бил зголемен за 29 проценти.

ПРОКРЕДИТ ГРУПАЦИЈАТА ЈА
ОТВОРИ ПРВАТА МЕЃУНАРОДНА
АКАДЕМИЈА ЗА БАНКАРИ

Минатиот месец во Франкфурт,
ПроКредит Холдинг, главниот акционер
и координатор во сите ПроКредит
банки, свечено ја отвори Академијата
за банкари во областа на
микрофинансирањето.
Академијата е засилена како тренинг
центар за дополнителна обука на
локалниот менаџерски персонал од
ПроКредит банките ширум светот, и е
на ниво на МБА програма. Студенти од
Источна Европа, Африка, Централна и
Латинска Америка, три години редовно
ќе ги посетуваат предавањата.
Инструкциите и предавањата се
однесуваат на натамошните
продлабочувања на знаењата од
областа на сметководството,
финансиската контрола,
организацијата, развојот на
менаџерски вештини, како и
овозможување блиска и достапна
банкарска услуга на сите луѓе, а се
одвиваат на англиски јазик, како јазик
разбирлив за сите студенти. Во првата
генерација се избрани дури 4 учесници
од Македонија, од вкупно 65 од 21 земја.
За групацијата е најважно да се
создаде клима каде и клиентите и
вработените ќе бидат еднакво
задоволни. Академијата ќе нуди
можности за професионален и
персонален развој на вработените,
кадар кој ќе може успешно да
опслужува милиони клиенти во сите
банкарски операции.

БЛОКАДИТЕ ПРЕДИЗВИКАА
ЕКОНОМСКИ ШТЕТИ
"Глас за светлина" веќе неколку
седмици организира протести со
блокади, преку кои од Владата бара да
ја сопре продажбата на ЕСМ.
Владата ги повика организаторите

на протестите да изберат свои
претставници за преговори, наместо да
демонстрираат улична демократија.
"Владата секогаш е подготвена за

отворен и аргументиран разговор. Го
почитуваме правото на протест.
Проблемот е во тоа што од ден во ден
се појавуваат сè понезадоволни
граѓани, кои не се истомисленици со
оние кои протестираат. Ние сакаме да
спречиме каков било инцидент
поврзан со тоа", изјави Агим Јонуз,
заменик-портпарол на Влада.
Домашните фирми, пред сè, во
Скопје, од секојдневните блокади
претрпеа штети од 350.000 евра,
соопшти Стопанска комора на

Македонија.
Таа ги повика организаторите на
блокадите и сите инволвирани страни
да најдат конструктивно решение за
проблемите за да се избегнат штетните
последици за фирмите на кои се базира
тековното економско работење во
земјава.
"Поради доцнењето во
снабдувањето со суровини и
репроматеријали на неколку фабрики
во градот, доцнат производството и
испораката на произведената стока,
која е наменета и за странски пазари.
Поради ова, некои компании можат и
да ги изгубат склучените аранжмани.
Тоа ќе му нанесе уште поголеми штети
на стопанството", соопштија од
Комората.

ПАД НА ЦЕНИТЕ НА
ПРОИЗВОДИТЕ?!
Стопанствениците очекуваат пад на
цените на производите во првите

месеци од
годинава. Тие
ја оцениле
како поволна
економската
состојба на
своите
претпријатија во декември минатата
година, соопшти Државниот завод за
статистика.
Домашните фирми немаат проблем
околу порачките, но не очекуваат
значително зголемување на
производството и на бројот на
вработените.
Просечното искористување на
капацитетите на претпријатијата во
декември лани, споредено со ноември,
е подобрено и изнесува 63,8 отсто.
Обемот на производството најмногу
го ограничуваат недоволната домашна
и странска побарувачка и
финансиските проблеми, покажуваат
податоците од Државниот завод за
статистика.

