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ПИОМ ГИ ПРОДАВА АКЦИИТЕ 
ВО МАКЕДОНСКИТЕ ФИРМИ

Државниот пензиски фонд почна да 
ги продава акциите кои ги има во 
македонските фирми. Аукциската 
продажба ќе се случи преку Берзата на 2 
јуни. Се продаваат акции во 110 фирми 
и удели во други 8 компании: 
"Алкалоид", "Фершпед", "Макпетрол", 
"Агроплод" и др.

Процентот кој се продава е различен, 
од 1 до 25 % од акционерскиот капитал. 
На еден месец до избори Фондот за 
пензиско осигурување планира од 
продажбата на акционерскиот капитал 
да заработи 36 милиони евра.

Според експертите, ПИОМ многу 
порано требаше да се ослободи од 
акционерскиот капитал во 
македонските компании. Вака, случајно 
или намерно, се совпаѓа со 
предизборниот период. Спорни се и 
цените по кои се нудат акциите. На 
пример, акциите на "Алкалоид" се 
продаваат за 4.071 денари по акција, а 
ПИОМ ги нуди по 1.500 денари.

И акциите на "Фершпед" ќе привлечат 
интерес. Шест проценти од најмоќната 
шпедиција во државата ПИОМ ќе ги 
нуди по речиси двојно помала цена од 
продажната. Наместо по 65.000 денари 
за акција, како на берзата, ПИОМ ги 
продава за 37.500 денари.

И "Тиквеш" и битолската фабрика се 
продаваат поевтино. Ако "пензиско" не 
ги продаде во првиот рок на 2 јуни, ќе се 
објави втор термин со намалени цени.

АНТИКОРУПЦИСКА ЌЕ ГИ 
ИСПИТУВА БЕНЕФИЦИИТЕ НА 

"СИЛМАК" И "ФЕНИ"

Антикорупциската комисија ќе 
испитува зошто Владата им даде 
бенефиции на "Силмак" и на "Фени" за 
цената на струјата. Тие најавија дека на 
редовна седница ќе го отворат ова 
прашање. Засега коментираат дека 
повластените позиции кои ги добиваат 
едни компании ги доведува во 

нерамноправна положба на пазарот 
оние кои ги немаат тие бенефиции.

Комисијата за заштита на 
конкуренцијата и сега, како и за многу 
вакви слични случаи, нема став. Сè уште 
не разговарале за ексклузивните права 
кои ги добија "Силмак" и "Фени".

Експертите коментираат: наместо да 
престанат да важат повластените цени 
за струјата и сите големи потрошувачи 
да има иста или слична цена. Владата 
селективно дели бенефиции: "Силмак" 
ќе плаќа 2,2  а "Фени" 3,1 евроцент за 
киловат час. Просечната цена по која 
земјава годинава ќе ја увезе струјата е 5 
евроценти за киловат час или двојно 
поскапа од онаа по која ќе ја плаќаат 
"Силмак" и "Фени".

Познавачите на состојбите сметаат 
дека ова ќе биде на товар на граѓаните. 
Државата, пак, според првичните 
пресметки, губи повеќе од 30 милиони 
евра токму поради бонусот кој им го 
даде на двете компании.

ФОРМИРАН МАКЕДОНСКО
ХРВАТСКИ ДЕЛОВЕН КЛУБ

Македонската и хрватската бизнис 
елита се сретнаа неделава во 
Стопанската комора и формираа 
заеднички клуб, за да го зголемат 
бизнисот меѓу двете земји. Оценија дека 
соработката била добра, но укажаа и на 
проблемите. 

"Постојано се соочуваме со 
проблеми. Оваа година потребите на 
'Бадел' за Хрватска беа за милијарда и 
100 илјади литри вино, а добија само 
275.000 литри вино. 'Бадел' од Загреб кој 
полни македонско вино, и таму стои 
дека тоа е македонско вино и од кое 
подрачје, не може да ги задоволи 
потребите на хрватскиот пазар", вели 
Љупчо Павловски од "Бадел-Скопје". 

"Македонија што побрзо да стане 
членка на Европската унија, ако сакаме 
странски инвестиции", му порача 
хрватскиот премиер Иво Санадер на  
македонскиот колега. "Странските 
инвеститори се најсигурни ако земјата е 
во ЕУ. Кога ќе дојде инвеститор многу му 
е битна правната сигурност", вели 
премиерот на Хрватска, Иво Санадер. 

"Да го искористиме присуството на 
премиерите и да ги замолиме двете 
влади што поскоро да пристапат кон 
склучување Конвенција за регионална 
соработка", изјави Бранко Азески, 
претседател на Стопанска комора на 

Македонија. Хрватска, во вкупната 
размена со Македонија, учествува со 
146 милиони долари, од кои 80 милиони 
во извоз и 65,8 милиони во увоз. 

ГОШЕВ ЈА ДЕБЛОКИРАШЕ 
МАКЕДОНСКА БАНКА

Јовица Стефановиќ Нини се избори 
Македонска банка да ја врати во 
друштвото големи банки. Гувернерот 
Гошев ја укина и последната блокада и 
Македонска банка сега може да работи 
и со странство. Новопоставениот 
директор Сашо Манаковски изјави дека 
ќе работи крајно професионално. Тврди, 
не го интересираат турбуленциите низ 
кои минуваше Банката.

"Јас и кога разговарав во Народна 
банка им реков, првиот момент, ако 
некој ме тера, досега никој ништо за тоа 
не ми спомнал, да работам надвор од 
законот и да правам нешто што не е во 
рамките на законот, јас ќе дадам оставка 
и ќе си одам од Банката", рече Сашо 
Манаковски, генерален директор на 
Македонска банка.

Паралелно со Манаковски во Банката 
дојде и ексшефот на Стопанска комора, 
Душан Петрески. Српскиот газда на 
Македонска банка, Нини, има рок до 
крајот на годинава да ја продаде 
банката. Раководството тврди, се 
преговара со многу странски имиња, 
дури и од Саудиска Арабија и од 
Блискиот Исток.

ОСНОВАНА АСОЦИЈАЦИЈАТА  
ЗА ФИНАНСИСТИ И БАНКАРИ

Минатата 
седмица во 
Скопје се 
формираше 
Асоцијацијата 
на финансисти 
и банкари на 
Македонија. 

Според нејзиниот статут, Асоцијацијата 
е организација на стручни лица од 
областа на финансиите и банкарството и 
таа ги има зацртано следниве цели: да ја 
координира работата меѓу членовите, 
да го поттикнува развојот на 
финансиите и банкарската струка и да 
работи на стручно оспособување на 
своите членови и да соработува со 
соодветните институции во земјава и во 
странство.

Покрај ова, Асоцијацијата има цел да 
ја поттикнува активноста на своите 
членови, како и да се грижи за негување 
на традициите и да им пружа помош на 
домашните банкари. 


