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БИЗНИС
БИЗНИС

ЗА МАКЕДОНСКИТЕ 
АЕРОДРОМИ 

ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ДЕСЕТТИНА 
СТРАНСКИ КУЌИ

Десеттина странски консултантски 
куќи се во трка за избор на моделот 
според кој ќе се приватизираат 
македонските аеродроми или ќе се 
даваат под концесија. Тендерска 
документација веќе подигнале 
австрискиот конзорциум "Мајнел Банк", 
американските "Дилојт и Туш", "Гранд 
Тортон", Австријците од "Рајфајзен 
инвестмент" и уште неколку куќи од 
Германија и од Грција. Некои од нив 
веќе почнале да работат и на терен. 
Сакале лично да видат во каква 
состојба се наоѓаат двата аеродрома. 
На 15 јуни завршува датумот до кога 
заинтересираните компании треба да 
ги достават понудите. Изборот на 
консултантот најкратко би завршил за 
40 дена. Покрај моделот на концесија, 
останатите обврски на консултанската 
куќа се и да го изготви 
претквалификациониот тендер. Рано е 
да се прогнозира каков модел на 
концесија ќе биде избран. Досега 
експертите различно се изјаснуваа за 
начинот на кој треба да се 
приватизираат аеродромите. Ако за 
едни е подобра една фирма да ги зема, 
за други тоа било опасност од монопол. 

Упатените во авиобизнисот 
сугерираат дека Скопскиот аеродром 
најмногу би профитирал ако стане 
транзитна зона, низ која би минувале 
голем број патници. 

Од идниот концесионер се очекува 
да го избере најдобриот модел за 
концесија на Скопскиот и на 
Охридскиот аеродром. Така, конечно 
авиопристаништата ќе се 
модернизираат според европските 
стандарди.

ПАРИТЕ ОД ГАРАНТНИОТ 
ФОНД ЛЕЖАТ НЕИСКОРИСТЕНИ 

Четирите милиони евра кои Владата 
ги обезбеди за гарантниот фонд и по 
2,5 месеци стојат неискористени. Иако 
досега наголемо малите и средните 
фирми го бараа неговото формирање, 

откако профункционира сè уште не е 
поднесено ниту едно барање државата 
да гарантира за нивниот бизнис. 
Превисоки се каматите во 
комерцијалните банки, се жалат тие. 

Контрааргументи има првиот човек 
на фондот. Бислимовски тврди дека 
токму гарантниот фонд е вистинската 
дестинација за малите и за средните 
фирми, особено за оние кои 
подигнуваат кредити на долги патеки. 
Државата гарантира за 30 проценти од 
добиената сума. Максималната сума е 
150.000 евра. 

Дека на малите бизниси им требаат 
пари потврдува и последната 
статистика на Народна банка. Во март 
имало пораст на одобрените кредити 
на фирмите. Се отвора дилемата зошто 
во гарантниот фонд не е поднесено 
ниту едно барање. Се работи за 
недоволна информираност, а тука е и 
недоверба од нешто трето.

"КРОАЦИЈА ЕРЛАЈНС" 
ПОВТОРНО НА ОХРИДСКИОТ 

АЕРОДРОМ

Минатата седмица, по подолго 
време, авион на хрватската 
авиокомпанија "Кроација ерлајнс" 
слета на Охридскиот аеродром. Според 
најавите на локалните власти, цел е 
оваа авиокомпанија во иднина да лета 
два пати неделно до Охрид и да се 
воспостави заедничка туристичка 
понуда со Дубровник.

Во рамки на туристичката промоција 
на Охрид, по хрватските тур оператори 
и претставници од медиумите, во овој 
град доаѓаат и туристички работници и 
новинари од Словенија.

Хотелската асоцијација и 
Стопанската комора на Македонија, во 
рамките на посетата на хрватските и на 
словенечките работници, организираа 
разгледување на туристичките 

капацитети, културно-историските 
знаменитости и природните убавини 
на Охрид. 

И ИНВЕСТ БАНКА НА 
ПРОДАЖБА 

И оваа 
банкарска куќа, по 
Комерцијална 
банка, деновиве 
објави дека бара 
стратешки 
партнер. 
Македонската 
берза е известена 
дека на последната 

седница Управниот одбор на Банката, 
во која како еден од најголемите 
акционери се јавува М-6 на Свето 
Јаневски, донел одлука за избор на 
консултант, кој ќе помогне во барањето 
стратешки партнер, со кој би се 
спроведувала деловната и развојната 
политика на Банката.

Со оваа објава Инвест банка 
практично е трета банка по ред која се 
продава. Прва тоа го стори најмоќната, 
Комерцијална банка, која веќе 
групираше пакет од 53%.

ПОБАРУВАЧКАТА НА ИТ 
РАБОТНА СИЛА ПОГОЛЕМА ОД 

ПОНУДАТА

Високообразовните институции за 
информатичко комуникациски 
технологии треба да им нудат знаења 
на студентите, кои ќе им бидат 
потребни на нивните работни места, а 
компаниите од оваа област да понудат 
квалитетни тренинзи и програми за 
практика, се вели во заклучокот од 
истражувањето за работната сила во ИТ 
индустријата, што деновиве го 
презентираше Македонската 
асоцијација за информатичка 
технологија. 

Според истражувањето, 
побарувачката од ИТ работна сила во 
Македонија е поголема од понудата, 
поради што е неопходно зголемување 
на уписните квоти на постојните 
факултети и формирање нови ИТ 
институции. Доколку државата не е 
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кадарна да го направи тоа, секако дека 
приватниот сектор ќе најде интерес и 
ќе инвестира во оваа насока, рече на 
презентацијата Љубисав Лазаревиќ, 
претседател на Комитетот за едукација 
и развој на работна сила. 

Со оглед на тоа што се зголемува 
потребата од ИТ програмери и ИТ 
професионалци за техничка поддршка, 
МАСИТ ќе продоложи со активности за 
запознавање на јавноста за потребите 
на оваа индустрија, претежно на 
средношколците, а ќе ги поддржи и 
сите програми за преквалификација на 
кадри, најави Лазаревиќ. 
Истражувањето покажало дека 
фирмите имаат потреба од 
вработувања на ИТ професионалци, 
кои покрај ИТ вештини, треба да 
поседуваат и бизнис вештини. 

Анкетираните компании 
идентификувале дека студентите 
немаат доволно практика на 
факултетите и оти мора да инвестираат 
во нивна дообука. За секој нов 
вработен ИТ кадар компаниите трошат 
од 6 до 12 месеци за нивна обука, 
поради што е неопходно соодветно 
прилагодување на програмите за 
практична настава на факултетите, се 
вели во препораките од 
истражувањето, во кое се укажува и на 
потребата од поседување светски 
признати сертификати кај ИТ кадарот. 

БЕСИМИ ОПТИМИСТ ЗА БРЗО 
РЕШАВАЊЕ НА ПРАШАЊЕТО 

СО ГАСОВОДОТ

Министерот за 
економија 
Фатмир Бесими 
изјави дека во 
текот на неделава 
ќе се најде 
решение за 
спорот на 
државата и 
Макпетрол околу 
сопственоста на 
гасоводот, што ќе 

овозможи натамошен развој на 
гасоводниот систем во земјава. 

"Во судска постапка ќе се реши 
проблемот со сопственоста на 
гасоводот, а во меѓувреме ќе се најде 
решение кое адекватно ќе го штити 
интересот на државата и јавниот 
интерес, а без при тоа да се наруши 
неприкосновеното право на 
сопственост и на приватниот сектор", 
истакна Бесими по потпишувањето на 
Меморандумот за разбирање меѓу 
Македонија и САД. 

Тој информира дека ова прашање ќе 
се разгледа на првата наредна седница 
на Владата, изразувајќи оптимизам 
дека многу брзо ќе се надмине 
прашањето со сопственоста. Во врска 
со продолжувањето на договорот со 
"Силмак" за бенефицирана цена на 
електричната енергија, Бесими појасни 
дека станува збор за три месеци 
преоден период, во кој й се дава 
можност на компанијата да ги намири 
обврските кои ги има за потрошена 
електрична енергија и да се изготви 
соодветно решение за во иднина. За 
"Фени" рече дека нема повеќе 
привилегирана цена и оти е утврдена 
минимална под која не смее да се оди. 
Предвидено е цената на големите 
потрошувачи да се регулира со 
тарифен систем кој треба да го изготви 
Регулаторната комисија за енергетика. 

"АЛКАЛОИД" ЗАИНТЕРЕСИРАН 
ЗА СИНЏИРОТ ГРАДСКИ 

АПТЕКИ

"Алкалоид" е заинтересиран за 
синџирот градски аптеки. Како што 
неофицијално дознаваме, неколку дена 
пред берзанската аукција компанијата 
ја држи информацијата во најголема 
тајност. Официјално не потврдуваат 
ниту, пак, демантираат. Не ја 
исклучуваат можноста да се впуштат во 
инвестиција, но велат дека има уште 
малку време за размислување. 
Неофицијално, интенцијата на 
"Алкалоид" е со овој потег да му се 
зададе удар на синџирот аптеки "Зегин" 

чиј сопственик и натаму тврди дека 
останува надвор од кругот 
заинтересирани. Станува неизвесно 
дали ќе им конкурира најбогатиот 
косовски Албанец, Беџет Пацоли. Се 
интересирал за аптеките, но сега ја 
разгледувал и можноста на 
македонскиот пазар да влезе преку 
банкарскиот сектор. Бил 
заинтересиран за оние 33 проценти на 
државата во Поштенска банка. 

Останува интересот и на двете 
бугарски компании: Трговска лига и 
либра. За 36 дуќани ќе се лицитира на 

втори јуни со стартна цена од 2.200.000 
евра. Новиот сопственик ќе купи 21 
објект, а 15 ќе бидат под концесија. Со 
нив ќе треба да преземе 200 вработени 
кои, пак, добиваат 5 проценти во удели. 

Градски аптеки се најатрактивниот 
дел од здравствениот колач. Дневниот 
промет се проценува на 20 милиони 
денари. 

ИТАЛИЈАНСКИ КРЕДИТ ЗА 
МАКЕДОНСКОТО ЗДРАВСТВО

Италија ќе й  
додели на 
Македонија 
кредит од 2,6 
милиони евра 
за 
модернизација 

на биомедицинската технологија во 
здравствениот сектор. Меморандумот 
го потпишаа италијанскиот амбасадор 
во Македонија, Џорџо Марини, и 
министерот за финансии Никола 
Поповски. Договорот формално е за 
заем, но со условите тој е многу блиску 
до грант, зашто има поволни услови - 
бескаматен кредит со 19 години грејс-
период и потоа дополнителни 20 
години отплата. 

"Средствата од заемот целосно ќе се 
искористат за набавка на 
биомедицинска технологија во јавното 
здравство во Република Македонија. 
Договорот не е изолиран акт, тој е само 
дополнително камче во вкупната 
билатерална соработка која 
Македонија ја има со Италија на сите 
полиња", рече министерот Поповски. 

Амбасадорот на Италија, Џорџо 
Марини, изјави дека на договорот му 
претходеле долги и комплицирани 
преговори, но оти е задоволен што тој 
конечно е потпишан. Програмата за 
модернизација на здравствениот 
сектор во Македонија, почната во 2000 
година, според Марини, е доказ за 
одличната соработка меѓу двете земји. 
Амбасадорот посочи и други области и 
проекти кои ги поддржува Италија во 
Македонија. 

Министерот за здравство, Владо 
Димов, кој присуствуваше на 
потпишувањето на Меморандумот, 
рече дека најголем дел од средствата 
ќе биде опрема за болниците, центрите 
за дијализа и за итна помош, 
лабораториите и дијагностичките 
единици во јавното здравство. Со 
програмата ќе бидат опфатени 16-17 
центри во Македонија, со исклучок на 
центрите во Битола и во Штип, кои веќе 
добија јапонска донација.


