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БИЗНИС
БИЗНИС

"БМВ" ЌЕ КОРИСТИ ПАЛЕТИ НА 
"МЕТАЛЕЦ"

Деловите на германската 
компанија "БМВ" пред да се вградат 
во автомобилите ќе стојат на метални 
палети произведени во прилепската 
фабрика за челични конструкции 
"Металец".

Ова е прва зделка меѓу овие две 
компании. Договорот е склучен 
откако прилепската фирма доби 
високи оценки за квалитет на 
меѓународен тендер.

Директорот на "Металец", Јандре 
Здравески, вели дека до 5 август ќе ја 
испорачаат првата пратка од 200 
палети. 

"Ќе продолжиме со месечни 
испораки до 24.000 метални палети, 
колку што е нашиот капацитет. Тоа 
значи вкупен годишен приход од 
повеќе од два милиона евра", изјави 
тој. "Металец" се обидува да 
воспостави деловна соработка и со 
јапонскиот производител на 
автомобили "Мицубиши". Неодамна 
Јапонците дојдоа во Прилеп за на 
лице место да ги видат техничките 
можности на фабриката. 

БИЗНИСМЕНИТЕ АТАКУВААТ 
ВО ВЛАДАТА

Стопанствениците кои членуваат 
во Сојузот на стопански комори 
бараат нивни претставници да бидат 
дел од идната Влада. Ова деновиве го 
соопшти претседателот на оваа 
организација, Венко Глигоров, на 
прославата на двегодишнината од 

нејзиното основање. Членовите на 
Сојузот сметаат дека свои 
претставници треба да имаат и во 
Агенцијата за електронски 
комуникации, Советот на Народна 
банка и во други државни 
институции. Притоа, Глигоров побара 
сериозна битка со олигарсите "кои го 
гушат стопанството со користење 
вештачки создадени монополистички 
позиции и ги тероризираат малите и 
средните претпријатија". 

"ССК ги издржа сите опструкции од 
Владата, притисоците од 
претставниците на големиот капитал 
и нееснафското однесување на 
старата социјалистичка комора", 
изјави тој. 

Според Мирче Чекреџи, 
потпретседател на ССК, власта мора 
да покани светски банкарски 
брендови за да се воспостави реална 
конкуренција во банкарскиот сектор 
во земјава, а воедно и посочува дека 
конкуренција е потребна и во 
мобилната и фиксната телефонија.
Специјалниот гостин на свеченоста 
на ССК, евроамбасадорот Ерван 
Фуере порача дека од суштинско 
значење за економскиот развој на 
државата е да постои силна 
регулаторна средина, која ќе 
обезбеди услови за целосна 
транспарентност на јавните набавки. 

"Малите и средните претпријатија 
имаат голема иднина во оваа земја. 
Но, потребен им е простор за работа 
и регулаторна средина, која ќе им 
овозможи да се развијат врз еднаква 
основа", рече Фуере.

ПЕДЕСЕТ ОПШТИНИ НА САЕМ 
НА НЕДВИЖНОСТИ ВО 

МИНХЕН 

Агенцијата за странски инвестиции 
"Макинвест" подготвува каталог со 
атрактивни локации во 50 општини 
во земјава, кои ќе ги претстави на 
Саемот за инвестиции во 
недвижности "Експо реал", кој ќе се 
одржи во октомври во Минхен. Овој 
проект се подготвува во соработка со 
Германското друштво за техничка 
соработка (ГТЗ).

"Макинвест" ќе биде главен 
излагач на Саемот, на кој ќе се 
претстават и три општини. Во 
рамките на Саемот ќе се одржи и 
промотивен форум "Македонија- 
бизнис-можности во центарот на 

југоисточна Европа". Цел на форумот 
е да се претстават стопанските 
потенцијали и можностите за 
инвестирање во земјава.

"Експо реал" е еден од водечките 
трговски саеми во Европа. Минатата 
година на саемот се претставија 1.415 
изложувачи од 35 држави, а го 
посетија 17.598 посетители од 60 
држави. 

РЕКОРДНИ 72,5 ДЕНАРИ ЗА 
ЛИТАР БЕНЗИН

Во понеделникот Регулаторната 
комисија за енергетика ги зголеми 
малопродажните цени на бензините, 
и тоа најмногу досега. Цената на 
нафтените деривати сега изнесува 
рекордни 72,5 денари. Регулаторната 
комисија за енергетика ги зголеми 
малопродажните цени на бензините 
за 3 денари, а на дизелот за 2,5 
денари. Литар од горивото премиум 
чини 72,5 денари, безоловниот се 
продава по 69 денари, а безоловниот 
премиум за 69,5 денари. Цената на 
дизелот е зголемена на 57 денари, а 
на екстра-лесното за 2 денара и 
изнесува 46,5 денари. Новото 
поскапување  Регулаторната 
комисија го објаснува со рекордниот 
пораст на цената на суровата нафта 
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на светските берзи. Минативе две 
седмици црното злато надмина 75 
долари за барел, што е највисока 
цена воопшто откако нафтата се 
користи како гориво. 

Рекордно високите цени на 
нафтените деривати се една од 
главните причини за повисоката 
стапка на инфлација во земјава, која 
во првиот квартал од годинава 
достигна 4 отсто. Тоа е за 1,4 
процентен поен повеќе од 
проектираните 2,6 отсто на годишно 
ниво. 

Инаку, Владата засега не презема 
ништо за да ги намали ефектите од 
зголемувањето на цената на суровата 
нафта врз домашното стопанство. 
Експертите предлагаат државата да 
се откаже од дел од давачките за 
производство и трговија со горива, 
по примерот на земјите од 
соседството. Цените на бензините во 
Македонија се највисоки во регионот. 

ЖЕТВАРИТЕ ПРЕД 
"РЕВОЛУЦИЈА"

Пелагониските жетвари се 
подготвени да го истурат житото по 
улиците, ако државата не ја откупи 
пченицата по цена од 10 денари за 
килограм и не даде стимулација од 
уште 2 денара. Нивниот револт е 
резултат на фактот дека Владата сè 
уште не ја утврдила откупната цена. 
"Бараме мелничките комбинати да ни 
ја исплатат основицата од 10 денари 
за килограм најдоцна до 30 
септември, кога почнува есенската 
сеидба. Стимулација од 2 денара за 
килограм да добиеме до крајот на 
годинава. Ако ова не го добиеме, 
нема да предадеме ни зрно пченица, 
а државата ќе треба да ни обезбеди 
силоси каде што ќе ја чуваме. Во 
спротивно, ќе има масовни протести, 
а житото ќе го истуриме пред 
општините", изјави Петре Стојковски, 
претседател на земјоделското 
здружение "Клас" од Прилеп. 

Во Битола, тој и претседателите на 
другите земјоделски здруженија од 
Пелагониско се договорија здружено 
да настапат за решавање на 
заедничкиот проблем.

"Се собравме за да се обединиме и 
да им укажеме на Владата и на 
Министерството за земјоделство 
дека веќе нема да дозволиме да 
манипулираат со нас. За еден 
земјоделец да произведе 10 тони 
пченица, прави трошок од околу 
50.000 денари. Бидејќи парите за 
откупената пченица не ги добиваме 
редовно, сееме и жнееме на 
вересија", изјави Благојче 
Коруновски, прв човек на 
прилепското здружение "Златен 
лист".

Директорот на мелничкиот 
комбинат "Жито Битола", Петар 
Илиев, ги отфрли барањата на 
земјоделците како нереални.
"Не сме во можност да платиме по 10 
денари за килограм. Економските и 
пазарните услови наметнуваат 
цената да не биде повисока од седум 
денари. Тоа е сè што можеме да 
понудиме. Прифаќам натамошни 
преговори со земјоделците. Ќе им 
оставам и еден силос во комбинатот 
за во него да ја чуваат пченицата", 
порача Илиев.

Инаку, во битолскиот дел на 
Пелагонија со пченица се засеани 
14.500 хектари. Ниската цена, која 
лани не помина 8 денари, слабата 
стимулација од државата, која издвои 
само 1 денар за килограм, и 
задоцнетата исплата ги намалија 
посевите со пченица за 30 отсто.

"ЈАФА" ЌЕ ИНВЕСТИРА 15 
МИЛИОНИ ЕВРА ВО "ИНО 

СПЕКТАР"

Израелската компанија "Јафа" ќе 
инвестира околу 15 милиони евра во 
развој на "Ино спектар", кој на овој 
начин стана дел од синџирот на 
"Унилевер". Пред околу еден месец,  
дистрибутивниот дел на оваа 
компанија, "МА Бевериџ", го презеде 
скопскиот производител на сокови, 
со што се здоби со право да ги 
произведува и продава познатите 
сокови "Јафа". 

Досегашниот прв човек на "Ино 
спектар", Зоре Темелковски, најавува 
уште една инвестиција вредна 34 
милиони евра. Деновиве се очекува 

во земјава да дојдат странски 
инвеститори со цел да ја снимат 
можноста за отворање голема 
млекарница кај Петровец, Скопје, 
која доколку се реализира би била 
водечка во оваа област во регионот и 
би отворила нови работни места.

Инвестицијата претставува 
влегување на свеж капитал во 
досегашен "Ино спектар", со 
дополнителни вложувања во 
модернизација на производствените 
капацитети, вложувања во нови хали 
и донесување на новиот бренд "јафа".

БУЏЕТСКИОТ ДЕФИЦИТ 
ДОСТИГНА ПОВЕЌЕ ОД 7 

МИЛИОНИ ЕВРА 

Повеќе од 440 милиони денари 
или повеќе од 7 милиони евра е 
дефицитот на централниот Буџет во 
првите три месеци од годинава, се 
вели во најновото соопштение на 
Државниот завод за статистика.

Според податоците, вкупните 
буџетски расходи во тој период биле 
23,5 милиони денари или за 3,4 отсто 
повеќе од трошењата од Буџетот за 
истиот период лани. Вкупните 
приходи на Буџетот, пак, се за 6,3 
отсто поголеми од приходите 
остварени во првите три месеци од 
2005 година. Истиот период годинава 
биле остварени вкупни приходи во 
износ од нешто повеќе од 23 
милиони денари. 

Неоданочените приходи во првото 
тромесечје годинава се намалиле за 
7,6 отсто во однос на истиот период 
лани. Јавната потрошувачка за 
првите три месеци е 14,6 милиони 
денари. 


