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БИЗНИС

МАКЕДОНИЈА И ГЕРМАНИЈА 
БЕЗ ДВОЈНО ОДАНОЧУВАЊЕ

За да ја засилат економската 
соработка, деновиве Македонија и 
Германија  потпишаа Спогодба за 
одбегнување на двојното 
оданочување. Станува збор за 
можност граѓаните и фирмите од 
Македонија и од Германија, кои имаат 
меѓусебни финансиски релации, да 
не плаќаат даноци на двете земји, 
туку само на една, по сопствен избор.

"Практично Германија со сите 
земји со кои остварува економска 
соработка има таков договор за 
избегнување на двојното 
оданочување", изјави Ралф Брет, 
амбасадор на СР Германија во 
Македонија.

Според него, граѓани од Германија 
прашувале како е регулирано 
оданочувањето. "Затоа еден таков 
прецизен договор за избегнување на 
двојното оданочување е важен за 
деловни цели", додаде Брет.

ШПЕДИТЕРИТЕ СЕ "СМИРИЈА" 
СО ЦАРИНАТА

Шпедитерите склучија примирје со 
Царинската управа. Експресно се 
прилагодија на новите царински 
правила, па сега складиштата се 
деблокирани, стоката минува.

"Фершпед" и "Макошпед" ја 
доставија документацијата за 
продолжување на дозволите за 
работа. Царинската управа им ја 
укина забраната за увоз на нова 

стока, но велат, со тешки убедувања.
"За жал, големите шпедитерски 

куќи беа последни кои добија 
одобрение, со задоцнување од два 
до три дена. Очигледно луѓето не 
сакаат промени, па постоеше отпор 
околу примената на овие нови 
прописи", изјави Ванчо Лазаров, 
директор во Царинската управа. На 
шпедитерите им пречеле високите 
банкарски гаранции кои сега мора да 
ги доставуваат за да можат да им 
работат складиштата. Новите 
законски прописи бараат гаранции за 
пет до шест пати повисоки од досега. 
Инаку, досега дозвола за работа 
добија околу 30 царински складишта. 
Проблематичен останува магацинот 
на "Караорман" и на уште пет помали 
приватни компании.

"Досега сите складишта чуваа што 
сакаат, значи храна, отров и 
хемикалии. Сега по новите прописи 
бараме посебни одобренија, посебни 
простори во складиштето за чување 
храна, за чување месни производи и 
слично", додаде Лазаров.

Во неколкудневната блокада 
настрадаа компаниите увозници, чии 
производи беа блокирани.

ЗГОЛЕМЕН КРЕДИТНИОТ 
РЕЈТИНГ НА ПРОКРЕДИТ 

БАНКА 

Лондонски "Фитч рејтингс" й го 
зголеми рејтингот на Прокредит 
банка од ББ на ББ позитив за 
странска валута, објавија од Банката. 
Подобрениот рејтинг се должи на 
добрите оценки за стабилноста и на 
добриот кредибилитет на Банката.

"Рејтингот претставува и добра 
вест за банкарскиот сектор, затоа што 
тоа е потврда за стабилноста на 
македонскиот сектор, новиот импулс 
на локалната бизнис иницијатива и 
претприемништво и здравата 
економска околина за нови странски 
инвестиции", соопштија од 
Прокредит банка.

Зголемувањето на кредитниот 

рејтинг на Банката следуваше по 
зголемувањето на рејтингот на 
Македонија за странска и за домашна 
валута на ББ+. 

Инаку, од почетокот на работењето 
досега се исплатени 135 милиони 
евра на 33.200 мали бизниси. Покрај 
ова, од Банката додаваат дека 
почнувајќи од летнава сезона, 
членарината за кредитните картички 
од семејството Виза и Мастер се 
намалува за 35 отсто и сега изнесува 
1.200 денари.

ЦЕНАТА НА ШЕЌЕРОТ И 
НАТАМУ РАСТЕ

Цената на килограм шеќер на 
големо во Македонија е 35 денари, 
што претставува 40 отсто 

зголемување во однос на ланската 
цена, кога еден килограм шеќер на 
големо се продаваше за 25 денари. 
Ова е директно влијание на скокот на 
цената на суровиот шеќер на 
светските берзи, откако во 
Македонија годинава не е посеана 
шеќерна репка, а како резултат на тоа 
земјата стана увозно зависна од 
шеќер. 

Единствената фабрика за 
производство и преработка на шеќер 
во Македонија е Битолската 
шеќерана, која со полн капацитет 
може да покрие само 30 отсто од 
потребите за шеќер во државава. 
Сега таа преработува увезен шеќер 
без царини, врз основа на 
пропишани царински квоти. 
Овој месец цената на шеќерот на 
светските берзи достигна 284 евра за 
тон, а цената на шеќерот за јадење на 
светските берзи чини 380 евра за тон.

Ваквото растење на цената на 
шеќерот е резултат на одлуката на ЕУ 
да ја намали својата понуда на шеќер. 
Некои економски аналитичари 
прогнозираат дека шокот од 
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зголемените светски цени на шеќерот 
земјите увознички допрва ќе го 
почувствуваат. Тие велат дека 
ефектите за националните економии 
на увозно зависните земји ќе бидат 
најочигледни кога тие ќе ги потрошат 
сопствените резерви на шеќер.

Според светските аналитичари, тоа 
ќе се рефлектира врз трошоците на 
бизнисите кои користат шеќер, 
цените на готовите производи, и на 
крај врз потрошувачката кошница на 
граѓаните. 

"СЕАВУС" СО НАЈГОЛЕМА ИТ 
ЗДЕЛКА ВО МАКЕДОНИЈА

Деновиве ИТ компанијата "Сеавус" 
ја склучи досега најголемата 
софтверска бизнис зделка во земјава. 
Од компанијата не ја откриваат 
сумата, но еден од нејзините главни 
менаџери, Игор Лештар, вели дека 
станува збор за износ со шест нули. 
"Сеавус" ќе работи на софтверски 
систем за евиденција и наплата на 
телекомуникациски услуги. Новиот 
клиент на "Сеавус" е европски 
телекомуникациски оператор, кој 
оперира во повеќе од 20 земји. 

"Се работи за проект во кој нашиот 
клиент ефикасно и прецизно треба 
да ги собира сите податоци за 
потрошувачка на импулси и други 
телекомуникациски услуги за 5 до 10 
милиони корисници. Станува збор за 
обемна работа, за која се потребни 
тестирање и одржување", вели 
Лештар. 

За реализација на проектот 
компанијата ангажирала и неколку 
странски експерти за 
телекомуникациска технологија од 
Индија, Канада и од Италија. 

За потребите на новиот проект на 
кој ќе работи, компанијата неодамна 
отвори свое претставништво во Рига, 
Латвија. Компанијата веќе има свои 

претставништва во Бостон, Лондон и 
во Малме, Шведска. 

ССК ПРИФАЌА СТРАНЕЦ ЗА 
ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ

Сојузот на стопански комори на 
Македонија - ССК деновиве објави 
дека ја поддржува иницијативата на 
ВМРО-ДПМНЕ за поставување 
експерт од странство за јавен 
обвинител на Република Македонија.

Раководството на водечката 
македонска деловна мрежа смета 
дека иницијативата е добра затоа што 
во изминатите десеттина години 
позицијата јавен обвинител беше 
посочувана како подложна на разни 
влијанија и притисоци, а според 
многумина јавниот обвинител беше 
еден од најпасивните чинители на 
правниот систем во Република 
Македонија. 

"Можеби постојат и други 
решенија, но во овој момент не 
гледаме подобро решение од 
предлогот за јавен обвинител да се 
постави странски државјанин", изјави 
Владимир Тодоровиќ, сопственик на 
"Тинекс" и член на Управниот одбор 
на ССК. Тој додаде дека ако се избере 
експерт - странски државјанин 
според воспоставени критериуми и 
кој ќе биде независен, некоруптивен 
и отпорен на партиски и на други 
притисоци, тоа може да биде многу 
корисно за деловната клима и за 
унапредување на македонското 
општество. 

"Не треба да бараме примери во 
други земји за тоа дали имаат 
странски државјанин за јавен 
обвинител или не, бидејќи вака лош 
статус на судството нема во речиси 
ниедна друга европска и развиена 
земја", изјави Венко Глигоров, 
претседател на ССК. 

За да се запази транспарентноста 
на работењето на јавниот обвинител, 
академските стручни кругови и 
јавноста секогаш имаат можност за 
мониторинг и за критичка анализа на 
работењето на јавниот обвинител. 

МАКЕДОНСКИТЕ БАНКИ СО 
ЗГОЛЕМЕН ПРОФИТ

Во првиот квартал годинава 
македонските банки оствариле 
профит од 818 милиони денари или 
13,3 милиони евра. Тоа е раст од дури 

94,34 отсто во споредба со истиот 
период од првите три месеци. 
Според наши информации, околу 70 
проценти од профитот вообичаено го 
направиле трите најголеми банки - 
Стопанска, Комерцијална и Тутунска.

Според експертите, поголемата 
профитабилност се должи, пред сè, 
на агресивното кредитирање на 
граѓаните, на приватниот бизнис 
сектор, но и на релативно високите 
каматни стапки кои ги наплатуваат 
банките. 

Ова е рекордно зголемување на 
профитот на банките кои работат во 
Македонија, а кој е тешко остварлив 
и во светски рамки. Големиот раст на 
профитот е показател дека 
потенцијалите за заработка на 
македонскиот пазар се многу големи.

СЕ НОРМАЛИЗИРА ОТКУПОТ И 
ИЗВОЗОТ НА РАН ЗЕЛЕНЧУК ВО 

СТРУМИЧКО  

Откупот и извозот на ран зеленчук 
во струмичкиот регион, по кусиот 
застој на почетокот на сезоната, 
целосно е нормализиран. 
Според раководителот на 
Подрачната единица на 
Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство во 
Струмица, Лоренс Панзов, до 
почетокот на овој месец на 
странските пазари се пласирани 
околу 52.000 тони ран зеленчук, 
односно 13.100 тони домати, 19.300 
тони зелка, повеќе од 2.000 тони 
компир, 12.000 тони краставици, 
1.150 тони пиперки, 3.500 тони 
бостан и друг зеленчук, што е за 20 
отсто повеќе од лани. И годинава, 
главно, извозот е ориентиран на 
поранешните ЈУ-простори, но и во 
Руската Федерација, Романија, 
Украина, Грција, Австрија и во некои 
други европски земји. 

"Досега на странските купувачи им 
се испорачани најмалку 60.000 тони 
раноградинарски култури, бидејќи 
последниве десеттина дена 
значително е интензивиран извозот 
на бостан, поради што неговата 
откупна цена сега изнесува од шест 
до осум денари. Доматите се 
откупуваат од 10 до 12, пиперките по 
15, бабурите по 25 денари за 
килограм, што претставува 
задоволителен ценовен биланс за 
сезонава", вели Панзов. 


