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БИЗНИС
БИЗНИС

ЦЕНАТА НА СТРУЈАТА 
ПОВТОРНО ГОРИ

Цената на струјата повторно ќе се 
зголеми до крајот на годинава или на 
почетокот од 2007 година. Според 
неофицијални информации, таа ќе се 
коригира нагоре за уште пет до десет 
отсто. Електричната енергија ќе 
поскапе поради повисоките цени на 
струјата од увоз. Минатиот месец 
цената на струјата беше зголемена за 
9,14 отсто. Сигурно таа ќе се 
зголемува уште затоа што и "ЕСМ 
дистрибуција" најави дека ќе побара 
ново поскапување, бидејќи со 
последната одлука на Регулаторната 
комисија за енергетика не биле 
целосно платени трошоците на оваа 
компанија.

Македонскиот електропреносен 
систем-оператор наскоро ќе распише 
нов тендер за увоз на електрична 
енергија, на кои треба да обезбеди 
уште 50 отсто од количествата 
потребни за првите четири месеци 
од следната година. Со тендерот 
објавен во мај годинава, МЕПСО 
склучи договори со кој обезбеди 
струја за до крај на годината и 
половина од потребните количества 
за првите четири месеци од идната 
година. Просечната цена по која 
МЕПСО ја увезува електричната 
енергија е околу пет евроценти за 
киловат-час. Се очекува на вториот 
тендер цената да биде уште повисока, 
6-7 евроценти, поради недостигот од 
електрична енергија во регионот. 
 

СИРОМАШНА ЖЕТВА НА 
ПЧЕНИЦАТА

Намалени површини, пониски 
приноси, ожнеаното остана 
неоткупено. Ваквата состојба е 
актуелна и годинава и падот на 
производството на пченица не запре 
и во 2006 година.

Според Министерството за 
земјоделство, ожнеани се 10.000 
хектари помалку од лани, додека 
познавачите тврдат дека на терен 
состојбата е далеку поцрна. 
Комбајните дочекале дури 30 отсто 
помалку површини за жетва.

Страотна е состојбата и со откупот. 
Од вкупниот род од 310.000 тони 
пченица, откупени се само 124.000 
тони. Цели 186.000 тони пченица 
скапуваат по амбарите или одат за 
добиточна храна. Поради намаленото 
производство на пченица за 50.000 
тони, потребите за леб ќе мора да се 
покриваат со увозно жито. Со ова се 
остварија песимистичките прогнози 
на кои долго време предупредуваа и 
земјоделците и стручњаците.

"Вие ќе бидете сведоци колку ќе 
бидат намалени приносите во оваа 
година, колку ќе бидат намалени 
вкупните количества", уште летоска 
прогнозираше Огнен Оровчанец од 
"Агроунија". 

Сиромашната жетва сега ја 
проблематизира и есенската сеидба 
на пченицата.

СТОЧАРИТЕ НАЈМНОГУ, А 
ТУТУНАРИТЕ И ЖЕТВАРИТЕ 

НАЈМАЛКУ "ФАЈДЕ" ОД 
НАМАЛЕНИОТ ДДВ

Сточарите најмногу, а тутунарите и 
жетварите најмалку ќе се "офајдат" од 
владината мерка за намалување на 
ДДВ од 18 на 5 проценти.

Ова го покажува анализата на 
петнаесеттина агроекономски 
експерти, кои укажуваат дека 
најмалку се подобрува 
конкурентноста токму на двете 
водечки земјоделски култури - 

тутунот и житариците. Трошоците на 
земјоделците се намалуваат во 
просек за половина до еден денар за 
килограм.

Заради минималниот ефект и 
заради игрите на дел од аптеките, 
фармерите порачуваат дека за 
навистина да се почувствува некое 
подобрување, клучно е решавањето 
на најголемиот проблем на сите 
земјоделци - скапата нафта за 
тракторите.

"Треба да се намалат цените на 
нафтените деривати или да дадат 
нафта која е исклучително за 
земјоделие", велат земјоделеците. 

И од Федерацијата на независни 
земјоделски синдикати алармираат. 
Ја повикуваат Владата преку 
засилени инспекциски контроли да 
ги заштити земјоделците.

Тврдат дека трговците ќе ја 
изјаловат математиката на финансии, 
дека на земјоделците ќе им се 
намалат трошоците за три милиони 
евра. Обвинуваат дека дел од 
земјоделските аптеки во пресрет на 
намалувањето на ДДВ ги покачуваат 
цените на репроматеријалите.

ЌЕ СЕ ИЗДАВА 
ОПТИЧКИОТ КАБЕЛ НА 

МЕПСО
 

Оптичкиот кабел на МЕПСО 
(Македонскиот електропреносен 
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систем) е подготвен за издавање. 
Директорот на оваа државна 
компанија, Трајче Черепналковски, 
потврди дека цените и правилникот 
под кои ќе се издава оптичкиот кабел 
се одобрени од Управниот одбор на 
МЕПСО. Според Черепналковски, сега 
се чека на деловната политика на 
новата Влада по ова прашање.
За изнајмување на оптичкиот кабел 
се заинтересирани неколку домашни, 
словенечки, хрватски и други 
странски компании, а интерес има 
пројавено и НАТО. Во Македонија, од 
постојните четири оптички кабли 
комерцијално е активен само оној на 
Македонски телекомуникации. 
Оптичкиот кабел се користи за 
пренос на слика, тон, Интернет, 
телефонија. 

АГРОБЕРЗА ВО СТРУМИЦА

За еден месец треба да почне 
изградбата на откупниот центар во 
Струмица, најавува градоначалникот 
Зоран Заев. Изградбата на откупниот 
центар е инвестиција на компанијата 
"Фени ГМГХ" од Минхен, Германија. 
"Фени ГМГХ" ќе инвестира околу 5 
милиони евра во изградбата на 
комплетен откупен центар, кој ќе 
биде опремен со специјални 
фрижидери за чување на овошјето и 
зеленчукот, калибратор, и берзански 
дел. Според најавите, откупниот 
центар ќе функционира како агро 
берза на која дневно ќе се тргува. 
Заев вели дека дел од берзата ќе 
биде опремена со компјутери, кои ќе 
бидат поврзани со европските агро 
берзи на големо. 

"Најголемиот дел од производите 
ќе се пласираат на агро пазарот во 
Минхен, кој е во сопственост на 
'Фени ГМГХ'. Општината Струмица ќе 
ја изгради комплетната 
инфрастуктура до и во откупниот 
центар". 

Германската компанија ќе плаќа 

намалени комунални трошоци. Заев 
вели дека е можно "Фени ГМГХ" 
целосно да биде ослободен од 
плаќање  комуналии. Откупниот 
центар ќе функционира како АД, со 
доминантен удел на "Фени ГМГХ".

Изградбата на откупниот центар ќе 
финишира за една година. Локацијата 
за центарот државата й ја отстапи на 
локалната самоуправа, а германската 
компанија ја доби бесплатно. 

НОВА ПРОГРАМА ЕБОР
ИТАЛИЈА ЗА ПОДДРШКА 
НА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР

Европската банка за обнова и 
развој (ЕБОР) основаше програма 
ЕБОР - Италија за поддршка на 
приватниот сектор. Оваа програма 
Банката ја основаше со финансиска 
помош од италијанската Влада. 
Преку програмата ЕБРД ќе инвестира 
во проширување и во рехабилитација 
на постојните бизниси. Висината на 
инвестициите ќе се движи од еден до 
четири милиони евра. Банката ќе 
инвестира и во акционерски капитал, 
преку откуп на малцински удели, во 
зависност од потребите на 
компаниите. Парите кои ЕБРД ќе ги 
инвестира ќе можат да се користат за 
набавка на материјални и 
нематеријални средства, а дел од 
средствата може да се намени за 
финансирање во обртниот капитал. 
Програмата ЕБОР-Италија ќе работи 
на комерцијална основа. Со парите 
кои ќе ги вложи во одредени 
компании, ЕБОР ќе се задржи од 3 до 
7 години, по што својот удел може да 
им го продаде на другите партнери 
во инвестицијата или на надворешен 
инвеститор. Претставниците на 
компаниите ќе го надгледуваат 
работењето на компаниите и ќе 
присуствуваат на седниците на 
управните одбори. Програмата е 
наменета за локални компании од 
Западен Балкан. 

 ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР 
ГИ ДАДЕ НА СУД ФИРМИТЕ 

КОИ ГИ СКРИЈА 
ФИНАНСИСКИТЕ 

ИЗВЕШТАИ ЗА ЛАНИ

Централниот регистар почна 
голема судска акција против фирмите 
кои ги скрија финансиските извештаи 
за бизнисот кој го "тераа" лани. Но, 
големата директорска елита не 
признава дека потфрлила. Се бранат 
со контраобвинувања. За едни, 
грешката е кај централниот регистар, 
други вината ја префрлаат на долгите 
ревизорски процедури.

Речиси никој не признава дека 
тајно ги крои финансиските книги. Во 
"Макстил" велат дека го запазиле 
рокот, не знаат зошто регистарот ги 
ставил на црната листа. "Скопски 
саем" од медиумите слушнал дека им 
задоцнил финансискиот извештај, 
менаџерите бараат каде затаила 
работата. Австријците од ЕСМ тврдат 
дека доставиле и ќе бараат 
одговорност од директорот на 
централниот регистар. За МЕПСО 
целата работа закочила кај Владата. 
Грешката ја призна "Гранит", но 
директорите се револтирани оти 
регистарот не ги опоменал.

Единствено Телеком однапред 
најави дека нема да го испочитува 
законскиот рок поради истрагата за 
финансиските малверзации во Маџар 
телеком.

Централниот регистар веќе ги 
пушти првите тужби, судовите ќе 
бараат одговорност од менаџерите. 
Парична казна и забрана за работа до 
шест месеци, блокирани сметки - 
законските казни се ригорозни.

Централниот регистар посочи дека 
250 компании го прекршиле Законот 
во делот на финансиските извештаи. 
Судска битка ќе се води и со 25.000 
фирми кои задоцнија со 
обелоденувањето на годишната 
сметка.


