МАКЕДОНИЈА ЈА
ПРОДОЛЖУВА
СОРАБОТКАТА СО СВЕТСКА
БАНКА И СО ММФ
Министерот за финансии, Трајко
Славески, на средбите кои деновиве
ги имаше во Сингапур со
претставници на Светска банка и на
Меѓународниот монетарен фонд, ја
пренел намерата на новата Влада за
продолжување на соработката со
овие две меѓународни финансиски
институции и преземање на
обврските од програмите кои со нив
ги има Република Македонија.
"Им посочивме дека новата Влада,
затоа што сака да обезбеди
континуитет, ги прифаќа преземените
обврски од страна на претходната
Влада, затоа што цениме дека ниту
целите, ниту инструментите и
политиките значително не
отстапуваат
од она што се
цели,
инструменти
и политики
на сегашната
Влада на
Република
Македонија",
изјави
министерот
Славески.
Покрај ова, како што рече
македонскиот министер, отворени се
прашањата за намалување на
даноците, воведување рамен данок,
за имплементација на низа проекти и
програми за подобрување на
деловната клима во Македонија, како
и прашањето за поттикнување на
странските инвестиции со
нестандардни мерки покрај, како што
вели, она што значи воспоставување
поповолна бизнис клима.

ОТКУПОТ ЗГОЛЕМЕН ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ
ПРОИЗВОДИ ПОЕВТИНИ
Вредноста на вкупниот откуп на
земјоделски производи во јули
годинава, во споредба со истиот
месец од лани, е зголемена за 50,7
отсто како резултат на
зголемувањето на продажбата на
претпријатијата од сопствено
производство за 191,4 отсто.

Според податоците на Државниот
завод за статистика, вредноста на
откупот на земјоделски производи од
индивидуалните земјоделски
производители, за истиот период, е
намалена за 50,3 отсто. Вредноста на
вкупниот откуп е зголемена кај
градинарските растенија, овошјето,
алкохолните пијалаци и рибата, а кај
останатите групи земјоделски
производи се забележува
намалување.

РЕГУЛАТОРНАТА
КОМИСИЈА ЈА ФОРМИРА
ЦЕНАТА НА БЕНЗИНИТЕ
СПОРЕД ПАРАМЕТРИ
ДОБИЕНИ ОД ОКТА

Регулаторната комисија ги добива од
Окта и врз основа на нив донесува
одлука дали цената на нафтата ќе се
зголеми или ќе се намали?
Претседателот на Регулаторната
комисија за енергетика, Славе
Ивановски, го потврдува ова. Тој вели
дека за формирањето на цената на
нафтата податоците од
www.platts.com ги добива од Окта.
"Ние немаме директен линк до
порталот, но нема причина зашто да
не й веруваме на оваа компанија",
вели Ивановски.
Во целата ситуација нејасно е како
може една Комисија, која е
независна, да се потпира на податоци
кои ги добива од компанија чие
работење е директно засегнато од
одлуката на цената за нафтата, што ќе
ја донесе Регулаторна.
Окта е единствен увозник на
сурова нафта и производител на
нафтени деривати во земјава. Инаку,
годишната претплата на овој портал е
околу 1.000 долари, а Регулаторната
комисија за енергетика располага со
сопствен буџет. Таа се финансира од
издавање лиценци за вршење на
енергетска дејност, а секоја
компанија која се занимава со
енергетика одделува 0,5 отсто од
годишниот профит за финансирање
на Регулаторната комисија за
енергетика. Годишниот буџет на
Регулаторната комисија за
енергетика е околу 40,4 милиони
денари.

ПОЧНА БЕРБАТА НА
ДЕСЕРТНИТЕ И НА
ВИНСКИТЕ СОРТИ ГРОЗЈЕ

Регулаторната комисија за
енергетика, која има годишен буџет
поголем од 40 милиони денари, не
платила претплата за користење
податоци на најреномираниот
светски енергетски портал
www.platts.com, кои се база за
зголемување или за намалување на
цените на нафтата. Овие податоци
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Во југоисточниот дел од
Републикава во тек е бербата на
десертните и на винските сорти
грозје. Според проценките на
стручните лица во подрачните
единици на Министерството за
земјоделство, шумарство и
водостопанство во Струмица,
Радовиш, Гевгелија и во Валандово,
годинашниов род е релативно богат,
а добар е и квалитетот на грозјето,
поради што производителите бараат
повисоки откупни цени од ланските.
Како што се очекува, годинава од
лозовите плантажи во овој регион
вкупно ќе бидат собрани околу
80.000 тони десертно и винско грозје
или 10 до 15 отсто повеќе од лани.

Според
досегашната
практика, околу
35.000 до 40.000
тони десертно и
винско грозје ќе
им бидат
испорачани на
традиционалните
купувачи во
странство, а помал дел од родот ќе биде пласиран
на домашниот пазар. Остатокот од лозовата реколта
ќе биде преработен во винарските визби и во
домашните дестилерии, при што се очекува да
бидат добиени повеќе од 25 милиони литри вино,
ракија и алкохолен концентрат за производство на
мастика.

МАКЕДОНСКА БАНКА МОРА ДА СЕ
ПРОДАДЕ ДО НОВА ГОДИНА

отворање на тековни, жиро и нерезидентни сметки, за
депозитни активности, плаќања во земјата и во странство,
како и менувачки работи. Клиентите на НЛБ Тутунска банка ќе
можат да земаат и граѓански кредити и кредити за мали
бизниси. Деловната мрежа на НЛБ Тутунска банка ја
сочинуваат 23 експозитури, а новоотворената е седма по ред
во главниот град.

И КРАЈСЛЕР САКА ДА "СКЛОПУВА" ДЕЛОВИ
ВО "БУНАРЏИК"
Американско-македонската компанија за сигурносни појаси
"АМАК" од Охрид, сака да гради фабрика во слободната
економска зона "Бунарџик", за производство на делови за
автомобилскиот гигант "Крајслер".
Генералниот директор на "АМАК", Венко Шапкар, изјави
дека инвестицијата ќе изнесува околу 250 милиони евра.
Преговорите со "Крајслер", според Шапкар, веќе се почнати, а
претставниците од американскиот гигант сериозно се
заинтересирани за влез во Македонија.
Со плановите на "АМАК", како што дознаваме, била
запозната и претходната Влада, која декларативно ја
поддржала идејата, но не им издала валидни документи за
компанијата да почне да инвестира во "Бунарџик".

Газда Нини мора да ја продаде Македонска банка
до Нова година и нема да добие ново
пролонгирање на рокот за ослободување од
мнозинската сопственост врз Банката, ни потврдија
банкарски извори. Во спротивно, Банката може да
биде доведена во критична позиција. Нини мора да
го сведе мнозинскиот пакет акции во Банката под 10
отсто. Раководството на Македонска банка излезе
со изјави дека гувернерот Гошев нема ист аршин за
сите банки, затоа што му тера инает на Нини и сака
да му се одмазди. Банкарски кругови коментираат
дека со сведување на проблемот на ниво на лична
конфронтација меѓу гувернерот и Нини,
Македонска банка нема да поентира. Најверојатна
причина зошто продажбата на Македонска банка
запнува, иако повеќе странски банки покажуваат
интерес за неа, нашите извори велат дека е
барањето превисока цена за неа.

НОВА ЕКСПОЗИТУРА НА
ТУТУНСКА БАНКА

Нова Љубљанска Тутунска банка отвори нова
експозитура во скопската Стара чаршија, која се
наоѓа во деловниот простор на стоковната куќа
"Илинден".
Ќе ги опслужува граѓаните и правните субјекти за
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