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20 РЕНОМИРАНИ 
КОНСУЛТАНТСКИ КУЌИ ЌЕ 

НОСАТ СТРАНСКИ 
ИНВЕСТИЦИИ

Од почетокот на годинава 20 
реномирани консултантски куќи ќе 
работат на носење странски 
директни инвестиции во земјава, 
изјави премиерот Никола Груевски. 
Консултантските куќи ќе одат 
директно во големи 
мултинационални компании и ќе ги 
убедуваат да инвестираат во 
Македонија. 

Ангажирањето на консултантските 
куќи нема да биде дополнителен 
трошок за Владата бидејќи, тие ќе 
добијат процент, само доколку 
успешно завршат некоја зделка. 
Ова е дел од агресивната кампања на 
Владата за привлекување инвестиции 
во Македонија. Консултантите се во 
корелација со двајцата министри за 
странски инвестиции, Веле Самак и 
Глигор Ташковиќ. Главниот адут на 

Владата во оваа кампања ќе биде 
воведувањето на рамниот данок. 
Истовремено, од 15 овој месец ќе 
почне и отворената промоција на 
можностите за инвестирање во 
неколку светски медиуми. Според 
премиерот Груевски, сите овие акции 
на Владата реално ќе дадат резултати 
во 2008 година. 

СКОПСКИ "ОХИС" НА 
ПРОДАЖБА

Скопската хемиска фабрика 
"ОХИС" дефинитивно ќе се продава. 
Државните акции од 51,31 отсто ќе се 
понудат на Берза веќе на крајот на 
март, а ќе се продаваат преку 
берзанска аукција. Одлуката ја 
донела владината Комисија за 

приватизација, за што Берзата и 
официјално деновиве беше 
известена. Постапката за продажба 
ќе ја спроведе Министерството за 
економија. На 30 март на продажба 
ќе бидат понудени и 42 проценти од 
"ЕМО", колку што поседува државата, 
односно Фондот за ПИО во 
охридската фабрика. 

Овој потег укажува дека Владата е 
цврсто решена да ги продаде овие 
две фирми - загубари, кои 
своевремено важеа за македонски 
индустриски гиганти, а сега книжат 
само загуби и долгови кон државата. 
Претходната власт се обиде за 
"ОХИС" да го заинтересира руски 
"Лукоил", а за "ЕМО" имаше амбиции 
да му го продаде на германски 
"Сименс", кој наводно требаше да 
инвестира во неколку области во 
земјава. Но, таквите најави не 
завршија како реализирани зделки, а 
"ОХИС" и "ЕМО" останаа на ниво на 
речиси безнадежни случаи.
Поконкретно, овие две компании 
важат за најголеми должници на 
државата, со долгови од повеќе од 40 
милиони евра. 

Колку за илустрација, во "ОХИС" 
овие 51,3 отсто од капиталот се 
државни. Се продаваат 476.098 
акции, кои ќе се нудат за вкупно 24,3 
милиони евра, или 51,12 евра за 
акција. Во "ЕМО", пак, државните 

институции контролираат 41,7 отсто 
или 153.341 акции. Почетна цена на 
една акција ќе биде 30,68 евра или за 
овој пакет вкупно ќе се бараат 4,71 
милиони евра. При продажбата се 
предвидува акциите да можат да 
постигнат и повисока, но не и 
пониска цена од номиналната. Ако 
има повеќе заинтересирани 
кандидати, дури може да се случи и 
наддавање. Одлуката за продажба ќе 
се објави и во "Фајненшел тајмс". До 
истекот на крајниот рок за продажба, 
инвеститорите ќе можат да ја 
скенираат состојбата на компаниите. 
Но, доколку според овие услови не се 
најдат купувачи, би требало да се 
организира втора аукција, на која 
веројатно ќе биде спуштена цената 
на акциите.

Македонците се убедливо најслабо 
платени во споредба со вработените 
во сите други држави од некогашната 
СФРЈ. Најголеми плати имаат 
Словенците, каде што просечната 
месечна заработувачка изнесува 750 
евра. Со најмали примања на оваа 
листа котираат Македонците, со 

заработувачка од просечни 200 евра 
месечно.

Подобро платени од нашите 
работници се дури и Црногорците, 
кои во просек заработуваат околу 
250 евра. Слично е и во БиХ, каде што 
просечната плата е 500 
конвертибилни марки, или околу 250 
евра. Од нив малку подобри се 
Србите, со речиси 300 евра. 
Хрватите се многу подобро платени 
во рангот на поранешните ЈУ 
републики. Тие, со просечни 610 евра 
месечно, се веднаш зад Словенците. 
Недвосмислено е дека во сите земји 
најдобро заработуваат 
компјутерските програмери, 
менаџери, како и вработените во 
финансискиот сектор. Како најслабо 
платени се рангирани фризерите, 
поштарите, продавачите, ѕидарите и 
ѓубреџиите.

СЕ ОЧЕКУВААТ НОВИ 
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈНИ 

ЗОНИ 

До крајот на годинава се очекува 
отворање на нови технолошки зони, 
покрај веќе постојната "Бунарџик", 
кои би требало да го забрзаат 
привлекувањето на нови вложувања 
во земјава. Според Владата, која по 
Предлог-законот за технолошки 
индустриски развојни зони нуди 
бројни поволности на инвеститорите 
во зоните, се планира нивно 
отворање на повеќе локации во 
државава, од кои засега е извесна 
само таа во штипскиот регион, а во 
програмата на Владата е и 
силиконската вардарска долина. 

СО 200 ЕВРА 
МАКЕДОНЦИТЕ СЕ 

НАЈСЛАБО ПЛАТЕНИ ОД 
СИТЕ ЈУ ДРЖАВИ
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"Отворањето на 
зоните ќе се врши 
сукцесивно, во 
согласност со 
решавањето на 
имотно-правните 
односи за земјиштето 

на кои тие треба да бидат изградени. Сепак, се 
надеваме дека тоа ќе се случи во најбрзо време, но 
секако до крајот на годинава", велат во 
Министерството за економија, кое е предлагач на 
законот. 

Според Предлог-законот за технолошки индустрис-
ки развојни зони, водечките мултинационални 
компании кои ќе влезат во слободните технолошки 
индустриски зони во Македонија ќе добијат екстра-
даночни и царински олеснувања и ослободувања. За 
разлика од другите олеснувања кои можат да стапат во 
сила уште во текот на годинава, доколку се основаат, 
одредбата со која се утврдува дека Владата може да 
учествува во трошоците за изградба на градежен 
објект за корисник во зоната во висина од 100 отсто, но 
не повеќе од 500.000 евра, стапува во сила од 1 јануари 
2008 година. Меѓу позначајните бенефиции кои ќе ги 
добијат врвните компании се ослободување од 
плаќање данок на доход во период од десет години, 
пет години ќе плаќаат само 50 отсто од персоналниот 
данок, а Владата најави и бесплатни комуналии за 
компаниите. Услов за ваквите бенефиции е 80 отсто од 
производ ството да биде наменето за извоз. Земјиштето 
во зоната ќе му се дава под закуп на основачот на 
зоната за период од 50, со можност за продолжување 
за уште 25 години, а периодот на закуп и закупнина на 
земјиштето во зоната ги определува македонската 
Влада.

ПРОДОЛЖЕН УВОЗОТ НА СТАРИ 
ВОЗИЛА ДО 8 ГОДИНИ

Владата дозволи 
во земјава да се 
увезуваат 
употребувани 
патнички и товарни 
возила стари до осум 
години и му наложи 
на Министерството за 
економија да го 
повлече неодамна 
донесениот 
Правилник за хомологација, кој предвидуваше увоз на 
половни возила до четири години. Вицепремиерот за 
економски прашања, Зоран Ставрески, вели дека при 
носењето на одлуката Владата ги имала предвид 
реакциите во јавноста и економската моќ на граѓаните. 

"Тоа беше екстремно спуштање на старосната 
граница, што не сообразуваше со економската 
можност на населението. Со одлуката Владата го 
коригира претходно направениот Правилник, чија цел 
беше да се зголеми безбедноста во сообраќајот и да се 
намали загаденоста на околината со обновување на 
возниот парк. Тоа ќе се постигне и со увоз на половни 
возила со старост до осум години, бидејќи ќе им 
овозможи на граѓаните кои возат стари автомобили, да 

се подноват", објаснува Ставрески.
Тој демантира дека Владата ја донела одлуката под 

притисок на увозниците на половни возила, кои се 
исплашија дека ќе им опадне бизнисот. Според него, 
притисоците од импортерите на нови и увозниците на 
половни возила секогаш се урамнотежуваат.

"ЕНЕРГОТУШ" НАПРОЛЕТ ЌЕ СТАРТУВА СО 
ИЗГРАДБАТА НА ПРВИТЕ ТРИ 

СУПЕРМАРКЕТИ

Словенечката компанија "Енерготуш" напролет ќе 
стартува со изградбата на првите три супермаркети во 
Македонија. Словенците веќе купиле 10 локации во 
поголемите градови низ земјава. Градежни дозволи, пак, 
досега се обезбедени за 3 од нив. 

Како што дознаваме, првите три локации ќе стартуваат 
напролет во Куманово и Штип. Планот на Словенците е во 
следните три години да изградат 20 супермаркети со 
бензински пумпи во земјава. Компанијата сè уште нема 
одлучено каде ќе го гради логистичкиот центар. Во опција 
се три локации. Целата инвестиција е проценета на повеќе 
од 60 милиони евра, со околу 1.000 нови вработувања. 


