
34  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 718 / 4.4.2008

Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

ФИРМИТЕ "ПЕЧА   ЛАТ" И КОГА ФИРМИТЕ "ПЕЧА 
ЦЕНИТЕ НА АКЦИ   ИТЕ ПАЃААТЦЕНИТЕ НА АКЦИ 

Прашањето за приемот на 
Македонија во НАТО 
изминативе деновиве им 
беше централно на најголем 
број македонски 
стопанственици. 
Најзагрижени се оние чии 
компании котираат на 
Берзата. Без разлика што 
навидум не постои 
економска оправданост за 
тоа што й се случува на 
Македонската берза во овој 
период, непобитен е фактот 
дека постои неизвесност.

Актуелната политичка 
ситуација во земјава како да 
ги подисплаши и 
инвеститорите, кои не само 
што се воздржани во 
купувањето акции, туку 

некои од нив почнаа да 
ги продаваат и да го 
напуштаат пазарот.

И покрај "солените" профити кои 
ги остваруваат домашните акцио-
нерски друштва, во моментов на 

Берзата владее намалување на цените 
на акциите. Според берзански ана ли-
тичари, последица е исклучително по-
ли тичката неизвесност.

Колку за споредба, наспроти падот 
на цените на акциите, вкупната добивка 
на компаниите кои котираат на Ма ке-
донската берза е зголемена за фантас-
тични 125 проценти во однос на 2006 
година.

По сè изгледа, постоењето на гало-
пирачка инфлација во земјава пред из-
вика силни шокови само кај граѓаните. 
Интересно, кај најголем дел од ком па-
нии таа нема големо влијание врз фи-
нансиските резултати.

БЕРЗАТА ПРВА 
НА УДАР

Во деновите пред Самитот во Бу ку-
решт Македонската берза се покажа 
како институција која е прва на "удар" и 
може да биде загрозена од ова отво-
рено прашање.

Економските експерти оценија дека 
поради актуелната политичка ситуа ци-
ја, не само Берзата, туку и вкупната 
економија ослабе поради неизвесноста 
за тоа каква ќе биде политичката раз-
врска за земјава.

Какви ќе бидат околностите околу 

влезот во НАТО? Со ова прашање де-
новиве се будеа голем број македонски 
стопанственици, пред сè, оние чии ком-
пании котираат на Берзата. Иако нави-
дум не постои економска оправданост 
за тоа што й се случува на Македонската 
берза во овој период, непобитен е еден 
факт - неизвесноста е огромна поради 
ова отворено прашање на Македонија.

Исплашени од актуелната политичка 
ситуација во земјава, инвеститорите не 
само што се воздржани во купувањето 
акции, туку некои од нив и ги продаваат 
и почнаа да го напуштаат пазарот. Се-
пак, аналитичарите веруваат дека оваа 
ситуација ќе се стабилизира.

"Кога ќе почнат овие проблеми да се 
решаваат, особено по разрешницата на 
прашањето со НАТО, инвеститорите ќе 
се охрабрат. Сè дотогаш Македонија ќе 
трпи негативни последици врз цените 
на акциите", оценуваат берзанските екс-
перти.

Тие се оптимисти и се убедени дека 
потоа дефинитивно ќе може да се оче-
кува дека берзанскиот пазар ќе се ста-
билизира и цените на акциите ќе поч-
нат да растат.

На прашањето што ќе се случува до-
колку цените на акциите продолжат да 
се намалуваат, експертите велат дека 
Берзата нема да се затвори, но земјава 
ќе биде заобиколена, како инвес ти цис-
ка дестинација. Како и да е, сите бер-
зански играчи добро знаат дека во овие 
моменти е многу важно да знаеме како 

надворешните инвеститори нè анали-
зираат, какви се нивните проценки и 
прогнози.

Балканот е многу мал за да нема 
прелевање на случувањата на берзите. 
Намалувањето на цените на акциите на 
една берза повлекува одредени случу-
вања на другите берзи. По сè изгледа, 
се покажа дека Македонската берза е 
една од најнестабилните во регионот. А 
одамна е познато дека капиталот се 
сели низ регионот како резултат на "ми-
рисот" на парите кој странските инвес-
титори добро го познаваат.

Берзанските аналитичари велат дека 
и покрај поизразеното повлекување на 
странските инвеститори од Македон-
ската берза не станува збор за некаква 
сериозна пресвртница на нашиот Па-
зар на капитал, бидејќи прометот со 
акции е мал. Генерално, она што сега се 
случува на македонската Берза веќе го 
поминале берзите во Хрватска и во 
Србија.

Дека во земјава сè е можно нај-
добар пример е и фактот што меѓу 
компаниите со најлоши финан сис-
ки резултат во минатата година се 
вбројува и "Лотарија на Маке до ни-
ја". Додека секаде во светот лота-
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ФИРМИТЕ "ПЕЧА   ЛАТ" И КОГА ЛАТ" И КОГА 
ЦЕНИТЕ НА АКЦИ   ИТЕ ПАЃААТИТЕ ПАЃААТ

банките доминираат во однос на фирмите од другите сек-
тори.

На пример, Комерцијална банка минатата година оствари 
добивка од повеќе од една милијарда денари, што е за една 
третина повеќе отколку во 2006 година. Од банката со опш-
тија дека главна причина за поголемата добивка се зго ле-
мените приходи од камата за речиси 40 отсто, што е резултат 
на порастот на кредити за фирмите од 37 отсто и за насе-
лението од 34 отсто.

Ист е случајот и кај Стопанска банка - Битола. Оваа банка 
лани ја зголеми добивката за 58 милиони денари, на 257 
милиони денари. Меѓу рекордерите во висината на добив-
ката е и Инвестбанка од Скопје, која пријави профит поголем 
дури за 300 отсто. Минатата година оваа банка оствари 
добивка од 250 милиони денари. Сепак, повеќе од евидентно 
е што во Македонија сè уште недостасуваат странски банки, 
кои можат да им бидат конкуренција на големите во земјава. 
Неодамнешниот влез на странски капитал кај некои банки 
не покажа многу поволен резултат во нивното работење.

Банките кои традиционално соработуваат со големите 
компании имаат еден вид монопол во однос на помалите 
играчи на пазарот, бидејќи инфлацијата на глобално ниво пред-
извикува силни шокови кај другите компании, но таа нема 
големо влијание врз финансиските резултати на банките.

Како и да е, некои берзански аналитичари објаснуваат дека 
за време на вакви случувања е можно инвеститорите да ги 
напуштат акциите од една компанија и да го врзат капиталот 
за недвижнини. Тогаш се случува тренд на зголемување на це-
ните на недвижностите и намалување на цените на акциите.

ПРОФИТИ
Според досега објавените неревидирани биланси на ус-

пех за 2007 година, најуспешен сектор во земјава, како и во 
претходните години е банкарскиот. Високите профити на 

риите се екстра про фитабилни дејности и пливаат во 
пари, кај нас "Ло таријата" отиде во минус. До тоа дој-
де и со "државна" помош, откако "Лотарија на Ма-
кедонија" не ги об но ви дозволите за организирање 
општи игри на среќа, забележа минусно салдо од 
околу 11 милиони дена ри. Па, така од три милиони 
денари профит во 2006 година, "Лотарија" минатата 
година ја заврши со за губа од 7,8 милиони денари.
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НАМАЛЕНИОТ ОБЕМ НА БЕРЗАТА ГИ НАМАЛЕНИОТ ОБЕМ НА БЕРЗАТА ГИ 
НАМАЛУВА И СТОПАНСКИТЕ АКТИВНОСТИНАМАЛУВА И СТОПАНСКИТЕ АКТИВНОСТИ

Како по некое непишано правило, континуиран пораст на 
добивката има и кај шпедитерските компании, а во позитива 
се дел од фирмите од градежништвото, црната металургија, 
фармацијата и нафтената индустрија. Лани "Фершпед" и "Ма-
кошпед" ги зголемија своите профити за 23 отсто и из не су-
ваат 189 милиони, односно 140 милиони денари.

"Реплек", на пример, пресмета пораст на добивката за 
речиси 90 милиони денари.

Колку за илустрација, добри пари можат да се направат и 
во градежништвото. Во овој сектор најголем профит од 339 
милиони денари има скопски "Гранит".

Но, не е сè така розово во домашната економија. Дека на 
сите фирми не им цветаат рози, покажува и примерот на Ту-
тунскиот комбинат од Прилеп, кој е во загуба од 569 милиони 
денари. Тука некаде според негативниот биланс е и гра деж-
ното претпријатие "Маврово", со загуба од 132 милиона де-
нари.

Изненадувачки, но и компаниите од пекарско-мелничката 
индустрија, исто така, се во загуба. Според нивните први 
луѓе, причините се наоѓаат во поскапувањето на пченицата. 
"Жито Лукс" пријави загуба од 26 милиони денари, што за 
волја на вистината е помалку од 115 милиони денари во 2006 
година. 

Од најголемиот производител на леб во државава, "Жито 
Лукс", изјавија дека и покрај неповолните пазарни услови во 
светски рамки, кои предизвикаа драматично зголемување 
на цената на пченицата, преземените мерки за пре струк-
турирање, подобро ангажирање на ресурсите и рацио на-
лизацијата на трошоците во изминатите години доведоа до 
подобрување на финансиските резултати".

Во минус од 22,5 милиони денари е и конкурентската 
"Жито Вардар". Менаџментот на "Жито Вардар" очекува да 
продолжат зголемувањето на цената на пченицата и нега-
тивното влијание врз целата индустрија.


