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ПАЗАРЕЊЕ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ
Граѓаните на Р Македонија добија можност да купуваат 

преку Интернет со платежни картички од било која банка 
во земјата. "Уни банка" веќе ја промовираше оваа услуга - 

со картичка може да се стави кредит 
на при пејд број на мобилниот 
оператор ВИП. Услугата овозможува 
и пазарење преку Интернет, во прво 
време купувањето е само со Мастер 
картички. 

"Кај електронската трговија со 
платежни картички, производите и 
услугите можат да се користат 
независно од тоа кој е издавачот на 
картичката. Значи, во една 
трансакција кога вие сакате да 
купите, на пример, билет за опера, не 
е задолжително да сте клиент на 'Уни 
банка', може да сте клиент на било 

која друга банка во државава и пошироко, доволно е да 
имате платежна картичка од типот на Мастер и од 
локалните брендови, бидејќи ги поддржуваме и 
локалните брендови, за таа трансакција да биде успешна, 
односно да си го набавите билетот. Едноставно кажано, 
овозможуваме виртуелност во продажбата", појаснува 
директорката на Дирекцијата за картично работење, 
Биљана Доновска Гечева.

НАМАЛЕН ИНТЕНЗИТЕТОТ НА 
КРЕДИТИРАЊЕ

Според гувернерот Гошев, во иднина домашните 
банки ќе водат сметка како ќе даваат кредити, а растот на 
домашното штедење ќе биде забавен. Иако гувернерот 
тврди дека нема ризик за македонските банки, сепак и 
тој се согласува дека најверојатно ќе запре интензитетот 
на кредитирање. 
Последниве два месеца се зголемени и опомените кои ги 
добиваат граѓаните за плаќање на заостанатите рати. 

"Доколку 
штедењето биде 
помало, а немате друга 
алтернатива за 
позајмување на 
средства, или е скапо 
или ја немате, 
нормално е дека 
банките ќе водат 
сметка како ќе 
експандираат 
понатаму со 
кредитите. Кредитните 

линии од странство не можат тоа да го компензираат 
затоа што кредитните линии или ќе ги нема така како што 
ги има или ќе бидат поскапи. Капацитетот на странските 
сопственици на банки во Република Македонија, бидејќи 
75-80 проценти од капиталот на банките се странски 
сопственици во Македонија, веројатно ќе биде намален", 
вели гувернерот на НБРМ, Петар Гошев.

ПОНИШТУВАЊЕТО НА ТЕНДЕРОТ 
БЕЗ ШТЕТНИ ПОСЛЕДИЦИ?!

"Владата на нов тендер ќе бара инвеститори за изградба 
на хидроцентралите 'Чебрен' и 'Галиште'. По три месеци 
размислување 
конечно донесе 
одлука да го поништи 
тендерот оти 
компаниите 
отстапиле од 
тендерските 
критериуми", истакна 
министерот за 
економија Фатмир 
Бесими. 

Австриската 
компанија "Ведбунд" 
и германската "РВЕ" 
во своите понуди побарале промена на условите во 
тендерот, а се однесуваат на рокот на концесијата и 
учеството на ЕЛЕМ во овој проект. 

Новиот тендер треба да биде објавен идната седмица. 
Според експертите, поништувањето на тендерот нема да 
предизвика штетни последици. 

ПОВИСОКИ СУБВЕНЦИИ ЗА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Од Министерството за земјоделство информираат дека 
уште по половина денар за литар млеко, покрај 
предвидените два, ќе им биде исплатено на млекарниците, 
сточарите наместо 1.200 денари за задржано женско јагне 
ќе добијат уште по 800 денари, додека оние кои 
одгледуваат говеда во ридско-планинските региони ќе 
бидат стимулирани со уште плус 1.500 денари. Ваква ќе 
биде прераспределбата на дел од субвенциите од 
програмата за развој на земјоделството, кои останаа 
неискористени.

Бидејќи 
одреден број 
земјоделци не се 
пријавиле за 
субвенции, околу 
300 милиони 
денари се 
останати 
неискористени.

Од планираните 
1,97 милијарда 
денари во 
програмата, 
досега се 
исплатени 1,58 
милијарда денари, а останатите пари земјоделците ќе 
треба да ги добијат до крајот на годината.

Во оранжериското производство наместо 50.000 денари 
за хектар ќе бидат исплатувани уште по 10.000 денари 
субвенции, а градинарите ќе добијат по 12.000 денари за 
хектар производство предадено во преработувачки 
капацитети.



35  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  754 / 12.12.2008

"ФЕНИ" ЌЕ ОТПУШТА 
200 РАБОТНИКА

Од Нова година 200 вработени во комбинатот "Фени" ќе 
бидат отпуштени и ќе се намали обемот на производство 
на фероникел. Причината за овие отпуштања е лошата 
економска состојба предизвикана од светската рецесија.

ГОЛЕМ БРОЈ КИЧЕВЧАНКИ 
ОСТАНАА БЕЗ РАБОТА

Се затворија двата најголеми конфекциски капацитета, 
погонот на "Кикотекс" и "Кимитекс" во селото Извор, и 
останаа без работа повеќе од 500 конфекционерки од 
Кичево. 

Причините за ова беа нерасчистените сопственички 
односи, но и немањето странски партнер, кој би бил 

заинтересиран за 
реактивирање на 
капацитетите.

Градот Кичево порано 
беше препознатлив како 
град на металската и на 
текстилната индустрија, а 
во овие две гранки имаше 
вработено повеќе од 30 
проценти од населението.

Но, поради 
неповолните влијанија во 

стопанството и технолошката неразвиеност, како и 
неуспешните приватизации, овие две гранки целосно беа 
маргинализирани.

По затворањето на овие два капацитета работат уште 
погоните на конфекциите "Химара" и "Осогово", во кои се 
ангажирани околу 200 работнички.

ПРИСТИГНА ТЕШКИОТ 
ТРАНСПОРТ ЗА ГАСНАТА 

ЦЕНТРАЛА
Тешкиот транспорт на турбини наменети за првата 

комбинирана гасна централа во државава Те-То 
пристигна во Скопје. Транспортот се одвиваше 13 дена, а 
поради габаритноста на товарот движењето се одвиваше 
10 километри на час.

Менаџерскиот тим на "Фени" решил во комбинатот 
да биде исклучена една електропечка и да се намали 
ископот во рудникот "Ржаново" дури за 90 отсто.

Последниве седмици цената на никелот била околу 
9.900 американски долари за тон, што според 
сопствениците на комбинатот е далку од рентабилната 
цена. 

Во изградбата на гасната централа учествуваат руската 
компанија "Синтез груп" и скопска Топлификација.

Те-То ќе произведува 30 проценти од потребите на 
електрична енергија во земјава и 50 отсто од годишното 
производство на топлинска енергија, која сега 
Топлификација им ја испорачува на своите корисници. 
Гасната централа ќе биде со инсталирана моќност од 400 
мегавати електрична енергија и 160 мегавати топлинска 
енергија.

ММФ СО ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ ДО 
МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА

Според Извештајот на ММФ за македонската економија 
за 2008 година, падот на глобалната економија може да го 
влоши моментниот дефицит на тековни сметки поради 
намалената 
побарувачка во 
извозот, 
паднатите цени 
на извозните 
производи и сè 
послабите 
парични пратки, 
кои сите заедно 
се закана за 
растот. 
Загрижуваат и 
обемот на 
моментниот 
дефицит во 
тековната сметка, проектиран од околу 14 отсто од бруто 
домашниот производ за годинава, како и брзината со која 
дефицитот се зголемува.

ММФ со предупредување до македонската Влада да 
биде повнимателна со позајмувањата, поради високиот 
надворешен долг и ниските девизни резерви.


