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Економијата и Covid-кризата 
Пандемијата предизвикана од вирусот Covid-19 е светска

здравствена криза, но во исто време нејзиното влијание врз
глобалната економија расте експоненцијално и силно влијае
врз сите краткорочни и долгорочни деловни планови и
постигнувања. Корона – кризата сериозно ја промени
економијата како во нашата земја така и на светско ниво. 

Оваа криза има висок степен на сериозност, брзина и
неизвесност кои надминуваат многу сценарија што беа
претходно предвидени.  За некои компании овие 
предизвици, се предизвици за опстанок, додека кај други 
наплив на прекумерна побарувачка на пазарот. 



Биланс на успех и графичка 
споредба 

Билансот на успех е еден од трите важни финансиски 
извештаи што се користат за известување на финансиското 
работење на компанијата за одреден временски 
пресметководен период, а другите два клучни извештаи се 
билансот на состојба и извештајот за парични текови.
Дел од сегментите кои го отсликуваат билансот на 
успех се следниве:
приходи од продажба, приходи од продажба на домашен 
пазар, приходи од продажба на странски пазар, оперативна 
добивка/загуба, добивка/загуба од редовно работење, 
добивка/загуба од редовно работење пред оданочување
и.т.н. 



Преку финансискиот извештај на два правни субјекти,
од кои едниот е фармацевтска компанија, а другиот
рафинерија за нафта, може преку следниот график да
ги забележиме промените кои се очигледни. На
следниов график се дадени два сегменти од билансот
на успех на компанијата Алкалоид . 



На следниов график се дадени два сегменти
од билансот на успех на компанијата Окта. 



Цена на акции. Тек на пари. 
Што се акции?

Акции, или со друго име хартии од
вредност, претставуваат финансиски инструмент
кој на сопствениците на акциите им даваат
определени финансиски права, како што се
учество во добивка, периодични финансиски
приливи и сл., или некое друго право како што е
управувањето со фирмата.

Во повеќето случаи кога се наидува на проблем,
потребно е да се одреди сегашната вредност на 
повеќекратни парични уплати и исплати, вредност која
се  нарекува тек на пари.



Ќе разгледаме два можни случаи: Дискретен тек на
пари инепрекинат тек на пари. 
Дискретен тек на пари:
Моменталната вредност на износите M1,M2,…..,Mn,
кои стигнуваат во моменти t1,t2,…..,tn при дискретен
тек на пари изнесува
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Непрекинат тек на пари.
Нека во временскиот интервал [0,T] парите се
испаќаат континуирано и нека
ρ(t) - ратата на исплата(ануитет) по единица време во
некој момент
М(t) е диференцијалбилна функција кој ја означува
вкупната исплата. 

Со едноставни изведувања и користење на некои Теореми од 
математичката анализа ќе ја добиеме следнава формула 
за конечната вредност. 

Притоа се разгледува интервал [t, t+dt]. И повикувајќи се на
претходното се добива формулата. 
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Преку графици ќе ги воочиме разликите на цените
на акции на двата правни субјекти од различни
општествени дејности, кои ние ги разгледуваме.
На следниот график се дадени цените на акции на
компанијата Алкалоид.



На следниот график се дадени 
цените на акциите на компанијата Окта.



Корона-кризата на глобално ниво го промени
секојдневието на човекот. Овие состојби се еден
огромен предизвик со кој се соочува човештвото во
изминатиот период, а со оглед на предвидувањата
барем уште во следните неколку години. 
Но, пандемијата е многу повеќе од здравствена криза,
таа е исто така социо-економска криза. Нагласувајќи ја
секоја земја што ќе ја допре, има потенцијал да
создаде поразителни социјални, економски и
политички ефекти што ќе остават длабоки и
долготрајни лузни, но не кај сите компании.



Ви благодарам на вниманието. 
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