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МАКЕДОНСКАТА

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски   

С А Г А

околку сите успешни Македонци - бизнисмени, каде и да се во светот, би се здружиле, тогаш би мо-
жело да се спаси Електростопанство на Македонија од  продажба на странски газда, а најмногу би 
се спасил македонскиот граѓанин и би се избегнала опасноста тој уште еднаш дебело да плаќа цех 
од својот плиток џеб!

Една народна приказна вели: "Си биле двајца сиромашни кои имале една кокошка што им носела 
по едно златно јајце. Но, незадоволни од тоа тие ја заклале за одеднаш да се збогатат и за да го 
извадат целото злато од неа. Но, со тоа тие останале и без тоа едно златно јајце. На крај сфатиле 

каква глупост направиле, но веќе било доцна...".
Откако го продадовме Телеком и се изгоревме како што се изгоревме, сега место да дуваме и на матеница, 

ние сакаме да ја продадеме и последната кокошка која ни несе златни јајца - Електростопанство на Македонија. 
Има ли надеж, има ли спас од еден ваков потег на власта? Всушност, зошто мора токму сега, поточно до крајот 
на оваа година ЕСМ да се приватизира, кои тоа европски и други директиви налагаат такво нешто, ако се има 
предвид дека Република Словенија веќе е членка на Унијата, но сè уште го нема приватизирано своето Елек-
тростопанство?! Зошто, немајќи вистинска причина, ние тоа би го направиле први во регионот, свесни дека 
правиме грешка?! 

Зарем Телеком, манипулациите и прескапиот телефонски импулс не ни беа доволна поука? Зарем некаде во 
светот има пример за продавање на златната кокошка?! Многу пати досега експертите предупредуваат на теш-
ките последици од избраниот модел за продажба на ЕСМ. Во време кога енергетиката станува најпрофитабилен 
бизнис секаде во светот, ќе биде кардинална грешка доколку македонската држава го продаде ЕСМ.

Јавноста, исто така, изразува отпор кон продажбата на ЕСМ. Доколку Собранието не распише референдум на 
кој би се одлучувало за продажбата на ЕСМ, опозицијата има резервен план, според кој ќе ги собира потребните 
150.000 потписи, по што Собранието ќе мора да го стори тоа. И граѓанските здруженија објавија дека ќе со би-
раат потписи против оваа продажба. 

Во моментов во ЕСМ има 7.000 вработени, тоа располага со 1.500 мегавати инсталирана моќност, што на еден 
мегават му доаѓа близу по 4 вработени. Нормален просек во светот е 1,5 вработени на 1 мегават инсталирана 
моќност. 

Ако Владата го продаде Електростопанство, тогаш ќе направи една од клучните приватизациони грешки, 
поради која најмногу ќе трпат граѓаните, предупредуваат македонските експерти. Тие со аргументи го кри ти-
куваат моделот кој е избран: да се продаде цело ЕСМ, а приватниот газда ќе нема кој да го контролира.

Според проценките, Електростопанство не е загубар, иако се соочува со превработеност која приватникот 
нема да ја трпи. Тој ќе го намали бројот, ќе имаме уште една армија невработени, ќе има поскапа струја и нема 
да биде како што е кажано - профит од 2-3 милиони евра, туку ќе се зголеми на 50-60 милиони евра, анализираат 
доброупатените познавачи на состојбите. 

Имено, експертите посочуваат дека посреќно решение е делумната приватизација. Може да се продаде 
дистрибутивната мрежа или термоцентралите. За експертите е најдобро да се продадат од 20 до 30 отсто од 
акциите, но никако сè, за да не дојде до тоа Македонија да ги оттуѓи езерата и јагленовите богатства. 

Само рудата вреди повеќе од милијарда долари, што е три пати повеќе од парите кои Владата ги очекува (од 
300 до 400 милиони евра). Доколку се слушаат експертите, многу помудро е државата да остане главен стопан 
на ЕСМ.

А за нив е смешна вредноста која Владата ја очекува од продажбата на ЕСМ. Според проценките, само 
хидроцентралите и дистрибутивната мрежа вредат околу 2 милијарди долари, а годишниот профит од ХЕЦ е 50 
милиони евра.

Познавачите на состојбите уште и посочуваат дека може да се приватизираат максимум 30 отсто од ЕСМ, но 
минимум 51 процент мора да остане во државна сопственост.

Може да се приватизираат 20, 30 или 40 проценти, но никако повеќе од 51 отсто.
Тие посочуваат дека не смее да се размислува за приватизација на хидроцентралите, кои се најпрофитабилни 

стопански објекти и производни капацитети што временски и технолошки не застаруваат. Соседните држави 
воопшто не размислуваат за нивна продажба, а некаде дури и со закон е забранета приватизацијата на ХЕЦ. 
Освен тоа, шестте големи ХЕЦ во ЕСМ се ревитализирани со кредит од Светска банка.

Според сè, не треба да брзаме со продажбата на ЕСМ пред другите земји во регионот, а приказната за двај-
цата сиромашни со кокошката која несе златни јајца нека ни послужи како добра поука!
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