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ЕКОНОМИЈА

Пишува: Рената МАТЕСКА

НЕ МИСЛАТ РА  

ГАСОВОДНИОТ ПРСТЕН, СТРАТЕШКА ИНВЕ    

ЕКОНОМИЈА

За вицепремиерот Мин-
чо Јорданов се знае де-
ка го има во свои раце 

бизнисот со чел ик, а како биз-
нисмен инсис тираше на де-
валвација на де нарот (и сè 
уште инсистира, а можеби и 
ќе успее), што на челно е 
спротивно на поли тиката на 
Владата. Но, не само тоа, тој 
во многу нешта беше на 
различна бранова должина 
со министерот за финансии 
Никола Поповски, кој по 
влегувањето на Јор данов во 
економскиот дрим-тим беше 
убеден дека тој нема да ја 
искористи новата функција 
за да ги штити инте ресите на 
големите ком пании.

А тиквата пукна со нив ни-
те различни гледишта околу 
враќањето на рускиот долг 
кон Република Македонија. 
Но, искрите сè уште фрчат, 
сега се мери издржливоста.

Скопје и Москва се дого-
ворија како Русија да й го 
врати на Македонија стариот 
долг, наследен од поранешна 
СФРЈ, вреден 46 милиони 
долари, од кои дел ќе се на-
доместат со инвестиции во 
електроенергетскиот сектор, 
а дел ќе се врати преку до-
изградба на гасоводот. Но, 
дали ги испеглаа "разли ч-
ностите" конзервативецот По  -
повски и либералниот, со 
претприемачки дух, Јор да-
нов?!

"Како тим кој гледа можеби со различни очи на 
исти проблеми, ќе најдеме една единствена 
позиција, така да не треба да се доведеме и 
нема да се доведеме да постојат позиции мои 
или на некој друг", велеше Минчо Јор данов, 
но актуелните случувања, осо бе но со рускиот 
долг го покажаа токму спро тив ното!

Никола Поповски јавно ја фрли ракавицата по-
тенцирајќи дека премиерот и потпре тсе да-
телот имале поинакво размислување од не-
говото, во врска со рускиот долг, и тоа го 
потпишале заедно со Русите. Тој мисли дека 
тие донеле погрешна одлука.

РАЗНОГЛАСИЕ

Вицепремиерот Минчо 
Јорданов на голема врата ја 
најави намерата како ќе се 
наплати долгот од Русите.

"Наша намера е уште во 
текот на оваа година да го 
зго лемиме процесот на га-
сификација во Македонија, 
за кој мислам дека послед-
ниве години се наоѓа во ог-
ромна фаза на стагнација, а 
тоа се веќе најавените про-
екти за гасификација на 
Скопје, пред сè, прстенот, 
потоа изградба и на други 
кра ци кон Западна Маке до-
нија, кон Куманово, Него-
тино, каде што, како што ве-
ќе знаете, имаме и разговори 
со Rosweft gastroj. Дефини-
равме конкретни проекти во 
гасификацијата и електро-
стопанството, чекори за ин-
тензивирање на регионал-
ната соработка, се осврнавме 
на трговската размена која 
изминатиов период бележи 
голем пораст, а отворивме и 
повеќе прашања за техничка 
соработка во воениот ком-
плекс", изјави потпретсе да-
телот на Владата Минчо Јор-
данов.

На ова министерот за фи-
нансии Никола Поповски е 
со свој став:

"Прво, ако го наплатевме 
долгот со обврзници, тој ќе 
беше наплатен во целосен 

износ, а вака ќе добиеме 80 
проценти во опрема, 48 ми-
лиони долари. Значи, во ид-
ните 10 години ние имаме 
загуба од 12 милиони до-
лари. Се одлучи дел од дол-
гот, иако Владата за тоа не 
донела одлука, да се наплати 
по пат на опрема за гасовод, 
опрема во јавното прет при-
јатие кое не функционира. 
Долгот на Русија кон Маке-
донија е долг кој треба да се 
врати во Буџетот на Маке-
донија, со тоа што сега Вла-
дата решава да го инвестира 
во гасификација. Тоа значи 
дека Владата ги преземала 
ингеренциите на Собра ни-
ето. Од стара Југославија 

другиот, докажана во досе-
гашниот период. 

Во секој случај, Минчо Јор-
данов наидува на поголема 
поддршка кога е во прашање 
враќањето на рускиот долг 
(таа доаѓа речиси од целата 
македонска бизнис заед ни-
ца, а главната од премиерот), 
но, за да имаме "куршлус" во 
системот, во право е и Ни-
кола Поповски, бидејќи ре-
ално би имале монетарен 
проблем.

Всушност, изградбата на 
стратешката инвестиција (ка-
ко што некои милуваат да ја 
окарактеризираат), гасо во-
ден прстен околу Скопје, 
како можност за раздол жу-
вање на поранешната СССР 
кон Република Македонија, 
би довела, според финан-
сиските експерти, до реба-
ланс на Буџетот кој би тре-
бало аргументирано да се 
правда и оправдува пред 
Меѓународниот монетарен 
фонд. 

Но, во време кога Електро-
стопанство на Македонија е 
пред продажба, а новиот 
газда би вовел и нови цени 
(што би значело економско 
социјален шок за државава 
во услови и кога без тоа е 
како вејка на ветрот), тогаш 
неизбежно е барање алтер-
натива.

Македонија наследи долг од 
над една милијарда долари. 
Никој на светот нам не ни 
кажа дека можеме некои од 
доларите кои ги должиме да 
ги платиме со тутун, со ав то-
буси, туку сите од нас по ба-
раа да си ги вратиме во до-
лари. За разлика од тоа ние 
од Русија сега сакаме да на-
платиме опрема. Премиерот 
и потпретседателот имаа 
поинакво размислување и 
тоа го потпишаа заедно со 
Русите, и сега јас мислам де-
ка донесоа погрешна од-
лука".

Ова "на ти го-дај ми го" ме-
ѓу еминентните карактерни 
персони звучеше како свир-
ка на раштиман оркестар, 
само што во случајов свиреа 
битни фаци, креатори на џе-
бот на обичните смрт ници.

ТОЛКУВАЊА

За судирот меѓу Јорданов 
и Поповски постојат раз-
лични толкувања. Според не-
кои аналитичари на сос-
тојбите, судирот не е базиран 
само на чисто економски 
прин ципи, туку станува збор 
за далеку покомплексно пра-
шање, испреплетени инте-
реси, заради некои, можеби 
и лични интереси на едниот 
од нив и неспособноста на 

САМО ГЛЕДААТ С 

КОНЗЕРВАТИВНИОТ НИКОЛА КОНЗЕРВАТИВНИОТ НИКОЛА 
ПОПОВСКИПОПОВСКИ



ЗЛИЧНО, ТУКУ 

   СТИЦИЈА И ПОВОД ЗА РАЗНОГЛАСИЕ

Гасоводниот прстен околу 
Скопје, не е предвиден во 
Буџетот на Никола Поповски, 
па оттука повеќе од раз-
бирлива е неговата нервоза, 
а според некои експерти, тој 
е сосема во право кога вели 
дека тоа ќе се одрази врз 
монетарната политика на др-
жавава. Освен тоа, доколку 
Русите (да претпоставиме) 
почнат да ги изведуваат 
"машинските" фази на Про-
ектот, тоа би значело дека 
државава како доминантен 
сопственик би требало да 
издвои средства за да ја 
обезбеди потребната ин фра-
структура за гасниот прстен 
околу Скопје. Познавачите 
на состојбите коментираат 
дека не е во прашање само 
експропријацијата, туку и 
ископот на земја, електрика 
за станиците и резервоарите 
и еден куп останати инфра-
структурни обврски. Прет-
ходно, би требало државава 

сè тоа да го подготви, за да 
дојдат руските изведувачи и 
да ги заварат цевките и ос-
танатите софистицирани 
елементи потребни за функ-
ционирање на гасниот прс-
тен околу Скопје.

Но, не е само тоа... 
Доминантната соп стве-

ност на државава (случајот 
без коментар крстен како 
ГАМА) во однос на "Мак пе-
трол", во гасоводот, со овие 
нови шеесеттина милиони 
долари би се зголемила и 
"Макпетрол" дефинитивно 
би ги загубил сите шанси да 
го преземе гасоводот и по-
тоа ноншалантно целиот да 
им го препродаде на Русите, 
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заедно со сопственоста над 
него. На тој начин, според 
нашите добро упатени екс-
перти, внатрешната поли-
тика и балансот во државава 
од корен би се изменил во 
корист на Русите, со што 
многу работи повеќе нема да 
бидат исти. Но, за тоа потоа... 

А какви сума сумарум би 
биле последиците по грбот 
на обичниот и така "утепан" 
граѓанин на Република Ма-
кедонија? Обичниот секогаш 
го јаде стапот, нели?! 

Пронто премиере, вице-
премиере, министре... На-
родот Ви е гладен, во глобала 
сиромашен, невработен, а 
оние "призапослените" жи-
вотарат на принципот кре-
дит од денес за утре! Какви 
придвижувања, економски 
бумови, стратешки инвес-
тиции...

Дајте му нешто конкретно 
на народот, дајте му парче 
леб!!!  

 О РАЗЛИЧНИ ОЧИ

На македонските експерти не им се допаѓа кога 
внатре во Владата постојат вакви разногласија по 
значајни економски теми (вклучувајќи го тука и 
министерот Бесими). Тие вака коментираат:

"За рускиот долг се поставува прашањето како да го 
наплатиме, но за ЕСМ очигледно некој решил да ја 
раскрчми докрај државата и да ги отстапи виталните 
ресурси. За жал, оние на власт се глуви и слепи за она 
што го укажува компетентната јавност и експертите".

ЛИБЕРАЛНИОТ МИНЧО ЛИБЕРАЛНИОТ МИНЧО 
ЈОРДАНОВ ЈОРДАНОВ 

ОД ПРОДАЖБАТА НА ТЕЛЕКОМ НЕ СЕ 
ОФАЈДИВМЕ, А ОД ЕСМ САМО ЌЕ ВИДИМЕ 

ЗИЈАН

"Кога ќе се изгориш од млеко ќе дуваш и на матеница", 
вели една стара народна поговорка но, за жал, тоа не 
важи за нас. Никако не ја научивме лекцијата од про-
дажбата на Телеком и сега сакаме да ја повториме 
грешката. А може ли некој конкретно да ни каже што 
добивме, а што из губивме со неговата продажба? Што 
реално ќе изгубиме и добиеме од продажбата на ЕСМ?

Во уште една дебата за и околу приватизацијата на 
ЕСМ беше 
кажано де-
ка мо де лот 
за про даж-
ба е "ут нат". 
Три би ните 
и поле ми-
ките про дол-
жу ва ат, иа-
ко ниш то 
суш тински 
не менуваат, 
а времето 
си врви...

"Мену вај-
те го додека 
сè уште има 
време", не-
од амна по-
ра чаа екс-
пер тите, ука-
жу вајќи и на други опции: продажба на малцински пакет 
акции, или увоз на стручен менаџмент, што од ЕСМ ќе 
направи мо дерна фирма. 

Тендерот за продажба на Електростопанство на Маке-
донија Владата ќе го објави во мај, а дотогаш останува 
кратко време за нешто, за што според многумина, е 
завршена работа, доколку не преовладее гласот на на-
родот и експертите над оној од власта!

Еве што коментираа присутните интелектуалци, дел 
од нив и експерти:

"Најлоша варијанта е да продадете 51 отсто, најдобро 
е да купите 51 процент и теоретски и практично. По-
гледнете што се случува со Телеком. Ја губите контролата 
во фир мата, Златната акција е речиси неупотреблива", 
дециден беше Владимир Пешески од СЕАФ, за кого 
моделот за продажба беше буквален нон-сенс. 

"Ако 750 милиони марки од Телеком не направиле 
голем ефект и сега испитуваме каде заминале, прашање 
е колку ќе бидат овие ефективни", рече Димитар Хаџи-
мишев од Топлификација.

Освен тоа беше ставен акцент и на ставот дека Вла-
дата сака да продаде, а не ги утврдила правилата на иг-
ра. Идниот газда ќе треба да воведе еколошки стан-
дарди.

"Еколошките перформанси не носат пари, што ако му 
каже некој пази како копаш јаглен, после тоа сакам таму 
да има полјана со дрво од 10 години и да си играат деца. 
Тој од тоа не зема пари, туку треба да дава. Прашање е 
дали ние сè тоа сме го решиле за да му го кажеме на 
странецот", коментираше Хаџимишев.

"Производството и дистрибуцијата треба да се про-
дадат наеднаш. Треба да се продадат двата сегмента во 
еден пакет за да се постигне конкуренција на ниво на 
пакет, а не на ниво на посебни пакети во кои за вториот 
практично ќе нема конкуренција, ќе има еден заин-
тересиран купувач", рече Златко Черепналкоски од "Нај-
нел банка", што беше субјективно оквалификувано, имај-
ќи предвид дека тие работат за процент!


