ЕКОНОМИЈА

ЕКОНОМИЈА

ГАСОВОДНИОТ ПРСТЕН, СТРАТЕШКА ИНВЕ
"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 Јорданов,
но актуелните случувања, особено со рускиот
долг го покажаа токму спротивното!
Никола Поповски јавно ја фрли ракавицата потенцирајќи дека премиерот и потпретседателот имале поинакво размислување од неговото, во врска со рускиот долг, и тоа го
потпишале заедно со Русите. Тој мисли дека
тие донеле погрешна одлука.

Пишува: Рената МАТЕСКА
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а вицепремиерот Минчо Јорданов се знае дека го има во свои раце
бизнисот со челик, а како бизнисмен инсистираше на девалвација на денарот (и сè
уште инсистира, а можеби и
ќе успее), што начелно е
спротивно на политиката 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 Јорданов во
економскиот дрим-тим беше
убеден дека тој нема да ја
искористи новата функција
за да ги штити интересите на
големите компании.
А тиквата пукна со нивните различни гледишта околу
враќањето на рускиот долг
кон Република Македонија.
Но, искрите сè уште фрчат,
сега се мери издржливоста.
Скопје и Москва се договорија како Русија да й го
врати на Македонија стариот
долг, наследен од поранешна
СФРЈ, вреден 46 милиони
долари, од кои дел ќе се надоместат со инвестиции во
електроенергетскиот сектор,
а дел ќе се врати преку доизградба на гасоводот. Но,
дали ги испеглаа "различностите" конзервативецот Поповски и либералниот, со
претприемачки дух, Јорданов?!

износ, а вака ќе добиеме 80
проценти во опрема, 48 милиони долари. Значи, во идните 10 години ние имаме
загуба од 12 милиони долари. Се одлучи дел од долгот, иако Владата за тоа не
донела одлука, да се наплати
по пат на опрема за гасовод,
опрема во јавното претпријатие кое не функционира.
Долгот на Русија кон Македонија е долг кој треба да се
врати во Буџетот на Македонија, со тоа што сега Владата решава да го инвестира
во гасификација. Тоа значи
дека Владата ги преземала
ингеренциите на Собранието. Од стара Југославија

КОНЗЕРВАТИВНИОТ НИКОЛА
ПОПОВСКИ

НЕ МИСЛАТ РА

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
зголемиме процесот на гасификација во Македонија,
за кој мислам дека последниве години се наоѓа во огромна фаза на стагнација, а
тоа се веќе најавените проекти за гасификација на
Скопје, пред сè, прстенот,
потоа изградба и на други
краци кон Западна Македонија, кон Куманово, Неготино, каде што, како што веќе знаете, имаме и разговори
со Rosweft gastroj. Дефиниравме конкретни проекти во
гасификацијата и електростопанството, чекори за интензивирање на регионалната соработка, се осврнавме
на трговската размена која
изминатиов период бележи
голем пораст, а отворивме и
повеќе прашања за техничка
соработка во воениот комплекс", изјави потпретседателот на Владата Минчо Јорданов.
На ова министерот за финансии Никола Поповски е
со свој став:
"Прво, ако го наплатевме
долгот со обврзници, тој ќе
беше наплатен во целосен

САМО ГЛЕДААТ С
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 автобуси, туку сите од нас побараа да си ги вратиме во долари. За разлика од тоа ние
од Русија сега сакаме да наплатиме опрема. Премиерот
и потпретседателот имаа
поинакво размислување и
тоа го потпишаа заедно со
Русите, и сега јас мислам дека донесоа погрешна одлука".
Ова "на ти го-дај ми го" меѓу еминентните карактерни
персони звучеше како свирка на раштиман оркестар,
само што во случајов свиреа
битни фаци, креатори на џебот на обичните смртници.

ТОЛКУВАЊА
За судирот меѓу Јорданов
и Поповски постојат различни толкувања. Според некои аналитичари на состојбите, судирот не е базиран
само на чисто економски
принципи, туку станува збор
за далеку покомплексно прашање, испреплетени интереси, заради некои, можеби
и лични интереси на едниот
од нив и неспособноста на
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другиот, докажана во досегашниот период.
Во секој случај, Минчо Јорданов наидува на поголема
поддршка кога е во прашање
враќањето на рускиот долг
(таа доаѓа речиси од целата
македонска бизнис заедница, а главната од премиерот),
но, за да имаме "куршлус" во
системот, во право е и Никола Поповски, бидејќи реално би имале монетарен
проблем.
Всушност, изградбата на
стратешката инвестиција (како што некои милуваат да ја
окарактеризираат), гасоводен прстен околу Скопје,
како можност за раздолжување на поранешната СССР
кон Република Македонија,
би довела, според финансиските експерти, до ребаланс на Буџетот кој би требало аргументирано да се
правда и оправдува пред
Меѓународниот монетарен
фонд.
Но, во време кога Електростопанство 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 алтернатива.

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

СТИЦИЈА И ПОВОД ЗА РАЗНОГЛАСИЕ

ЛИБЕРАЛНИОТ МИНЧО
ЈОРДАНОВ

сè тоа да го подготви, за да
дојдат руските изведувачи и
да ги заварат цевките и останатите
софистицирани
елементи потребни за функционирање на гасниот прстен околу Скопје.
Но, не е само тоа...
Доминантната сопственост на државава (случајот
без коментар крстен како
ГАМА) во однос на "Макпетрол", во гасоводот, со овие
нови шеесеттина милиони
долари би се зголемила и
"Макпетрол" дефинитивно
би ги загубил сите шанси да
го преземе гасоводот и потоа ноншалантно целиот да
им го препродаде на Русите,

ЗЛИЧНО, ТУКУ
О РАЗЛИЧНИ ОЧИ
Гасоводниот прстен околу
Скопје, не е предвиден во
Буџетот на Никола Поповски,
па оттука повеќе од разбирлива е неговата нервоза,
а според некои експерти, тој
е сосема во право кога вели
дека тоа ќе се одрази врз
монетарната политика на државава. Освен тоа, доколку
Русите (да претпоставиме)
почнат да ги изведуваат
"машинските" фази на Проектот, тоа би значело дека
државава како доминантен
сопственик би требало да
издвои средства за да ја
обезбеди потребната инфраструктура 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 инфраструктурни обврски. Претходно, би требало државава

заедно со сопственоста над
него. На тој начин, според
нашите добро упатени експерти, внатрешната политика 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 Македонија? Обичниот секогаш
го јаде стапот, нели?!
Пронто премиере, вицепремиере, министре... Народот Ви е гладен, во глобала
сиромашен, невработен, а
оние "призапослените" животарат на принципот кредит од денес за утре! Какви
придвижувања, економски
бумови, стратешки инвестиции...
Дајте му нешто конкретно
на народот, дајте му парче
леб!!!

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".

"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 продажбата на Телеком и сега сакаме да ја повториме
грешката. А може ли некој конкретно да ни каже што
добивме, а што изгубивме 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 дека моделот
за продажба е "утнат".
Три би ните
и полемикитепродолжуваат, иако
ништо
с уш тински
не менуваат,
а времето
си врви...
"Менувајте го додека
сè уште има
време", неодамна порачаа експертите,укажувајќи и на други опции: продажба на малцински пакет
акции, или увоз на стручен менаџмент, што од ЕСМ ќе
направи модерна фирма.
Тендерот за продажба на Електростопанство на Македонија 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 народот 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. Погледнете што се случува со Телеком. Ја губите контролата
во фирмата, 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 Хаџимишев од Топлификација.
Освен тоа беше ставен акцент и на ставот дека Владата сака да продаде, а не ги утврдила правилата на игра. Идниот газда ќе треба да воведе еколошки стандарди.
"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 продадат 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 заинтересиран купувач", рече Златко Черепналкоски од "Најнел банка", што беше субјективно оквалификувано, имајќи предвид дека тие работат за процент!
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