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ЕКОНОМИЈА

Пишува: Рената МАТЕСКА БУЧКО НЕМА ДА 
ГО ПРОДАДЕ ЕСМ?!

ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МА    

ЕКОНОМИЈА

Сигурно многумина ќе 
коментираат дека први 
април си помина па 

вакви наслови не се логични. 
Но, насловот е апропо некои 
анализи, најави, дури и шпе-
кулации. Да, тие говорат де-
ка е можно нашиот пре миер 
Владо Бучковски да пресече 
и да рече стоп за продажбата 
на Електро сто панство на Ма-
кедонија. Нема да продаваме 
(не онака како што предлага 
Владата со доминантна соп-
ственост на новиот газда), 
нема врто гла во да се зго-
лемува цената на елек трич-
ната енергија, нема да има 
отпуштања, граѓаните ќе би-
дат happy. Напротив (во ко-
рист на оваа теза), ќе се уг-
ледаме на една Словенија, 
Грција и на другите држави 
кои не си ги продадоа елек-
тростопанствата. Освен тоа 
(како плус аргумент на те за-
та), од сите досегашни дис-
кусии речиси дека нема екс-
перт во државава кој го при-
фати моделот за продажба 
што го избра Владата. Натаму, 
можно е со најавените стран-

Се верува дека нема екс-
перт во Република Ма-
кедонија кој го прифаќа 
моделот на Владата за 
продажба на Електро-
стопанство.

Евентуалната продажба би 
била катастрофална за 
и онака кревката маке-
донска економија, а це-
ната на струјата ќе за-
виси од апетитот на но-
виот газда, советуваат 
експертите.

ски инвестиции (кои Владата 
на Бучковски ги очекува во 
најскоро време), да се вложи 
во ЕСМ и тоа да стане мошне 
профитабилно и успешно. 
На крајот на краиштата, со 
вак вите потези и волкот би 
бил сит и овците би биле на 
број. Така, премиерот Владо 
Бучковски би станал свое ви-
ден херој, кој ете ќе го спаси 
народот од странскиот газда 
кој би нè "срозил" со преви-
соката цена на електричната 
енергија, поради која би поч-
нале да се осветлуваме со 
свеќи, а за другите луксузи и 
да не зборуваме. Освен спре-
чувањето на социјалната шок 
катастрофа предизви ка на од 
прескапата струја, тој би за-
работил и екстра поени за 
претстојните парламен тарни 
избори во 2006 година. Всуш-
ност,  неговата енер ги чна бор -
ба за привлекување странски 
инвестиции, соз давање екс-
пертски тимови и слично, со 

ваквата постапка не би била 
залудна?! Како капак нa сè 
ова претходново, Бучковски 
би си ја зацврстил својата ли-
дерска позиција во СДСМ, со 
што својот прет ходник мо же-
би засекогаш би го сместил 
во архивата т.е. во минатото 
на партијата! Делу ва логично, 
нели?!

ТРИБИНА
 
А уште една потврда на 

тезата се и трибините од 
серијалот посветени на про-
дажбата на ЕСМ, а во орга ни-
зација на невладината ор-
ганизација "Транспа рент но-
ст". Од сите досега одржани 
трибини заедничка е поен-
тата дека е нон сенс про даж-
бата на ЕСМ.

Проценките направени од 
страна на експертите гово-
рат дека во период од че ти-
ри години струјата ќе поска-
пи за околу 30 отсто, откако 

се обиде да коментира Трај-
че Черепналкоски, генера-
лен директор на македон-
скиот преносен оператор 
(МЕПСО), дел од поранеш но-
то ЕСМ, кое од 1 јануари ра-
боти како посебно акционер-
ско друштво. Тој образложи 
дека порастот нема да дојде 
како последица на привати-
зацијата, туку поради влија-
нието на цената на струјата 
на регионалниот пазар, по-
тоа поради потребата за но-
ви енергетски извори и за-
висноста на ЕСМ од нови вло-
жувања за обновување на 
постојната мрежа. Черепнал-
коски ги оцени како пау шал-
ни информациите пласирани 
во јавноста дека цената ќе 
пораснела за 100 или 200 от-
сто.

Но, професорката на Еко-
номскиот факултет, Наталија 
Николовска, беше со став де-
ка ниту еден економски пока-
зател не може да потврди за 

ПРЕМИЕРОТ ВЛАДО БУЧКОВСКИ ЌЕ ПРЕСЕЧЕ ЗА ЕСМПРЕМИЕРОТ ВЛАДО БУЧКОВСКИ ЌЕ ПРЕСЕЧЕ ЗА ЕСМ

Владата ќе й  го продаде Елек-
тростопанство на Ма кедо-
нија на странска ком панија. 
На неодамнешната три бина 
присутните стручњаци уште 
еднаш беа против тоа ЕСМ да 
добие доминантен газда, кој 
самостојно ќе носи одлуки за 
поскапување на струјата и за 
отпуштање на работниците 
од фирмата. 

Цената ќе мора да скокне 
без оглед на приватизацијата, 
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колкав процент би била ко-
ригирана цената на стру јата. 
"Кој може да предвиди колку 
ќе поскапи. Цената ќе оди 
нагоре според апетитите на 
новиот газда, значи ќе по-
скапи онолку колку што тој 
сака, а тоа, пак, ќе влијае не-
гативно на економијата и врз 
стандардот на населе ни ето. 
Толку ќе поскапи, колку што 
ќе му одговара на ин вес ти-
торот. Едноставно, кол ку што 
ќе биде лаком или ќе очекува 

екстра профити од својата 
инвестиција. Затоа и ние ту-
ка сме пред една неиз вес на 
иднина во смисла дали тоа 
ќе биде 100, 200, 20, 40, како 
што се добри желби на Вла-
дата, но виделе дека не ма ре-
гулативни механизми", рече 
Николовска.

За неа продажбата на ЕСМ 
е транснационализација, со 
што јавното добро ќе добие 
комерцијален карактер. Та-
ка, државата нема да има ни-

какви надлежности во доне-
сувањето на политики и стра-
тегии, а никако не ќе може да 
влијае врз тоа како новиот 
газда би ја управувал компа-
нијата, а уште помалку може 
да й се верува на државната 
Регулаторна комисија за енер       -
гетика.

СТАНДАРД

Сашо Ќосев од Економ-
скиот факултет со видување 
дека државата сè уште нема 
изградено институционален 
капацитет да носи стра те гис-
ки одлуки каква што е про-
дажбата на ЕСМ. 

"Зголемувањето на стру-
јата ќе го зголеми инпутот во 
целокупното производство 
што се остварува во РМ. Зна-
чи, уште повеќе влошување 
на состојбата во македон ско-
то стопанство и како пос лед-
на алка во овој магичен круг 
или волшебен круг на сиро-
маштија, сè тоа ќе доведе до 
натамошно влошување на 
животниот стандард на на се-
лението", вели Сашо Ќосев.

На трибината повторно беше 
направена споредба со про-
дажбата на Телеком, овој пат 
од страна на Сашо Клековски 
од Македонскиот центар за 
меѓународна соработка (МЦ-
МС). 

"Ќе го продадеме што за 
300, што за 500 милиони. Од 
тоа половината ќе отидат за 
долг, другата половина ќе 
отиде за некакви проекти, 
каде ефектите на крај нема 
да го оправдаат тоа што сме 
го направиле", вели Кле ков-
ски. Според него, од па ри те 
кои се добиени од про-
дажбата на Телеком само 30 
отсто биле потрошени за 
развојни проекти, сè другото 
било наменето за враќање 
на долгови. Со други збо ро-
ви, Телеком не ни донесе не-
која добивка освен гла во бол-
ките при месечните сметки 
за телефонските импулси, а 
многумина сметаат дека и со 
продажбата на ЕСМ би се пе-
ела истата песна, но овој пат 
со уште попразни џебови на 
граѓаните.

Премиерот е на потег!!!

ЕДНА ОД ТРИБИНИТЕ ОРГАНИЗИРАНИ ВО ВРСКА ЕДНА ОД ТРИБИНИТЕ ОРГАНИЗИРАНИ ВО ВРСКА 
СО ПРОДАЖБАТА НА ЕСМСО ПРОДАЖБАТА НА ЕСМ


