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ЕКОНОМИЈА

Пишува: Рената МАТЕСКА

КАЛКУЛАЦИИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈАТА НА     

ЕКОНОМИЈА

Д

ПОЛИТИЧКИ  
али, кога, колку и ка-

ко ќе се при ва ти зира 
Електросто панство на 
Маке до нија ќе зависи, 

глав но, од поли тич ките кал-
ку лации, мерења и преме ру-
вања дозирани со Ајн штајн-
ова формула за ус пех на прет-
стојните избори!

ЕСМ би требало да се при-
ватизира (најверојатно во па-
кет), процес кој би тре бало 
да заврши до 15 март 2006 
година (затоа што до тој рок 
Владата смее да прави такви 
трансакции), а потоа до на-
редните избори не смее, но 
тоа нема да биде та ка до-
колку имаме пред вре мени 
парламентарни из бо ри, со-
гласно шпекулациите во јав-
носта. Владата кога про гно-
зира што ќе се слу чува на 
следните избори во секој слу-
чај пресметува и каква ќе би-
де реакцијата на јавноста од 
приватизацијата на ЕСМ, та-
ка што ако власта стра тешки 
пресмета дека при вати за-
цијата би ги нама лила нив-
ните шанси таа и нема да се 
одлучи за такво нешто. Спо-
ред тоа, теоретски не постои 
периодот кога точно ќе ни 
дојде новиот газ да во ЕСМ. 
Доколку се случи при ва ти-
зацијата, она што гра ѓа нинот 
најмногу го за сега - по ска пу-
вањето на елек трич ната енер-

Доколку процесот на приватизација не заврши 
до март 2006 година, тој ќе се одложи затоа 
што настапува предизборен период во кој 
не се продаваат јавни добра. Кога е вис тин-
ски момент да се приватизира Елек тро сто-
панство и да се добие на избори? Ајнштајнова 
формула адресирана до власта!

Во иднина, поточно по Нова година ќе се за мис-
лиме околу користењето на електричната 
енергија која за "сефте" ќе рипне најмалку 
за 18 проценти! 

Државава треба да обезбеди околу 3,5 милиони 
евра за Проектот со кој на евидентираните 
социјални семејства ќе им се помогне со 70 
проценти во наплатата на електричната енер-
гија.

гија, според уме рените поз-
навачи на со с тојбите, таа ќе 
поскапи во просек за 10 до 
20 отсто, до дека, пак, оние 
порадикални експерти сме-
таат дека може да поскапи и 
многу повеќе, бидејќи но-
виот газда ќе ни ја "крои" 
сметката (некои про фесори 
велеа и за 500 отсто). Ако не 
ја извлековме поуката од при  -
ватизацијата на Теле ком, и де-
нес имаме најскап им пулс во 
регионот, тогаш ниту Господ 
не може да ни по мог не за 
ЕСМ. Обичниот Маке донец 
знае да праша зошто вооп-
што ни треба при ва ти зирање 
на ЕСМ кога, на при мер, пос-
тојат многу држави, како Сло-
венија, Гр ција, кои не ги при-
ватизирале своите електро-
стопанства!

"ЕСМ мора да се при ва-
тизира за да опстане. Ал тер-
натива нема, бидејќи нема 
кој да инвестира. За да ги ко-
пираме туѓите примери, како 
тие на Словенија, Гр ци ја, пр-
во треба да ја копираме око-
лината каде што тие наста-
нале. Прво, струјата ко ја ја 
плаќаме дома треба да биде 
осум центи за да од говара на 
словенечката око лина, или 
десет центи за да одговара 
на грчката. Во так ви услови 
кога за струјата се плаќа ос-
ум до десет центи можни се 

инвестиции, бидеј ќи тие се 
исплатливи. Но, со три, осум 
центи инвести ци ите не се 
исплатливи. Второ, за Елек-
тростопанство и финан сис-
ки да опстане по требно е од-
носот меѓу ме наџментот и 
акционерот да биде профе-
сионален, а не политички ка-
ко во моментов. Менаџ мен-
тот како менаџ мент не е тол-
ку лош, но од носот со при-
ватниот соп ственик нема да 
биде в ред. Доколку дојде 
при  ватникот реално е тој да 
сака да го оплоди својот ка-
питал, да ги оплоди своите 
акции, а по литичкиот соп-
ственик сака да ги добие из-
борите и тука доаѓа до кон-
фликт. Ова би можело да се 
надмине един ствено ако ни 
се променат културата и мен-
талитетот, што е мошне теш-
ко и бавно. Ако еден Нор ве-
жанец, гла сач, го прашате што 
мисли за менаџментот на 
'Сафткрафтс', 100 про цен ти 
државно хи дропроиз водно 
прет прија тие, тој ќе ви каже: 
ако некоја влада го стави 
'Сафткрафтс' во загуба, таа 
влада веќе ни когаш нема да 
се врати на власт. Кај нас 
гласачите би гласале за онаа 
влада која ќе им ги чува 

ниски цените на електрична 
енергија. Тоа е затоа што еко-
номската моќ на нашите гра-
ѓани е раз лич на од онаа на 
Норвежаните", коментира на-
шиот извор, експерт за енер-
гетика. 

Тој, исто така, вели дека 
треба да извлечеме поука од 
продажбата на Телекомот и 
тоа во неколку сегменти.

"Прво - вели експертот - 
сек торот треба да се рес-
труктуира како што треба и 
да се воведе регулатива ко-
јашто е транспарентна. Од 
друг аспект, не се трча со 
висока цена со која ќе се 
продаде Електростопанство, 
туку се планира да се добијат 
доволно пари кои ќе се 
вложат во инфраструктурата, 
меѓутоа сметките сè уште да 
ја отсликуваат економската 
моќ на нашите граѓани. Зна-
чи, неопходна е институ-
ционална поставеност на 
енергетскиот сектор на спро-
ти Телеком секторот и фи-
нансиски резултат - умерена 
цена за продажба, за да може 
инвеститорот да ја врати 
инвестицијата преку ниската 
цена на неговиот производ. 
Ние би можеле ЕСМ да го 
продадеме и за 1,2 милијарди 

 "ЖЕЖОК" БО  
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долари, но тогаш би имале 
словенечки и грчки цени. 
Новиот газда ќе сака да си ја 
врати инвестицијата и затоа 
е добро доколку таа не е 
многу висока. За нешто да се 
плати скапо или евтино тре-
ба да се знаат профитите во 
иднина, односно како се ре-
гулираат цените доколку има 
регулатива или кои се па-
зарните цени доколку по-
стои конкуренција. Со при-
мерот и со искуството кои ги 
имавме со продажбата на 
Телеком излегува дека ев-
тино го продадовме, бидејќи 
на сопственикот му се до з-
воли да ги зголеми цените 

модел, а не толку при вати за-
цијата на ЕСМ. Цената ќе ја 
пресметува Регула тор ната ко -
мисија за енер ге тика, врз 
трошковни ос нови и во овој 
момент е небла годарно да се 
предвиди кол кава таа ќе биде 
затоа што не се поз нати сите 
трошковни еле менти. Тој по-
рачува дека парите кои ќе се 
добијат од при ва тизацијата 
треба да се упо тре бат во раз-
војни цели и оти најголемо зло 
ќе биде ако се насочат во 
покривање на буџетските дуп-
ки и дол гови. "Со што ќе от-
вориме ин вестиционен цик-
лус ако ја пропуштиме и оваа 
шанса", праша Несторовски.

стигне", констатираше Си мон 
Узунов од Министерството за 
економија. 

Според професорот Не сто-
ровски, голема загуба би била 
ако пропаднат подго товките 
за приватизација, затоа што со 
нивното одло жување на по-
долг временски период се гу-
би интересот на инвести то-
рите.

"Модел кој значи про даж ба 
на мнозинскиот пакет ак ции е 
најинтересен од аспект на 
ефикасноста и сигурноста на 
системот", вели профе со рот 
Несторовски. 

Според него, двата сис тема 
треба да се продадат во еден 
пакет. Моделот според кој би 
се продавал, вели тој, е познат 
и ќе биде според Законот за 
преобразба на ЕСМ од 2004 
година, кој пред видува обја-
вување тендер со претквали-
фикација на стран ски инве-
ститор во доми нан тен дел со 
51 процент или повеќе и 
малцински дел на финансиски 
инвеститор. Приватизацијата 
на хидро централите, според 
Несто ровски, може да оди со 
про дажба на машинскиот дел 
или со издавање под кон це-
сија на хидрокапаци те ти те.

"Нашиот систем во Маке-
донија има една специ фич-
ност, тој е релативно помал од 
соседните и се јавува по треба, 
според сознанијата кои ги 
добиваме од заинте реси ра-
ните можни инвес ти тори, 
нивната опција да би била по-
приоритетна ако се продадат 
двата система во еден", изјави 
Узунов.

Тендерот за продажба би 
требало да биде објавен во 
ноември, а што ќе се про дава, 
Владата треба да одлу чи во 
наредниот период т.е. до сеп-
тември, кога ќе се од војат про-
изводството и дис трибу ци јата.

АЛТЕРНАТИВА

Во време кога ни се за ка-
нуваат жешки сметки за ст-
руја, граѓаните се во потрага 
по извори на алтернативна 
енергија. Во нивните размис-
лувања атрактивни се солар-
ната енергија, ветерниците, 
гасоводот и слично. Една од 
варијантите е и користењето 
електрична енергија со кар-
тичка т.е. "при - пејд" елек-
трична енергија, односно кол-
ку имате на картичката толку 

ќе трошите, и во секој случај 
граѓанинот ќе раз мис ли кога 
да ги вклучи бојлерот, ма ши-
ната за перење, маши ната за 
садови и слично.

"Алтернативните извори 
на енергија се секогаш по-
скапи од конвенционалните. 
Стимулација за игра е из град-
ба на алтернативни извори на 
енергија, со цел да се ис ко-
ристи природниот потен ци-
јал. Технологијата за такви ал-
тернативни решенија е мошне 
скапа. На долг рок па зарот за 
енергетика ќе мора да се 
обедини на Балканот и заедно 
да чекори во развојот. Меѓу-
тоа, Европската коми сија ги 
анализирала состој бите на 
еко номијата на Бал канот и 
упатува дека един ствено во 
енергетскиот сис тем сите др-
жави би можело да бидат 
компатибилни. Со енергетско 
обединување на регионот, 
економијата може заедно да 
чекори напред и со тоа и 
безбедноста во ре гионот да 
се зголеми, бидејќи сора бот-
ката води кон без бедност. Ако 
Брисел успее со таква стра-
тегија преку обе динување на 
енергетиката на Балканот, со 
што ќе се из влечеме од теш-
ката еко ном ска состојба, то-
гаш тие го велат следново: би-
дејќи има држави кои имаат 
различна енергетика (некои 
имаат, не кои немаат), ќе ги 
обе  ди ниме во заеднички па-
зар, со што сите исто ќе имаат 
и исто ќе немаат и ќе можат 
заедно да се движат. Со ова 
проблемот за снабдување со 
енергија не треба да се гледа 
на долги патеки, на тој начин 
што Ма кедонија мора да из-
гради свои извори. Маке до-
нија не ма начин да произведе 
по веќе од природниот потен-
цијал - водата и лигнитот, до-
дека нуклеарната енергија е 
нешто сосема друго. На долг 
рок Македонија не ќе може 
ниту да се снабди се беси со 
автохтони извори на енергија 
и најдобро е да се отвори кон 
пазарот, ме ѓутоа мошне вни-
мателно. 

Оној ев тин домашен по-
тенцијал тре ба да се задржи за 
домашните потрошувачи до-
дека го има, а постепено це-
ните да се ре флектираат спо-
ред реги оналниот цензор, за 
да не до биеме шок по десет 
години", советуваат маке дон-
ските експерти за енергетика.  

над оправданоста за него-
вата инвестиција. Тој инвес-
тицијата можеше да ја врати 
и за осум години, а не за три. 
Меѓутоа, со кревањето на 
цените до небо инвести ци-
јата брзо беше вратена, а тоа 
значи дека евтино купиле. 
Проблемите се јавија бидејќи 
не беше реструктуиран Те ле-
ком секторот така како што 
треба, но и поради тоа што 
немаше регулатива, а и сè уш-
те нема соодветна".

Но, граѓанинот не го ин те-
ресира кој е газда на ЕСМ, ту-
ку повеќе е заинтересиран 
кол кави сметки ќе плаќа. 

"Ако се применат след ни-
ве бројки: ако на производ-
ството му се дозволат пет 
проценти принос на капи-
талот, ако на МЕПСО му се 
дозволат 10 проценти при-
нос на капитал, ако на дис-
трибуцијата й  се дозволат 12 
проценти принос на капи-
талот, тогаш просечната цена 
ќе порасне за околу 18 про-
центи", коментира екс пертот 
за енергетика. 

Методија Несторовски, про-
фесор на Економскиот фа-
култет, потенцира дека врз 
цената на електричната енер-
гија ќе влијае новот па зарен 

ТАЈМИНГ
   
 Според нашите инфор ма-

ции, за да се надмине ев енту ал-
ната социјална реак ција око    -
лу жешките сметки за елек-
трична енергија, по стои и 
Проект за помош на соци-
јалните семејства кои не се во 
можност да ја пла ќаат елек-
тричната енергија. Име но, за 
60.000 регистри рани соци-
јални семејства, држа вата ќе 
учествува со 70 отсто во ре-
гулирањето на ис пла тата на 
сметките за елек трична енер-
гија, а останатите 30 отсто тие 
сами ќе си ги обезбедат. За 
една година др жавава ќе 
треба да создаде услови т.е. да 
обезбеди околу 3,5 милиони 
евра за да се реализира Про-
ектот за по мош за наплата на 
елек трич ната енергија за со-
цијалните семејства.

Процесот на привати за ција 
на ЕСМ, според експер тите, 
доцни и би требало да заврши 
до март 2006 година, беше по-
сочено на работил ницата на 
тема "Реформи во електро-
енергетскиот сек тор", која не-
одамна се одржа во Маврово, 
во организација на Минис тер-
ството за еко номија и "Тр анс-
парентност Македонија", со 
што уште еднаш се направи 
обид за "опипување" на пул-
сот околу приватизацијата.

"Со процесот не се доцни 
толку за да не може да се 

ЈЛЕР 


