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ЕКОНОМИЈА

Пишува: Рената МАТЕСКА

КОЈ ЌЕ ЗАТРОПА Н    

ЕКОНОМИЈА

ТЕНДЕРОТ ЗАСЕГНАТ ОД 
НЕПОПИШАНИОТ ИМОТ 

ИЛИ ОД ПОЛИТИЧКИ 
КАЛКУЛАЦИИ?!

Според најавите, крајот 
на ноември, почетокот 
на декември беше тер-

минот за распишување тен  дер 
за продажба на нај вред  ното 
на ционално парче кое ни ос-
тана - Електро стопан ство на 
Македонија, но со ог лед де ка 
влегуваме во предиз бо рен 
пе риод можно е сè да се од-
ложи!

Останува и прашањето, 
шпе кулациите во јавноста - 
кој сè дебело ќе се нафатира 
од евентуалната продажба на 
втората златна кокошка?! Што 
ако приватизацијата се нап-
рави на погрешен начин и во 
погрешно време? 

Министерот за економија, 
Фатмир Бесими, на бри фин-
гот со новинарите само наја-
ви дека ќе биде распишан тен-

Власта е доведена во незавидна положба со од-
луката за приватизација на ЕСМ. Со рас пи шу-
вањето на тендерот сè уште се тактизира, не 
се знае кога е вистинскиот момент, особено 
во период кога ни претстојат избори. Колку 
скапо ќе ја чини Владата ова решение, оста-
нува непознаница?!

дер, но кога прецизно - со 
одговор: "Кога ќе одлучи Вла-
дата, за што ќе бидете инфор-
мирани". 

Како непланиран проблем 
околу "неизбежната" прива-
тизација на ЕСМ се јави непо-
пишаниот имот на прет при-
јатието. Станува збор за око-
лу 13.000 објекти, кои се без 
комплетна документација и 
кои според проценките ќе 
вли јаат на цената при про-
дажбата. Затоа и експресно бе-
ше донесен владиниот аман-
дман по Предлог-законот за 

изменување и дополнување 
на Законот за преобразба на 
Електростопанство на Ма ке-
донија Акционерско друш тво 
за производство, пренос и 
дис трибуција на електрична 

пании го пријавиле учес тво-
то на тендерот за ЕСМ. Како 
заинтересирани се спом ну ва-
ат австриски, американски, 
чешки, италијански и други 
компании. Се шпекулира за 
имињата "Чез", "Енел", "Вер-
бунт", "АЕС Инвестмент" и др. 
Министерот за економија, Фат-
мир Бесими, истакна дека ста-
нува збор за еминентни ими-
ња кои, за жал, не може и офи-
цијално да ги соопшти.

Според познавачите на сос-
тојбите, при приватизацијата 
на дистрибутивната мрежа 

на ЕСМ треба да се испитаат 
сите параметри. Во секој слу-
чај власта е меѓу два огна, од-
носно лошото работење на 
компанијата, неможноста да 
ја реализираат наплатата, ди-
вите корисници кои крадат 
струја и соочувањето со ри-
зикот - продажба на нацио-
налното богатство во пред-
изборен период кое може да 
й се врати како бумеранг! Упа-
тените во проблематиката по-
сочуваат дека сепак треба да 
се донесе одлука, пред да 
пук не тиквата.

енергија во државна сопс тве-
ност. На некој начин држа ва-
та мора да му даде гаранции 
на идниот купувач дека спор-
ниот имот ќе биде запишан 
во катастар, односно имот на-
та состојба на компанијата ќе 
биде регулирана.

ЗАИНТЕРЕСИРАНИ 
КУПУВАЧИ

Според информациите, од-
носно шпекулациите (бидејќи 
ништо официјално не е со-
опш тено), седум светски ком-

ВЛАДАТА НАЈАВИ ДЕКА ТЕНДЕРОТ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕСМ ЌЕ ГО ОБЈАВИ ВО СРЕДИНАТА НА ДЕКЕМВРИ
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ЗА КОЛКУ ЌЕ ЈА 
ДАВАМЕ НЕВЕСТАТА?   

Според економските екс-
перти, вкупната проценка на 
"целото" ЕСМ, кое го имавме 
пред поделбата, би била око-
лу три милијарди евра, до де-
ка реално, велат поз нава чи-
те, ова што денес Владата ќе 
го понуди на тендер не би 
требало да биде помалку од 
една милијарда евра. За ми-
нистерот Бесими, цената на 
ЕСМ ќе биде пазарна! Но, кол-
кава и да е цената, ако ни се 
случи истото искуство ка ко 
со Телеком, и тоа ќе биде мал-
ку. Доколку идниот "газ да" на 
ЕСМ почне да размис лува ис-
то како оној од Ма кедонски 
телекомуникации, тогаш не-
сомнено ќе имаме "папрено" 
жешки сметки за електрична 
енергија! 

Според владината одлука, 
на продажба ќе биде 90 от-
сто од акциите на Елек тро-
стопанство на Македонија и 
100 проценти од ТЕЦ "Него-
тино".

Ќе се оди на меѓународен 
тендер, со предвидени меѓу-
народни стандарди.

"Првата фаза ќе се одвива 
паралелно, на независни јав-
ни тендери за приватизација 
на ЕСМ, што сега ги покрива 
дистрибуцијата и снабду ва-
њето и на ТЕЦ 'Неготино'. Во 
втората фаза ќе се реализира 
приватизацијата на АД 'Елем', 
според моделот кој допол ни-
телно ќе се утврди", потен-
цираше министерот за еко-
номија.

Овој концепт на прива ти-
зација, според министерот 
Бесими, е во согласност со 
Европската банка за обнова 
и развој, ЕБОР.

"Владата упорно молчи во однос на бројните прашања 
околу продажбата на ЕСМ, кои во јавноста упорно се пос-
тавуваат: 

1. Зошто ЕСМ се продава сега кога компанијата има нај-
лоши економски показатели во последниве неколку го-
дини?

2. Зошто ЕСМ се продава сега кога во негова сопственост 
има 13.000 објекти со нерешени имотно-правни односи? 
Владата се обидува со закон да го присвои имотот на ЕСМ и 
да гарантира дека ќе ги реши овие спорни објекти. Ваквиот 
закон е спротивен на сите залагања на РМ за целосно по-
читување на правото на сопственост, кое е основно право и 
е услов за наше приклучување кон ЕУ. Овој закон всушност е 
закон за конфискација на имот и земјиште и ја враќа Ма ке-
донија во 40-тите години од минатиот век. 

Прашуваме: 
- Колку скапо ќе ја чини Владата ова решение?
- Зошто Владата е убедена дека може да ги реши сите спорни објекти?
- Дали може да се случи средствата кои Владата ќе треба да им ги исплати на сопствениците 

на спорните објекти да бидат повисоки од оние добиени со продажбата на ЕСМ?
3.Зошто ЕСМ се продава сега кога Европската комисија вели, цитирам: 'Република Маке-

донија моментно е далеку од задоволувањето на европските барања за неколку клучни 
аспекти од Поглавјето за енергетика и ќе треба да направи значителни напори за да го 
усогласи своето законодавство и ефикасно да го спроведува и применува среднорочно'?  

4.Дали Владата во интерес на новиот сопственик на ЕСМ ќе ја поскапи цената на елек-
тричната енергија за 20 проценти во екот на грејната сезона? Дали од истите причини 
Владата го нарачува кај таканаречената независна Регулаторна комисија за енергетика но-
виот електрошок, во форма на нов тарифен систем? Дали без ваквото поскапување Владата 
не може да го продаде ЕСМ?

5.Дали Владата заедно со ЕСМ ќе ги продава и 12-те мали хидроцентрали, кои прет-
ставуваат околу 15 отсто од хидропотенцијалот на Република Макединија и годишно имаат 
профит од околу 7 милиони евра? Зошто Владата ги продава хидроцентралите кога екс перт-
ската јавност во Република Македонија и Светска банка жестоко се против тоа решение? 
Како може да се продаваат ХЕЦ 'Матка', а ХЕЦ 'Козјак' и ХЕЦ 'Света Петка', кои со ХЕЦ 'Матка' 
чинат една технолошка целина, да бидат државни? Дали без продажбата на 12-те мали 
хидроцентрали Владата не може да го продаде ЕСМ?

6.Зошто Владата не ги санкционира големите потрошувачи на електрична енергија кои 
се во приватна сопственост, и иако имаат повластена цена на електрична енергија, сепак не 
ги плаќаат своите сметки и на ЕСМ му должат милионски суми во евра? Ова неплаќање на 
сметките за струја од страна на големите потрошувачи ја урива финансиската стабилност 
на ЕСМ.  Очигледно некој сака да се создаде претстава дека ЕСМ не е во можност да се спра-
ви со сите овие проблеми, па заради тоа мора да се продаде!

7.Владата, нејзиниот премиер и ресорните министри треба да й објаснат на македонската 
јавност како е можно населението да плаќа висока цена на струјата, ако речиси 40 отсто од 
работоспособното население е невработено, а околу 27 отсто е под долниот праг на сиро-
маштија и дневно живее  просечно со 100 денари? Каде се ветувањата на СДСМ дадени во 
предизборната кампања дека народот ќе ја земе власта во свои раце? За ваква власт на-
родот не гласаше.

8.Владата треба да одговори според кој закон и според кои светски искуства таа ги оп-
редели роковите од 14 дена за претквалификација на заинтересираните инвеститори за 
приватизација на ЕСМ, 3 дена за евалуација на понудите и 45 дена за квалификација на 
инвеститорите? ", дециден беше во својот став професорот Атанаско Тунески.

АТАНАСКО ТУНЕСКИ


