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Пишува: 
Рената МАТЕСКА

ЕКОНОМИЈА
ЕКОНОМИЈА

ШТО ЌЕ ДОБИЈАТ, А Ш  
ГРАЃАНИТЕ СО ПРО   

ЗЛАТНАТА КО 

Коцката е фрлена, "ЕСМ 
Дистрибуција" се про да-
ва во пакет со 12 мали 

хидроцентрали, а но виот газ-
да ќе биде познат до март 2006 
година. Залудни беа сите до-
сегашни преду предувања од 
страна на еко номските екс пер-
ти, попусти беа протестите, 
негодувањата од страна на 
граѓаните, кога веќе е решено 
последното вредно нацио нал-
но богат ство на државава да 
го продадеме. Иако делумно 
тендерот беше засегнат од 
непопишаниот имот на ЕСМ, 

ВЛАДАТА ГО ОБЈАВИ ДОЛГОНАЈАВУВАНИОТ ТЕНДЕР ЗА "ЕСМ 
ДИСТРИБУЦИЈА" 

да се грижи за остварување 
на што е можно поголем про-
фит.

"Генерално гледано, ова 
не е нешто непланирано во 
смисла на тоа дека вакво неш-

то се случува само во Ма ке-
донија. Приватизацијата на 
електростопанствата во це-
лиот регион на Југоисточен 
Балкан, се случи. Тоа е гло-
бална тенденција, која ние ка-

ко држава не можеме да ја 
спречиме. Прашањето е како 
да се сфати глобализацијата, 
за што народот треба да биде 
информиран така како што 
треба за да нема отпор. Ма-
кедонија не може да остане 
слепо црево во процесот на 
глобализацијата. Не можеме 
ние да не го продадеме ЕСМ. 
Но, во овој момент про да ва-
њето на Електростопанство 
пред избори и тоа се фаќа по-
следниот рок - шест месеци, 
влева сомневање. Зошто тоа 
не се направи порано? Крајот 
на 2001 година беше име ну-
ван странски консултант од 

Мајнел бенк, кој работеше на 
подготовки за приватизација. 
Ако од тогаш минаа три ипол 
години и дури сега се при-
ватизира, останува сомне ва-
њето дека тие пари, кои 
треба да се добијат, целосно 
или дел од нив, нема да бидат 
употребени за вистински на-
мени. Значи, не е спорно дека 
треба да се случи прива ти-
зацијата, туку кога таа треба 
да се случи, а во моментов 
тоа е неповолно. Многу е 
симптоматичен моментот на 
случувањето, брзината се га 
да се случи прива тиза ци јата 
укажува на тоа дека па рите 
имаат некаква намена", вели 
Љубица Рубен, менаџер и 
правен консултант на Менс 
Легис. 

Освен тоа, таа е со став вра-
ботените да добијат процент 
од акциите:

"Би било добро и Здру же-
нието 'Акционер' да се ак-
тивира и од Владата да по ба-
ра од оној дел што ќе остане, 

како и познатите проблеми 
околу лошата на плата на елек-
трична енергија, сепак се до-
несе одлука за продажба. По-
сочените про блеми, прика жу-
вањето на високиот процент 
на загуби во изминатиов пе-
ри од пред продажбата, ја прет-
ставува компанијата како не-
рента билна и во голема мера 
ја урива нејзината цена. Не на-
празно познавачите на сос-
тојбите се прашуваа што е тоа 
што може да направи ид ниот 
купувач на дистрибу тивната 
мрежа, а што досега не мо же-
ше да направи др жавата?!

ЗНАЕМЕ ЛИ ШТО НÈ 
ЧЕКА?

Ако се има предвид дека 
досегашната цена на елек-
тричната енергија беше ви-
сока за плиткиот џеб на гра-
ѓаните, тогаш цената која ќе ја 
креира новиот сопственик на 
"ЕСМ Дистрибуција" ќе биде 
неподнослива за населе ние-
то. За жал, државата воопшто 
не се потруди јавноста да ја 
подготви за продажбата на 
овој витален субјект, тран спа-
рентно не кажа што ќе се 
добие, а што ќе се изгуби?! И 
да немаше никакво сомне-
вање околу продажбата, тер-
минот, периодот од шест ме-
сеци пред изборите станува 
мошне симптоматичен. Со се-
ма е оправдано стравувањето 
за социјален колапс, бидејќи 
Владата ќе ги изгуби кон трол-
ните механизми на цените на 
електричната енергија. Ло-
гично е новиот газда, пред сè, 

ТЕНДЕРОТ БЕШЕ ОБЈАВЕН ВО FINANCIAL TIMES, А БУЧКОВСКИ 
ИСТАКНА ДЕКА ОВАА ПРИВАТИЗАЦИЈА Е НАЈТРАНСПАРЕНТНА!

ДАЛИ ПОВТОРНО ЌЕ ИМ СЕ ВРАТИМЕ НА СВЕЌИТЕ СО ОГЛЕД ДЕКА 
ТЕШКО ЌЕ ГО ИЗДРЖИМЕ ЕЛЕКТРОШОКОТ?!



39  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 598 / 16.12.2005

ТО ЌЕ ИЗГУБАТ 
ДАЖБАТА НА 
КОШКА?

Терминот за продажба пред избори на мет-
нува сомневање дека дел од парите наменски 
ќе се искористат за кампањи, посочуваат ма-
кедон ски те експерти!

Неминовен е стравот што ќе биде со го ле-
мите потрошувачи како "Фени", "Макстил", 
"Силмак", како и со целата македонска ин дус-
трија и населението, кои според укажувањата 
на стручњаците ќе имаат големи штетни пос-
ледици. 

На 24 декември ќе бидат познати ком па-
ниите кои ги исполнуваат претквалифи ка-
цио ните услови.

Дали новиот газда можеме да го пре поз-
наеме во лицето на "Чез", "АЕС Инвестмент" 
или "Енел" ќе се знае во март 2006 година.

околу десет проценти, да има 
дел и за вработените. Зошто? 
Ако кај Телеком беа оставени, 
зошто да не бидат и кај Елек-
тростопанство, со оглед на 
тоа дека и двете претпријатија 
беа јавни. Ако претходната 

Влада имаше политичка волја 
да остави два процента за 
вработените, зошто тоа да не 
го направи и сегашнава Влада 
со Електростопанство".

Според Рубен, од досегаш-
ната работа на менаџментот 

на Електростопанство се гле-
да дека има дубиоза, ја по-
добруваат наплатата, но таа е 
70 проценти, за разлика од 
Германија каде што таа изне-
сува 95 проценти. 

"Губењето на тие 25-30 
проценти е огромна загуба за 
Електростопанство. Исто та ка, 
во делот на воспоставената 
контрола на трошење на сред-
ствата, одржувањето на по с-
трој ките и во поглед на тоа 
како државата е лош сто пан-
ственик, има доста одлевања 
на пари поради лошото ра-
ботење. Немам конкретни по-
датоци - вели Рубен - бидејќи 
не сум директно вклучена во 
процесот, но очигледно е де-
ка државата лошо стопани су-
ваше со ЕСМ и доколку би 
имале приватник како газда 
тогаш би имало ефекти, но 
опасноста е во тоа што ќе се 
зголемат цените, може да ни 
се случи истото како со Те-
леком, кој сакаше инвес ти-
цијата да си ја врати за многу 
кратко време, што за граѓа-
ните е многу тешко. За спо-
редба, телекомуникациските 
услуги во другите држави се 
многу пониски отколку кај 
нас". 

 
РЕАКЦИЈА НА 

ЕНЕРГЕТИЧАРИТЕ И НА 
ГРАЃАНИТЕ

Здружението на енергети-
чарите на Македонија, ЗЕ МАК, 
отсечно реагираше дека Вла-
дата ги продава хидро елек-
траните и не ги почитува пре-
пораките на домашните екс-
перти и мислењето на Свет-
ска банка.

Од ЗЕМАК заклучија:
"Во Македонија не се со-

здадени неопходни предус ло-
ви за приватизација на 'ЕСМ 
Дистрибуција'".

Тие посочија веднаш да се 
запре со приватизацијата и 
со тендерот, со образложение 
дека во државава сè уште не е 
либерализиран енергетскиот 
пазар.

"Во земјава и во регионот 
не функционира пазарот на 
електрична енергија, не се 
уредени меѓусебните односи 
на новите претпријатија кои 
произлегоа од старото ЕСМ. 
Не се донесени новиот закон 
за енергетика, ниту новиот 
тарифен модел по кој треба 
да се пресметува цената на 
електричната енергија. Нај го-
лем дел од објектите на ЕСМ 
се со нерегулиран имотно-пра-

вен статус", посочуваат енер-
ге тичарите.

Ден пред распишувањето 
на тендерот, пред Владата 
својот револт го искажаа и 
Здру жението на граѓани "Глас 
за светлина", "Ден" и "Здруже-
ние то за заштита на зако ни-
тоста", кои бараа привати за-
цијата да се одложи сè до 
нашето влегување во ЕУ.

"Нема ниту еден издржан 
аргумент за продажба на ком-
панијата и граѓаните не до-
бија одговор зошто се при-
ватизира", изјави Тони Ми-
лески, претседател на "Ден", 
кој најави протести и во на-
редниот период.   

Останатите граѓани (иако 
во скромен број за нешто тол-
ку суштинско за народот), со 
свеќи и со ламби, се обидоа 
да го кренат својот глас пред 
Владата на Република Маке-
донија. Но, власта остана сле-
па и глува на нивните бара-
ња.  

СТАРТ НА 
ПРИВАТИЗАЦИЈАТА

Со објавувањето на прет-
квалификациониот тендер во 
"Financial Times" и во "Служ-
бен весник на РМ", Владата и 
официјално ја почна постап-
ката за приватизација на "ЕСМ 
Дистрибуција", една од че ти-
рите компании која настана 
од некогашното "Електросто-
панство на Македонија" а.д. 
Според она што го нагласи 
Владата, според крите риу-
мите за претквалификација, 
на тендерот да се пријават 
енергетски компании, стра те-
гиски инвеститори со големо 
искуство во дистрибутивната 
дејност и да оперираат со 
електродистрибутивниот 
бизнис надвор од границите 
на нивната матична земја. 

Во меѓувреме се покажа 
де ка е спорен имотот на око-
лу 13.000 објекти на компа-
нијата. Државниот геодетски 
завод тврдеше дека новиот 
Закон за преобразба на ЕСМ 
(кој беше донесен за да се ре-
ши сопственоста на објекти-
те), е противуставен, а тоа го 
демантираше министерот за 
економија, Фатмир Бесими.

Сепак, целиот процес око-
лу приватизацијата мора да 
заврши најдоцна до март ид-
ната година зашто треба да се 
запазат законските рокови за 
забрана за продажба на др жа-
вен имот шест месеци пред 
из бори.   

ЉУБИЦА РУБЕН: ИЗБРАНИОТ МОМЕНТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА ПРЕД 
ИЗБОРИ ВЛЕВА СОМНЕВАЊЕ


