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Пишува: 
Рената МАТЕСКА

ЕКОНОМИЈА
ЕКОНОМИЈА

КОГА ЌЕ ГИ ПОСЛУ 
ЌЕ СЕ СПРАВИМЕ  

БИЗНИС ПЛАНОТ НА ТЕЛЕКОМ И НАЈАВАТА ЗА ПРОДАЖБА НА 
ДРЖАВНИТЕ АКЦИИ - ПРИЧИНА ЗА НЕРВОЗА

ури и Европејците ни 
порачаа и ни по тен-
цираа дека доколку 
сакаме да стигнеме 

таму каде што сме тргнале, 
тогаш неизбежно ќе мораме 
да се "решиме" од моно пол-
ските позиции на некои ком-
пании, како што во случајов 
се Македонски телекому ни-
кации, чие стопанисување по 
приватизацијата граѓа ни те 
скапо го платија, чув ству вај-
ќи го секое "ало, ало" како 
кош  мар!

Згора на тоа, имаше бра-
нови отпуштања, кои веро-
јатно и ќе продолжат, а из-
ненадување за јавноста бе-
ше одлуката на Владата ток-
му сега да ги продаде оние 
47 проценти од акциите кои 
ги поседува во Телеком, што 
предизвика лавина реакции. 

А секако уште поинте рес-
ни се информациите за про-
фитот на Македонски теле-
комуникации и на Мобимак, 
кој во првите шест месеци од 
2005 година изнесувал 75 ми-
лиони евра.

Унгарците од "Матав" ќе 
ги запомниме, а со оглед на 
тоа дека нема сериозни абе-
ри за конкуренција, и по тоа 
што тие за наредната година 
планираат нови поска пу ва-
ња, максимизирање на про-
фитот, зголемување на при-
ходите. Значи, за рекордно 

Годинава, Македонски телекомуникации 
и Мобимак, од "ало, ало" ќе остварат до бив-
ка од 140 милиони евра, а за наредната го ди-
на планираат да заработат пет милиони по-
веќе, а се разбира, за тоа ќе ги зголемат це-
ните!

Контрадикторни ставови на власта и на 
опо зицијата во врска со најавите за про даж-
ба на 47 проценти државни акции во Те ле-
ком.

време го утростручија тоа 
што го дадоа за Телеком, ко-
ментираат граѓаните! 

На информациите во јав-
носта околу бизнис планот и 

практично да ја примениме 
пораката на европскиот пр ет-
ставник во Република Ма-
кедонија, господинот Ерван 
Фуере, кој јасно и гласно ни 
порача:

"Справете се со моно по-
лите".

Можеби сè ќе се среди до-
година, кога Македонски те-
лекомуникации конечно ќе 
се здобијат со конкуренција, 
со што ќе се изгуби нивната 
монополска позиција!

ПОСКАПО "АЛО, АЛО" 
И ОТПУШТАЊА???

Она што јавноста мо же ше 
да го слушне преку ме диу-

зацијата на потро шу вачите 
на Македонија. От та му ни 
кажаа дека претсе да телката 
Маријана Лончар Вел кова сè 
уште нема изградено став во 
врска со ваквите најави.  

Во бизнис планот на Те ле-
ком за идната година, пре-
зентиран во спомнатиот ме-
диум, не се потенцира дека 
ќе има нови отпуштања, но 
затоа, пак, испланирале да 
поделат половина милион 
евра за отпремнини. Оста ну-
ва непознаница чуму тие па-
ри, ако не отпуштаат вра бо-
тени.

Инаку, според Програмата 
за преструктуирање на Теле-
ком, беше најавено дека на 

почетокот на наредната го-
дина компанијата треба да го 
намали бројот на врабо те ни-
те за 550 работници. Од нив 
половина се технолошки ви-
шок и им се нуди социјален 
пакет со отпремнини во из-
нос од 11.000 евра, додека на 
другите им се нуди отпрем-
нина од 5.000 евра и пре рас-
пределба на други работни 
места, со гаранција за работа 
од уште две години. Вра бо-
тените, оние кои се најдоа на 
црниот список, негодуваа, а 
Синдикатот е со коментар:

"Не е спорно што фирмата 
се преструктуира и што сме-
та дека й е потребна ра цио-
нализација, туку е спорен на-
чинот на кој сакаат да от пуш-
тат 550 прекубројни работ-
ници".  

Синдикалците посочуваат 
дека синдикалниот пакет со 
отпремнини, кој им се нуди 
на вработените во Телеком, 
не е резултат на заедничкиот 
договор меѓу Синдикатот и 
раководството на компани-
јата. Според нив, иако пла-
нираните отпуштања се спо-

Д
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31 ПРОЦЕНТ ОД ДРЖАВНИТЕ АКЦИИ

новите поскапувања, порт-
паролот на Македонски те ле-
комуникации, Валентина Нед -
кова, вели:

"Бизнис планот е интерен 
документ, официјално ништо 
не е соопштено. Тоа не е до-
кумент за официјална упо-
тре ба".

Редно е да ја повториме и 

мите во државава, прет ста в-
уваше уште едно непри јатно 
изненадување и тоа пред но-
вогодишно. Според извеш-
тајот презентиран на А1 те ле-

визија, во јуни на ред ната го-
дина ни претстои но во пос-
капување на импул сите за 20 
проценти. На вак вите најави 
портпаролот Не дкова нема 
коментар и офи цијален став. 
За евентуално ново пос ка пу-
вање на теле фонскиот им-
пулс во 2006 го дина по ба-
равме мислење од Орга ни-
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ШАМЕ ЕВРОПЕЈЦИТЕ И 
 СО МОНОПОЛИТЕ?!

сè се губи", велат правните 
кон султанти. 

Прашање е на момент зош-
то токму сега се продаваат 
акциите. Пред граѓаните мо-
ра да се каже што е мотивот 
и зошто се прави тоа. 

"Апсурд е да се продаваат 
акции во компанија која ра-
боти профитабилно. До колку 
дојде до тоа, тука има некои 
заткулисни игри. Зошто вак-
ви работи се случуваат токму 
пред избори и зошто власта 
ќе ги искористи парите. За 
споредба да ги прашаме ак-
ционерите од цементарница 
"Усје" како се чувствуваат 
што ги продадоа акциите и 
еднократно зедоа пари, а 
оние три отсто што не ги про-
дадоа, доживотно со поко-

Ќе поскапат електричната 
енергија, парното, прехран-
бените продукти, а ако се 
точни шпекулациите и теле-
фонскиот импулс. Останува 
нејасно како ќе преживуваат 
обичните граѓани покрај ва-
ков бран поскапувања?

МОМЕНТ ЛИ Е ЗА 
ПРОДАЖБА НА 

АКЦИИТЕ?

Најавата на Владата за про-
дажба на акциите во Телеком 
наиде на големо изнена ду-
вање од страна на граѓаните.

Никој ништо не презеде 
за да ги натера Унгарците да 
им поделат 2 отсто од ак ци-
ите на компанијата на повеќе 
од 3.000 лица кои работеле 
или, пак, сè уште работат во 
Телеком. На најавата за про-
дажба на државните акции 
реагираше и Синдикатот на 
Македонски телекомуни ка-
ции, со оглед на фактот дека 
уште од 2002 година има вла-
дина одлука за распределба 
на 2 процента од акциите.

спомнуваа акциите на Вла-
дата во Телеком, одеднаш се 
појавија и со образложение 
дека со тоа ќе се прикрие бу-
џетската дупка. Но, зошто се-
га би ја покривале? Се остава 
благо сомневање дека пред 
парламентарните избори 
дел од тие пари ќе бидат по-
трошени ненаменски. Не е 
јасно дури ниту како ќе ги 
продаваат. Не ми е јасно од 
кој аспект е вистински мо-
мент за продажба на акциите 
во Телеком? Голема диви де н-
да од Телеком влегува ди рек т-
но во Буџетот, а со продажба 
на државните акции тоа се 
губи трајно. Сакам да нагла-
сам дека овој вид продажба, 
без јавноста да биде ин фор-
мирана која е целта, кој е 
бенефитот, обврските кон 
меѓународната заедница и 
глобалните стратегии и што 
го очекува народот, и пози-
тивно и негативно, со оглед 
дека дивидендата влегува во 
Буџетот и тука губи граѓа ни-
нот. Таа дивиденда е од наро-
дот и за народот. Сега, до-
колку се продадат акциите, 

ред Законот за работни од-
носи, тоа не може да се на-
прави без почитување на Ко-
лективниот договор, кој пр ед-
видува секое отпуштање да 
го одобри Синдикатот. Од 
лицата одговорни за односи 
со јавност од Македонски те-
лекомуникации, во врска со 
отпуштањата добивме од го-
вор дека "програмата е во 
тек".

ленија земаат 10 пати по го-
леми средства", вели Васко 
Тодоровски, претседател на 
Здружението на граѓани "Ак-
ционер". 

Но, во интерес на об јек-
тивноста се обидовме да ја 
слушнеме и другата страна, 
односно власта, која инсис ти-
ра за продажба на акци ите.

"Проценивме дека ова е 
најповолниот период за про-
дажба на државните акции 
во Телеком. Со оглед дека 
годинава Владата прв пат ја 
доби дивидендата од Ма-
кедонски телекомуникации, 
сметаме дека има сериозен 
проблем со неговото до би-
вање воопшто. Наскоро Теле-
ком ќе се соочи со конку рен-
ција, а граѓаните иритирани 
од досегашниот однос на 'Ма-
тав', секако ќе ги изберат дру-
гите варијанти, така што ак-
циите во Македонски те ле-
комуникации значително ќе 
обезвреднат. Така, сега за 
нив може да се постигне доб-
ра цена, во периодот пред да 
дојде конкуренцијата", твр дат 
нашите извори од власта.

"Директно доаѓаат во су-
дир одредбите од договорот 
и владината одлука, која е 
донесена од Влада, неза вис-
но која била во тој момент, и 
отворен е судски процес кој 
изричито бара дека во случај 
на оттуѓување, односно про-
давање на владиниот пакет 
во кој не може да бидат зе ме-
ни предвид тие 2 процента", 
велат синдикалците од Теле-
ком, кои најавија дека прав-
дата ќе ја бараат на суд.

"Во приватизацијата на 
Ма кедонски телекому ника-
ции, од оној капитал кој не е 
продаден државата имаше 
обезбедено 2 отсто за ак ци-
ите на вработените, кои до 
ден денес не им ги даде. Мно-
гу е чудно што до сега не се 

"ЖЕШКИТЕ" ТЕЛЕФОНИ ИМ 
ГО ЗАГОРЧИЈА ЖИВОТОТ НА 
ГРАЃАНИТЕ

АПСУРД Е ПРОДАЖБАТА НА АКЦИИ ВО ПРОФИТАБИЛНА ФИРМА, 
ВЕЛИ ВАСКО ТОДОРОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА 
ГРАЃАНИ "АКЦИОНЕР"


