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Пишува: 
Рената МАТЕСКА

МИСТЕРИОЗНО ИСЧЕКУВАЊЕ "ВИСОКА" ЦЕНА ЗА ЕСМ ДИСТРИБУЦИЈА

ЕКОНОМИЈА

Д

ПО ОКТА И ТЕЛЕКОМ НЕ НИ  

али четирите стран-
ски компании ќе да-
дат поволни цени за 
ЕСМ Дистрибуција или 

не, воопшто не може да се 
знае со оглед на нетран спа-
рентноста на власта око лу 
ре алната цена на она што се 

Триесет партии од опозициониот блок  
пот пишаа Декларација со која бараат да не 
се продава ЕСМ Дистрибуција. 

Тендерот ќе заврши со преговори во 
четири очи, а во недостаток на информации 
се шпекулира дека целиот процес е фарса и 
дека веќе заткулисно сè е договорено?!

Заинтересираните понудувачи побараа 
пролонгирање на рокот на доставување на 
понудите, наместо на 1 да е на 15 март. Спо-
ред најавите, до крајот на идниот месец тре-
ба да се заврши целата купопродажна тран-
сакција.

приватизира и купо про даж-
ниот договор. Кога се не ма 
конкретни информации, не-
избежни се шпекулации и 
пр ет поставки. Конкретно, по 
лошите купопродажни дого-
вори за Македонски телеко-
муникации и за Окта, Владата 

би требало да дува и на "ки-
село млеко", со оглед дека 
граѓаните сè уште скапо пла-
ќаат за ваквите лоши дого-
вори, а таа прима пенали. 

"Лично мислам дека чети-
рите компании - заинтере си-
рани понудувачи, герман ска-
та компанија 'РВЕ', итали јан-
ската 'ЕНЕЛ', чешката 'ЧЕЗ' и 
ав стриската 'ЕВН АГ', треба да 
дадат доста поволна и ви со-
ка цена за купување на ЕСМ 
Дистрибуција", коменти раше 
Никола Черепналков ски, др-
жавен советник за ен ер ге ти-
ка во Министерството за еко-
номија и претседател на Ко-
мисијата која ќе ги оце нува 
понудите за тендерот.

А, како ќе се знае колку се 
поволни понудите кога сè е 
зад очите на јавноста и но ви-
нарите. 

Министерот за финансии 
Никола Поповски за цената 
на ЕСМ Дистрибуција изјави:

"Мојата проценка беше де-
ка вредноста нема да биде 

помала од 80 до 100 милиони 
евра. Некои од инвести то ри-
те можат да помислат оти не 
вреди да се инвестира во 
ком  панија каде што 10 луѓе 
можат да ви ја блокираат ра-
ботата. Се плашам дека це ла-
та оваа ситуација може да до-
веде до намалување на пону-
дата".

Но, потоа дополни: "Изја-
вив оти сум загрижен дека 
тоа што се случува со про тес-
тите може да ја намали по-
нудата од страна на инвес ти-
торите". 

"Сигурен сум дека никој 
нема да преземе ризик да ја 
продава ЕСМ Дистрибуција 
по така ниска цена, како што 
се шпекулира во јавноста", 
вели Черепналковски.

Ако формулата според ко-
ја се продавале електро дис-

трибуциите во соседна Буга-
рија е цената на една елек-
тродистрибуција да е ед нак-
ва на вкупните броила по-
мно жено со 200 до 220 евра, 

СИМОН УЗУНОВ, МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈАСИМОН УЗУНОВ, МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

НИКОЛА ЧЕРЕПНАЛКОВСКИ, ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ЗА ЕНЕРГЕТИКА НИКОЛА ЧЕРЕПНАЛКОВСКИ, ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА 
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  ТРЕБА УШТЕ ЕДНА "УТКА"!

За тоа дали постои економско објаснување и оправдување 
за приватизацијата на ЕСМ Дистрибуција побаравме одговор 
од Марјан Николов, претседател на Центарот за економски 
анализи. Николов изјави: 

"Мое мислење е дека политичките структури се доведени 
во теснец и тоа само затоа што досега во целиот овој период 
на транзиција го злоупотребуваа деловниот систем на ЕСМ 
(и целиот енергетски систем на Македонија) од ас пект на 
немање средства за инвестиции, немање алтернатива за 
примарна енергија, преспана деценија за развој на гасот 
како ефикасен супститут за електричната енергија, опасно 
приближување на крајот на не само економскиот туку и на 
технолошкиот век на РЕК Битола, зголемена побарувачка со 
веќе една четвртина да мора да се увезува, слаба економија 
која не може да поддржи големи капитални инвестиции во 
овој сектор, да мора да се продаде пошто-зашто барем во 
делот на дистрибуција. Тие се надеваат дека оној кој ќе ја 
купи Дистрибуција барем ќе ја зголеми наплатата и евен-
туално ќе инвестира, иако лично се сомневам дека некој ќе 
инвестира. Овде само сакам да истакнам дека пропушти ло-
калната власт и ЗЕЛС, како нивна асоцијација, да се избори за 
тоа дистрибуцијата да им се пренесе како сопственост и тие 

да ја стопанисуваат. Мислам дека тоа ќе беше многу по до-
маќински. Повторно ќе останеше под државна капа на по-
ниско ниво на власт, но сигурен сум дека наплатата ќе се 
зголемеше, ќе имаше подобар менаџмент и ќе се разми с-
луваше за инвестиции. Недоволно 
се експлоатираше и можноста да 
се оди во прива ти зација преку до-
капитализација на ЕСМ. Во принцип 
презадолженост значи дека не мо-
жете да гаран ти рате за идни задол-
жувања и тогаш одите на дока пи-
тализација. ЕСМ има кредити за от-
плата, кои изне суваат околу 13 от-
сто од вкупниот капитал. Праша ње 
е дали е ова релативно многу за да 
се оди на докапитализација. Ако е 
многу, то гаш зошто да не се оди на 
дока пи тализација, а ако е малку 
зош  то да не се задолжи овој сектор 
со др жавни гаранции за привле ку-
вање капитал за инвестирање? 

Друга варијанта е да се либера-
лизира пазарот, да не се привати-
зира, а да се распише меѓународен 
тендер за менаџмент". 

Граѓаните најмногу се загрижени 
за цената на електричната енергија, 
да не ги снајде истата судбина, како 
што им се случи со Македонски те-
лекомуникации, чиј монопол пре-
скапо нè чини. 

"Прво сакам да истакнам дека до -
сега цената на електричната ен ер-
гија во МК беше на многу нис ко 
ниво. Граѓаните треба да бидат свес  -

ни дека оваа цена, која сега ја имаат, никогаш повеќе нема да 
ја уживаат. Значи, цената на елек тричната енергија, не по ра-
ди приватизацијата, туку поради тоа што не ги одразува мар-
гиналните трошоци и трошоците на долг рок (со трошоци за 
капитал), ќе мора да се зголеми дури и ако нема прива ти-
зација. Значи, не е проблематично очекувањето за повисока 
цена, туку сомневањето од зло употреба на сте пенот на ре-
гулација и други технички про блеми, кои би се јавиле од 
идниот либерализиран пазар. Второ - вели Ни ко лов - при-
ватизацијата на овој сектор (гло бално, додека кај нас е само 
резултат од глобалниот тренд), доаѓа од осо знае ната мисла 
дека приватниот капитал, во пазарно опкру жу вање, поефи-
касно ги алоцира ресурсите кои, пак, водат до поевтина 
пазарна цена на производот. Се како дека за ова е потребно 
одредено време, кое еконо мистите го нарекуваат на долг 
рок. Значи, краен резултат е да очекуваме поевтина цена на 
електричната енергија и подобра услуга во смисла на до-
стапност, постојаност, сигур ност на достава итн. По следен 
податок, кој го имам, од 2002 година е дека во земјите оп-
фатени со Атинскиот меморандум просечната цена на ел ек -
тричната енергија изнесувала 53 USD/MWh за домаќин-
ствата. Најскапа била во Турција со 79 USD/MWh, додека во 

Ма кедонија изнесувала 41 USD/MWh. Од ова, за нај едно-
ставна прогноза, може да се каже дека цената во Маке донија 
би поскапела за околу 30 отсто за да може да дојде до про-
сечната ако просечната е онаа која мислиме дека ќе биде 

пазарна во услови на интегрирање 
на овие земји во еден пазар. Значи, 
причината за приватизација за ради 
очекувана пониска цена не е ко-
ректна. Но, се пак цената на елек-
тричната енер гија ќе поскапи до-
полнително и од след ниве причи-
ни: цената на елек трич ната енер-
гија е релативно нис ка споредено 
со ценовното ниво во земјата (по-
ради тоа ние никогаш нема да има-
ме поевтина цена на електрична 
енергија од онаа која ја имавме до-
сега, бидејќи се работи за системска 
промена на нивото на цената, а не 
за пазарни флуктуации). Натаму, по 
приватизацијата ќе сле дува поска-
пување заради покри вање на мар-
гиналните трошоци од работењето, 
кое во моментов никој во Маке до-
нија го нема пресметано. На ова ќе 
се додаде и маржата за ради која и 
дошол инвеститорот (иако би тре-
бало да биде под кон трола на Ре-
гулаторната комисија, слично како 
случајот со барањето од Топли фи-
кација). Дополнително ќе има по-
скапување поради пре сметаниот 
општ тренд на раст на поба ру вач-
ката на електрична енер гија во Ев-
ропа, кој е со пониска стапка од 

ТРЕБАШЕ ПРВО ДА ПРОФУНКЦИОНИРА ПАЗАРОТ, ПОТОА ДА СЕ ПРИВАТИЗИРА

МАРЈАН НИКОЛОВ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЦЕАМАРЈАН НИКОЛОВ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЦЕА
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тогаш во нашиов случај 
ако ЕСМ Дистрибуција има 
700.000 броила се доаѓа до 
вкупната сума од 150 милио-
ни евра. Според познавачите 
на состојбите, книговод стве-

ната вредност на она што ќе 
се приватизира изнесува 220 
милиони евра, проценетата 
пазарна вредност е околу 160 
милиони евра, а според из-
јавите на првиот финан си ер 

продажната цена беше све-
дена од 80 до 100 милио ни 
евра.

Освен тоа, произлезе дека 
постојат и спорни прашања 
за приватизацијата на ком-
панијата, а конечниот купо-
продажен договор нема да 
биде јавно објавен. Со други 
зборови, тендерот ќе заврши 
со преговори. Останува ми-
стерија кои се спорните точ-
ки кои треба да се пеглаат 
меѓу Владата и новиот газда.

"Станува збор за технички 
прашања кои ќе станат дел 
од купопродажниот договор 
за ЕСМ Дистрибуција", вели 
Симон Узунов, помошник ра-
ководител на Секторот за ен ер-
гетика во Министер ството за 
економија.   

Всушност, на четвртата 
три    бина во организација 
на "Транспарентност Македо-

нија", која имаше цел да обез-
беди пристап до информа-
циите во процесот на при ва-
тизацијата на ЕСМ Дистри-
буција, новинарите конста-
тираа дека процесот вооп што 
не е транспарентен, со ог лед 
на фактот дека луѓето од влас-
та не им дадоа од го вор на 
прашањата од јавен интерес. 
Според новинарите, про це-
сот е само пет отсто тр ан-
спарентен, односно се ка жу-
ваат само основни, но не и 
суштински работи, па та ка 
не ма да не чудат шпеку ла ци-
ите дека тој е чиста фарса и 
дека власта веќе се до го во-
рила околу продажбата. Се 
слушаат и гласини дека про-
тестите можеби се под др жа-
ни или, пак, органи зира ни од 
некој од учесниците на тен-
дерот за намерно да се на-
мали цената на компа ни јата. 

трендот на раст на по ну дата. Овој гап за електрична енер гија 
ќе вли јае на зголемувањето на пазарната цена на елек трич-
ната енергија во Европа, кој ќе се ре флек тира и во Маке-
донија. На ова би можело да се додадат и зго лему вањата за-
ради можното тесно грло во трансмисијата, зе лените регу-
лативи од ЕУ, кои ќе го погодат македонското производство 
од фосилни примарни горива, кои се доми нантни во гене-
рирањето ЕЕ. Не треба да се занемари, гло бално, и ско реш-
ното затворање на неколку нуклеарки во Европа, така што 
новите инвестиции ќе бараат и повисоки цени, особено ако 
знаеме дека се димензионира секогаш поголем капацитет и 
ако има ризик од непродавање тоа до полнително ќе ја зго-
леми цената, енормното зголемување на цените на суровата 
нафта и природниот гас на светскиот пазар, како основни 
енергенси итн.".

Според Николов, од овие груби анализи, цената на елек-
тричната енергија би се зголемила за околу 100 отсто во 
период од три до пет години по приватизацијата, само врз 
основа на овие информации. Тој вели дека она што може да 
влијае на намалувањето на цената на електричната енергија 
е добро оспособена и деполитизирана Регулаторна коми-
сија, изградба на инфраструктура на кластери на мали потро-
шувачи (во ова би требало да се организира и локалната 
власт), можен трансфер на дистрибутивните центри на ло-
калните власти, поголем и поквалитетен капацитет за пренос 
и за замена на потрошувачка на електричната енергија со 
природен или биогас и/или нуклеарна енергија. Меѓутоа, 
овие основи кои влијаат за намалување на цената делуваат 
на подолг рок откако ќе се случат поскапувањата. 

На прашањето дали граѓаните треба сериозно да се во з-
немират поради приватизацијата на ЕСМ Дистрибуција, што 
досега резултираше со блокади и со протести, експертот од 
Центарот за економски анализи коментира:

"Мислам дека ние сите како граѓани треба да бидеме за-
грижени не поради немањето регулатива туку поради од-
несувањето на некои поединци. Така, на пример, ќе слушнете 
дека граѓаните непотребно демонстрираат кога тоа е веќе 

завршена работа. Значи, тоа е сигнал дека граѓанскиот и по-
пуларниот НВО сектор само се доживуваат како декор за 
гра  ѓанско општество. Симптоматични се и ветувањата дека 
ќе имало или ќе немало да има поскапување на електричната 
енергија од институции кои немаат надлежност, а се знае 
дека за тоа е формирана Регулаторна комисија, која би тре-
бало политички да биде независна и да ја регулира дејноста 
која е со многу изразени елементи на природен монопол. Од 
друга страна, пак, интересна е последната одлука на Ре гу-
латорната комисија, која одлучи дека нема поскапување на 
цената на електричната енергија. Значи, ова се сигнали дека 
целава работа е некако нејасна, нетранспарентна и недо-
речена и дека се брза. Мислам дека клучната улога ќе ја има 
Регулаторната комисија, која пропишува методологија за 
пре сметка на цени согласно Правилник од јануари 2005 го-
дина и тарифи, како и издавање лиценци за дејност. Мис лам 
дека нејзината независна функција, доколку не подлегне на 
политички притисоци, ќе биде клучна во идниот либе ра ли-
зиран пазар. Кај нас, и покрај постоење на антимонополски 
управи и разни други органи кои треба да регулираат, сепак 
не можат да ги разбијат монополите. Со право граѓаните се 
загрижени за идниот либерализиран пазар на електрична 
енергија, заради компарацијата со самоволието на моно-
полот како во секторот за телекомуникации и заради не ма-
ње заштитни механизми за заштита на самиот потрошувач. 
Како ќе профункционираат овие механизми во овој момент 
не верувам дека некој може да одговори, а особено кога еве 
либерализираниот пазар не профункционирал, а веќе има 
проблеми од должничко-доверителен карактер меѓу ЕЛЕМ и 
МЕПСО. Натаму можно е поради многу причини идниот ин-
веститор во дистрибуција да е привилегиран од страна на 
ЕЛЕМ во продажбата и да се чувствува комотен, бидејќи мож-
но е да биде посложено за него да купува од други држави 
отколку од производител од иста држава. Ние немаме ис кус-
тво во оваа работа и можни се секакви сценарија и исходи, 
па затоа требаше прво да профункционира пазарот, а потоа 
да се приватизира".

СОЦИЈАЛНИОТ ПАКЕТ - ЗАДОЛЖИТЕЛЕН УСЛОВ

Како дел од купопродажниот договор е потенциран 
социјалниот пакет, кој се состои од обврска за почитување 
на условите од Колективниот договор склучен меѓу АД 
ЕСМ и Самостојниот синдикат на вработените во АД ЕСМ 
(ССЕСМ). Во однос на отпуштањето, Договорот утврдува да 
нема отпуштање во текот на 2006 година, а во 2007 и во 
2008 година да има отпуштање на најмногу 5 отсто од вкуп-
ниот број вработени. При отпуштањето на овие вработени 
работодавачот е должен да им исплати по 1,5 вредност од 
просечно исплатената плата на работникот во последните 
шест месеци, за секоја година од неговиот работен стаж во 
АД ЕСМ. 

Основен инвестиционен пакет претставува безусловна 
обврска за инвестирање во основната дејност на АД ЕСМ 
во период од три години.


