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Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

БЕРЗАТА ЗА С   ТРУЈА ЌЕ БЕРЗАТА ЗА С 
ГО "СТОПИ"   ЧЕЛИКОТГО "СТОПИ"  

Е Н Е Р Г Е Т С К А Т А  Л И Б Е Р А Л И З А Ц      И Ј А  Ќ Е  Г О  Д О В Е Д Е  М Е Т А Л У Р Ш К И О Т  Е Н Е Р Г Е Т С К А Т А  Л И Б Е Р А Л И З А Ц   
К О М П Л Е К С  П Р Е Д  К О Л А П СК О М П Л Е К С  П Р Е Д  К О Л А П С

Челичната индустрија и мета лур-
гијата се локомотиви на развојот 
на земјата. Овој сектор е осо бе но 

важен бидејќи зафаќа најголем дел од 
БДП, има најголеми инвестиции, нај го-
лемо учество во извозот, како и тоа де-
ка голем број семејства во Маке до нија 
се издржуваат од овој сектор. За тоа се 
важни преструктуирањето на овој сек-
тор и донесувањето нацио нал на стра-
тегија за челичната индустрија, која иа-
ко е изготвена и поминала не кои инсти-
туции, сепак три години е во стенд бај 
положба. Покрај национал на та стра те-
гија, менаџерите од овој сек тор од Вла-
дата бараа поддршка за не го бидејќи, 
според нив, капацитетите кои се во Ма-
кедонија во секторот мо жат да обез бе-
дат пораст на БДП за 10 проценти.

Развојот на челичната индустрија вр-
зува од 8 до 10 работници на еден ме -
талург. Колку за илустрација, во про це-

Многумина предвидуваат 
дека оваа зима ќе биде една 
од најтешките во  
обезбедувањето енергенси за 
Македонија, особено во однос 
на снабденоста со електрична 
енергија. Воведувањето на 
Берзата за електрична 
енергија на големо ги 
разбуричка духовите во 
стопанството, но барем засега, 
иако инвестициите во 
енергетиката се само на 
хартија, либерализацијата на 
енергетскиот сектор упорно 
продолжува.

Наспроти ова, од Електрани 
на Македонија - ЕЛЕМ 
предвидуваат енергетски 
мирна и стабилна зима и се 
согласуваат со 
предвидувањата на 
вицепремиерот Зоран 
Ставрески дека за пет-шест 
години Македонија ќе биде 
способна дури и да извезува 
струја доколку се преземат 
соодветни активности.

сот на "Макстил" и на "Митал стил" се 
врзани од 20.000 до 30.000 ра бот ници. 

Во светот постојат примери каде по-
ради развојот на челичната индустрија 
земјите како Индија, Украина, Словач-
ка, Чешка, Полска и Кина остваруваат 
по голем вкупен раст со можност за от-
ворање нови работни места.

За споредба, за тоа дека челичната 
индустрија во Македонија е од голема 
важност укажува и фактот што од вкуп-
ниот извоз од 2 милијарди долари от-
паѓа на челикот, а втор по учество во из-
возот е текстилот. Тоа е најдобрата по-
рака дека во наредните пет-шест го ди-
ни локомотива за развој во Маке донија 
ќе биде челичната индустрија.

КЛУЧ НА ВРАТА
Но, наспроти поголем развој, "Фе ни", 

"Силмак", "Макстил" и уште пет го леми 
металски компании предупре ду ваат де-
ка им се заканува клуч доколку во 2008 
година Владата ги испрати са ми на па-
зарот на струја.

Вознемирени менаџерите на ком-
паниите й испратија писмо на Владата, 
во кое бараат да не се воведува новиот 
модел за либерализација на пазарот со 
струја. Тврдат дека нема да го из држат 

ценовниот налет на слободниот пазар.
"Одлуката 'Силмак' севкупно својата 

потребна енергија да ја набавува од 
увоз, значи запирање на нашиот капа-
цитет, зашто практично од 1 јануари 
ние не би можеле да издржиме да про-
изведуваме рентабилно и да ги по крие-
ме трошоците со увезената енер гија", 
изјави деновиве Ѕвонко Стоја нов ски, 
ди ректор на "Силмак".

Македонската индустрија е зна ча ен 
фактор на економијата, особено сега 
кога е во залет. Таа го движи сто пан ство-
то и со овој модел таа ќе се пре сече.

Претставниците од овој сектор ба-
раат да разговараат со Владата и да й 
об јаснат дека либерализацијата е мно-
гу избрзана и не е добро про ана ли зи-
рана. Со набавката на струја од Берзата 
на некој начин тие станаа дис кри ми ни-
рани. Тие се согласуваат дека треба да 
има промени во стратегијата на снаб ду-
вањето на електрична енер гија, но тоа 
треба да се реализира по инаку.

Свесни се дека ЕЛЕМ треба да аку-
мулира средства за да вложува во соп-
ствениот развој, но велат дека тие се 
нај мал ку виновни што 15 години во тој 
систем никој не вложувал.

За волја на вистината, со новиот За-
кон за енергетика, кој на сила стапи го-
динава, тие веќе имаа стопроцентно 
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БЕРЗАТА ЗА С   ТРУЈА ЌЕ ТРУЈА ЌЕ 
ГО "СТОПИ"   ЧЕЛИКОТЧЕЛИКОТ

Е Н Е Р Г Е Т С К А Т А  Л И Б Е Р А Л И З А Ц      И Ј А  Ќ Е  Г О  Д О В Е Д Е  М Е Т А Л У Р Ш К И О Т   И Ј А  Ќ Е  Г О  Д О В Е Д Е  М Е Т А Л У Р Ш К И О Т  
К О М П Л Е К С  П Р Е Д  К О Л А П С

Apel za pomo{ za liceto Goran Stankov, 
potrebni se donacii za izveduvawe operativen 
zafat-transplantacija na bubreg vo stranska 
klinika, za {to se neophodni 50.000 evra.
Odobreni telefonski broevi za donacii od 100 
denari se:
070-143-144 i 075-143-075
ili direktno na `iro-smetka za denarski 
donacii otvorena vo Alfa Banka AD Skopje:
Broj na `iro-smetka: 280-0000099969-83
Povikuvawe na broj: 1000031177

зго  лемување на цената на струјата. До мај, кога со струја це-
лосно се снабдуваа од МЕПСО, плаќаа 3,6 центи за киловат 
час, а оттогаш наваму цената е двојно зголемена и изнесува 
6,4 центи за киловат час, зашто 55 проценти од потребната 
струја ја купуваат на слободниот пазар. Ова веќе е големо 
финансиско оптоварување за компаниите од оваа бранша, а 
ќе биде уште поголемо кога струјата целосно ќе се на ба вува 
на Берза. Според нив, тогаш киловат час ќе чини и по веќе од 
девет центи.

Компанијата "Макстил", најголемиот производител на че-
лик и на лим во земјава, заедно со уште неколку маке дон ски 
компании како дел од големите индустриски потро шу вачи, 
ќе бидат први на удар на новиот модел со кој наскоро треба 
да се либерализира пазарот на електрична енергија. Овој 
македонски гигант во црната металургија има значен удел во 
домашното стопанство, учествувајќи со 2,4 про центи во бру-
то домашниот производ. За нив новиот модел за либера ли-
зација на пазарот на струја е избрзан чекор на Владата, со 
што директно се дискриминирани "Макстил", како и целата 
гранка во која се вклучени околу 40.000 ли ца. Поради тоа, за 
надминување на проблемот, тие пред лагаат партнерски раз-
говори со првите луѓе во земјава.

Најголемите индустриски капацитети, кои се погодени од 
владината мерка, имаат близу 6.000 вработени и во из возот 
на Македонија учествуваат со 1 милијарда до лари.

лизацијата на енергетскиот пазар. Големите потрошувачи ќе 
одат на слободниот пазар и што се однесува до другите 
тарифни потрошувачи, како што предлагаат, во зависност од 
напонското ниво на кое се приклучени, постепено ќе се упа-
туваат на отворениот пазар", вели министерката за економија 
Вера Рафајловска.

Берзата за струја, која за Македонија ќе претставува го-
лема новина, ќе се прави по моделот на словенечката. За 
жал, таа институција во Словенија се покажа како про пад нат 
проект. За две години, колку што постои, дневно или во оп-
што нема или се тргува со мали количества струја. Сепак, од 
Владата се упорни.

"Ќе се работи во соработка со словенечката Берза, ќе 
видиме како ќе биде", изјави неодамна министерката Ра фај-
ловска.

Од Државните електрани, кои предлагаат сите фирми - од 
мало дуќанче до големи компании - електричната енер гија 
да ја набавуваат по пазарни цени, велат - ова е идеја, доколку 
се одобри, ќе има рок за прилагодување.

"Тоа е предлог кој треба да се разгледува. Тука има многу 
анализи околу економските аспекти. Многу битно е вре ме то 
кога ќе се имплементира, треба да има подготвеност на сите 
учесници", изјави Димитар Танурков, директор за про из вод-
ство на ЕЛЕМ.

Во Министерството за економија интензивно се работи на 
измените на Законот за енергетика. Неизвесно е како но ви-

Македонската економија е неподготвена за 
идејата на енергетските компании - сите фир-
ми електричната енергија да ја купуваат по 
пазарна цена на берза, сметаат бизнисмените. 
Ова ќе значи удар за нив.

"Во никој случај нема да се согласиме да вле-
земе во таков процес неподготвени", изјави 
Бранко Азески, претседател на Стопанска ко-
мора на Македонија.

Според експертите, големо прашање е дали 
енергетските компании се подготвени за овој 
модел. За најголем дел од нив, на енергетските 
компании им е потребна реорганизација, па 
отворено се сомневаат дека овој процес, така 
како што е замислен, ќе успее од "прва". А, во 
оваа бранша грешките можат да бидат фа тал-
ни за целото стопанство, децидни се екс пер-
тите.

ПРИНЦИП ИЛИ ИНАЕТ
Наспроти овие апели од стопанството, Владата не от ста-

пува од тоа од идната година големите потрошувачи са ми 
да излегуваат на пазарот на струја.

"Во Македонија ќе се формира Берза за струја и наскоро 
таа треба да стартува со работа. Берзата е дел од либе ра-

ните ќе се одразат врз крајните потрошувачи.
Либерализацијата на енергетскиот пазар ја налага Ев-

ропската унија, а експертите тврдат дека ќе биде неиз беж но 
и поскапувањето на струјата.

Според извори од ЕЛЕМ, без поголема либерализација и 
конкурентност постои опасност енергетскиот систем да за-
падне во посериозна криза, зашто нема нови капацитети, не-
ма доволно можност да се увезе, а нема и доволно пре носни 
капацитети за увоз. А тоа веќе претставува многу по голем 
проблем од постепеното отворање на пазарот.

Поради тоа, тие велат дека големите потрошувачи можат 
да си дозволат поголема цена на електричната енергија, от-
колку што сега ја плаќаат. Цената на металите на светскиот 
пазар се зголемува и тоа треба да се искористи.


