ДОДЕК А СÈ УШТЕ Е НЕ ЈАСНО КОЈ
Доколку итно не се направат
промени во Законот за
енергетика и не се
нормализираат односите во
енергетскиот сектор, од година
во година ќе растат потребите
за струја, а ЕЛЕМ нема да има
доволно средства да изврши
одржување, модернизација и
надградба на постојните ниту,
пак, ќе има средства за
изградба на нови капацитети.
Ова е генералниот став на ЕЛЕМ.
"Сè помалку ќе има енергија
од домашни извори, а сè повеќе
ќе се увезува по цени кои ќе
бидат за три-четири пати
повисоки од домашните", изјави
деновиве првиот човек на
ЕЛЕМ, Влатко Чинговски. Тој
додава дека ќе се намали
вредноста на државната
компанија, па таа би му се
продала на странски инвеститор
за смешно ниска цена.
Наспроти ова, со сосема друго
размислување се експертите,
меѓу кои и оние најмените
токму од Владата. Според нив,
оваа изјава на Чинговски јасно
ја покажува основната цел за
донесување на измените во
Законот за енергетика, а тоа е
ЕЛЕМ да има повеќе финансиски
средства за да може да ја
зголеми својата вредност и така
по неколку години за повеќе
пари да му се продаде на
странски инвеститор. Земјава сè
уште не е подготвена за
либерализација на пазарот со
струја.

САМО ОБИЛНИ ДОЖДОВИ И СНЕГОВИ МОЖАТ ДА ЈА
ПОПРАВАТ СОСТОЈБАТА СО ПРОИЗВОДСТВОТО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

МАКЕДОНИЈА
НА ЕЛЕ

раат до крај. А кој ќе плати за исходот,
се знае.
За почеток сигурно е дека Електрани
на Македонија (ЕЛЕМ) ќе останат државни. Така било одлучено во владината програма, изјави деновиве владиниот гласноговорник Ивица Боцевски.
"ЕЛЕМ нема да го менува сопственикот, односно ќе остане во државна
сопственост. Владата никогаш немала
намера да го приватизира ЕЛЕМ", потенцираше тој.
Но, на прашањето од новинарите
дали Владата го демантира директорот
на ЕЛЕМ, Влатко Чинговски, дека ќе се
продава 30 отсто од капиталот на
ЕЛЕМ, Боцевски беше дециден дека
ЕЛЕМ ќе остане државен, со можни
вложувања во подобрувањето на менаџментот, но сепак во мнозинскиот
дел ЕЛЕМ ќе й остане на државата.

њето на ЕСМ, би сакала, се разбира, да
влезе во евентуалната трансформација,
доколку таква биде разгледана од ЕВН
и да го откупи претпријатието. Се раз-

ПОНУДА БЕЗ
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ога е во прашање цената на електричната енергија во Македонија
извесно е дека ќе биде "жешко".
Сè друго е нејасно. Дали ќе има зголемување на цената никој со сигурност
не кажува. Но, сите инволвирани страни најавуваат дека работата ќе ја те-

Интересен ќе биде и расплетот околу судбината на ЕСМ. Државата сега
повторно го сака во свои раце. Чудно е
тоа што иако Австријците не го нудат,
сепак Владата јавно й понуди зделка
на ЕВН. Државата ја сака дистрибутивната компанија назад и за тоа биле
подготвени да платат, зашто за таа намена имале средства.
"Владата на Македонија, од исти мотиви кои го водеа и ЕВН при купува-
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КАПИТАЛНИТЕ ОБЈЕКТИ
ТЕШКО СЕ ГРАДАТ И
УШТЕ ПОТЕШКО СЕ
ОДРЖУВААТ

Е К О Ј В О Б И З Н И С О Т С О С Т Р УЈ А
Премиерот Груевски им е лут на Австријците за тоа што се
обидуваат да го урнат владиниот концепт за енергетика. Според Груевски, ЕВН се однесува вулгарно, но Владата сепак нема
да дозволи Австријците да се богатат на сметка на граѓаните.
"Тие се моќна компанија, јас разбирам дека тие можат да
насочат, не само медиуми, туку и влади против Македонија, но
не сме подготвени на таков вид уцени да одговараме позитивно", изјави премиерот Никола Груевски.
Владата не отстапува од зацртаното и покрај тоа што и Европската комисија сериозно забележа на овие измени. Консултантската куќа која ја најми власта, исто така, сугерираше дека
земјава сè уште не е подготвена за либерализација на пазарот
со електрична енергија.
Според експертите, поделбата на енергетскиот сектор на три
дела, дистрибуција, производство и пренос, се направи за да не
се случи ова што сега го предлагаат државните електрани предводени од Чинговски.
бира, потоа не би го продавала", изјави
портпаролот на Владата, Ивица Боцевски.
Но, за да нема дилеми, Австријците

нот за енергетика и не се нормализираат односите во енергетскиот сектор,
од година во година ќе растат потребите за струја, а ЕЛЕМ нема да има до-

Ќ Е С Е "Г Р Е Е"
КТРО ШОКОВИ
од ЕВН веднаш ги разрешија со кус одговор. Тие изјавија дека ЕСМ не е на
продажба. Ваквиот развој на настаните
следува откако на терен Владата и ЕВН
влегоа во војна, поттикнати од измените на Законот за енергетика, кои ги
турка директорот на Државните електрани, Влатко Чинговски.
Од ЕВН тврдат дека моделот кој се
предлага ќе ја зголеми цената на електричната енергија, наспроти тврдењата на Владата дека тоа нема да се случи.
Само за потсетување, Владата на Бучковски им го продаде ЕСМ на Австријците од ЕВН пред две години за 200 милиони евра. Владата на Груевски сега
сака да го откупи од Австријците.
Колку за илустрација, директорот
на ЕЛЕМ, Чинговски, вели дека доколку
итно не се направат промени во Зако-

волно средства да изврши одржување,
модернизација и надградба на постојните ниту, пак, ќе има средства за
изградба на нови капацитети. На тој
начин сè помалку ќе има енергија од
домашни извори, а сè повеќе ќе се
увезува по цени кои ќе бидат за тричетири пати повисоки од домашните.
Од друга страна, пак, сè тоа ќе ја намали вредноста на државната компанија, па таа би му се продала на странски инвеститор за смешно ниска цена.

ПРОИЗВОДИТЕЛ
И ТРГОВЕЦ
Според енергетските експерти, оваа
изјава на Чинговски јасно ја покажува
основната цел за донесување на изме-

ните во Законот за енергетика, а тоа е
ЕЛЕМ да има повеќе финансиски средства за да може да ја зголеми својата
вредност и така по неколку години да
му се продаде на странски инвеститор
за повеќе пари.
Според Чинговски, нормално е ЕЛЕМ
да биде и производител и трговец на
струја, бидејќи секаде во светот, каде
што државните компании настапуваат
на странски пазари, се остваруваат приходи со кои се зголемуваат инвестициите во домашните капацитети.
Во врска со оваа идеја, експертите
велат дека е повеќе од јасно оти ЕЛЕМ
сака да си ја зацврсти сопствената позиција на пазарот и финансиски да
закрепне, на штета на намалените
приходи кои ќе ги прави ЕСМ-ЕВН, а
како последица на законските измени.
Од друга страна, пак, парите кои би се
инкасирале од извозот на струја ниту
приближно не се толкави за да можат
да послужат за позначајна енергетска
инвестиција, каква што й е неопходна
на земјава.
Поради тоа, Чинговски е дециден
дека нема причини да се зголеми цената на струјата, како што најавуваат
од ЕСМ-ЕВН. Бидејќи ЕЛЕМ е задоволен
од висината од 1,81 денар за киловатчас електрична енергија, цената по која
му ја продава струјата на ЕСМ-ЕВН, и
според ЕЛЕМ, таа треба да остане на
исто ниво. Со законските измени, на
ЕСМ-ЕВН му се признаваат само 11 отсто загуби на струја, по цена која ја
одредува Регулаторната комисија за
енергетика, наместо 24 отсто, како што
беше досега. Остатокот од 13 отсто од
загубите на енергија, кои се по разни
основи, а најмногу од кражби, ЕСМЕВН ќе мора да ги набавува од увоз, по
пазарни цени, двојно па и повеќе повисоки од домашната цена за киловатчас. На тој начин, со признавање на помал процент на загуби ќе се постигне
правична распределба на финансискиот колач во енергетскиот сектор, што
е дебалансирано во моментот.
Сепак, според изјавите од компанијата, признавањето на само 11 отсто од
загубите ќе значи дополнителен трошок од 20 милиони евра, поради што
предупредија на кршење на Договорот
за поттикнување и заштита на инвестициите меѓу Македонија и Австрија
од 2002 година.

