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Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Австриската групација ЕВН, сопс-
твеник на ЕСМ (Електро сто панство 
на Македонија), дено ви ве формира 
своја ќерка-фирма во Македонија, 
која се вика "ЕВН Трејдинг" и која ќе 
увезува елек трична енергија. Како 
што дозна ваме, станува збор за ќер-
ка-фир ма на компанијата "Е&Т", која 
е дел од ЕВН групацијата, а во ре-
гионот веќе работи на заку пу вање 
и на трговија со енергија.

Од Регулаторната комисија за енер -
гетика ни потврдија дека во момен-
тов една фирма, по друж ница на 
стран ска компанија, е во процедура 
на добивање лиценца за увоз на 
струја во земјава. От таму не сакаа 
да го откријат неј зиното име сè до-
дека не се за врши целата процедура 
и не ја лиценцираат. Од ЕСМ-ЕВН 
велат дека на ниво на групацијата 
пре ку компанијата "Е&Т" тргуваат со 
електрична енергија и гас од 2000 
година.

ЕВРОПСКОТО "Н  
ДРЖАВНИОТ  

Измените на Законот за 
енергетика нема да стапат на сила 
од Нова година. Иако за нив 
деновиве на големо се 
разговараше во Владата, и со кои 
требаше да се одреди колкав дел 
од електричната енергија 
индустриските потрошувачи ќе 
купуваат од берза, засега, сè 
останува по старо.

Новиот Закон за енергетика, кој 
предвидуваше клучни измени на 
македонскиот пазар за 
енергетика, беше негативно 
оценет од Брисел. Оттаму го 
повикаа надлежното 
Министерство на разговор кон 
крајот на јануари. Дотогаш 
Законот кој Владата предвидуваше 
да го истурка до крајот на 
годинава ќе биде замрзнат, заедно 
со сите позитивни и негативни 
измени. Законот за енергетика 
предвидуваше 3 клучни измени: 
либерализација на пазарот за 
големите потрошувачи, монопол 
за "Електрани на Македонија" 
(ЕЛЕМ) и ЕВН да ги купува 
комерцијалните загуби на струја 
по пазарни цени.

Државата ќе загуби неколку 
милиони евра само во јануари 
поради дебаклот кој го доживеа со 
Законот за енергетика во Брисел. 
Ова е сумата која буквално ќе се 
одлее од Буџетот, бидејќи според 
стариот Закон, кој ќе важи до 
крајот на јануари, големите 
потрошувачи ќе имаат право 
половина од своите потреби за 
електрична енергија да ги бараат 
од државата по регулирана цена. 
Постои и друга опција, на пример, 
доколку не може да се купи струја 
во јануари. Тоа е за да се активира 
вториот блок на ТЕЦ "Неготино". 
Струјата произведена таму чини 
110 евра по мегават-час, а загубата 
кога таа ќе им се продаде на 
големите потрошувачи ќе 
изнесува околу 7 милиони евра.
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редба, во моментов пазарната цена е за 
2,5 пати поголема од регулираната.

Грам надеж "привилегираните" компа-
нии гледаат во европското противење 
за новиот Закон, а во спротивно на ја ву-
ваат радикални мерки.

Така, на пример, "Силмак" од Јегу нов-

Владата се надеваше дека Законот ќе 
биде усвоен до крајот на оваа го-
дина, па затоа Македонскиот елек-

тропреносен систем оператор (МЕПСО) 
распиша увоз за само 578 ги гават-часа, 
во кои не се вкалкулирани потребите на 
големите потрошувачи. Деветте големи 
потрошувачи, според новиот Закон за 
енергетика од 1 ја нуа ри 2008 година, це-
лата струја требаше да ја купуваат на сло-
боден пазар.

Со измените на Законот за енерге ти-
ка се предвидува големите потро шу ва-
чи од 80 до 100 отсто струјата да ја ку пу-
ваат на Берза. Ова е дел од мерките за 
либерализација на пазарот, кој треба да 
ги спроведе Македонија како дел од Ев-
ропската енергетска заедница, однос но 
големите потрошувачи да излезат на сло-
боден пазар до 2008 година, а до ма ќин-
ствата до 2015 година.

"ПРИВИЛЕГИРАНИТЕ" 
НА УДАР

Деветте индустриски потрошувачи: 
"Фени", "Силмак", "Македонски желез-
ници", "Макстил", "Скопски легури", "Ми-
тал стил", "Бучим", "Окта" и "Титан-Усје" дел 
од струјата веќе ја купуваат од сло бод-
ниот пазар. Во согласност со измените 
на Законот за енергетика, од април го-
динава тие се обврзани 55 отсто од свои те 
потреби за струја да ги задоволуваат од 
слободниот пазар, додека 45 отсто од 
Македонскиот електропреносен систем 
оператор (МЕПСО) по регулирана цена 
од 29,6 евра по мегават-час. Колку за спо-
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Е" ЌЕ ГО "СТОПИ" 
БУЏЕТ

волат на слободниот пазар, се зголемиле 
за два пати. Тие велат дека ако пред 
делумната либерализација месечно пла-
ќале по 400.000 долари за струја, сега 
плаќаат 800.00 долари.

СТОП ЗА ДРЖАВНОТО 
ФИНАНСИРАЊЕ

Најавата за колапсот на "Силмак" не ја 
потресе Владата. Оттаму се убедени 
дека компанијата може да најде заштита, 
па нека го скратат профитот за да од де-
лат пари за електрична енергија.

"На МЕПСО повеќе му се исплатува 
сите од 'Силмак' да ги земе на платен 
список и тоа не е 5 отсто од загубите кои 
ги прави, за парите кои им ги дава на 
неговите газди. Газдите на секоја голема 
компанија треба да знаат дека не може 
вечно да ги финансира државата во нив-
ниот приватен бизнис", изјави деновиве 
премиерот Никола Груевски.

Генерално, Владата нема повеќе да им 
ја плаќа струјата на големите фабрики. 
Во Владата сметаат дека помина времето 
кога Буџетот можеше да ги финансира.

"Веќе е дојден крајниот момент кога 
треба работите да се постават пазарно, 
како кај снабдителите, така и кај произ-
водителите", изјави Димитар Танурков 
од ЕЛЕМ.

Првите ударни мерки најверојатно ќе 
бидат зголемената невработеност и на-
ма лувањето на индустриското произ вод-
ство. Потоа во втор план би се појавила 
инфлација, а што сè друго ќе произлезе 
од промената на досегашната практика 
во снабдувањето со електрична енер-
гија, засега никој не знае. Ова се само дел 
од предвидувањата на големите ин дус-
триски потрошувачи. Купувањето стру ја 
од Берза за најголемите потрошувачи 
значи зголемување на фиксните трошо-
ци, за кои некои од нив велат дека нема 
да ги преживеат. Тоа ќе придонесе за 
пад на црната металургија во Македо-
нија, која е носител на македонската 
индустрија.

Генерално, македонската економија е 
неподготвена за идејата на енергетските 
компании, сите фирми електричната 
енер гија да ја купуваат по пазарна цена 
на Берза, сметаат бизнисмените. Ова ќе 
значи удар за нив.

"Во никој случај нема да се согласиме 
да влеземе во таков процес непод гот ве-
ни", изјави Бранко Азески, претседател 
на Стопанска комора на Македонија.

Со измените на Законот за енергетика ќе дојде до целосна 
промена на сегашниот пазарен модел, со што единствените кои 
ќе купуваат струја по регулирана цена ќе бидат домаќинствата. 
Експертите предупредуваат дека ова ќе биде удар за малото 
стопанство во земјава, што ќе резултира со негативни финан-
сиски резултати и со зголемување на невработеноста.

Според нив, ако поминат измените на Законот, малото сто-
панство ќе се соочи со колапс. Како прво, цената на електричната 
енергија ќе се зголеми за најмалку два пати, што ќе ги донесе 
помалите фирми на раб на рентабилност, а тоа ќе резултира со 
отпуштања и со зголемувања на бројот на невработените. Тие 
велат дека секаде во светот се стимулира малиот бизнис, а кај 
нас се прават најразлични сопки за развој на оваа категорија.

це ги гаси печките. Газдите од Швајца-
рија претходно јавно известија дека 
оваа компанија од 1 јануари престанува 
со работа.

"Вработените во овие големи ком-
пании нема да добијат ништо од др жа-
вата. За сите останати, на некој на чин, 
државата ќе биде мајка, а за голе мите 

Синдикатот неколку пати побара сред-
би со државниот врв. Наводно фабри ката 
нема пари да купува електрична енергија 
по пазарни цени, па на повеќе од 700 
вработени им се заканува немаш тија.

"Ние сме сериозно загрижени за суд-
бината на овие 700 работници, кои се 
директно во компанијата, како и за нив-
ните семејства. Меѓутоа, уште повеќе 
сме загрижени општо за опстанокот на 
ова население", изјави Дракче Димков-
ски од синдикатот на "Силмак".

Сите се прашуваат што понатаму. 
Паника и кај жителите од овој регион. 
"Силмак" е главна егзистенција за нив. 
Овој капацитет функционира повеќе од 
57 години, 52 како "Југохром", а послед-
ниве пет како "Силмак". Фабриката од 
Јегуновце е првата жртва на либерализа-
цијата. Засега, и покрај неколку обиди, 
не успеа обидот на осумте големи ком-
пании да ја премислат Владата за ли бе-
рализацијата да ја пролонгира за уште 
некое време. Слична е положбата и кај 
другите компании од групата на "големи 
потрошувачи".
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потрошувачи маќеа", рече Михајло Михај-
ловски од "Фени".

Во оваа насока размислуваат и во 
"Бучим", каде велат дека трошоците за 
струја од април, откако се обврзале по-
ловина од своите потреби да ги задо-
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