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ЦРНАТА МЕТАЛ   УРГИЈА НА ЦРНАТА МЕТАЛ 

Д еновиве претставниците на до маш -
ните металуршки гиганти отво ре-
но побараа подобри услови за па-
зарно стопанисување. За нив од 

особена важност е енергетската под дрш-
ка, а бараат и државна помош согласно 
Националната програма за ре струк туи ра-

ње на челичната индустрија. На неодам-
нешната средба во Стопанската комора 
на Македонија, претставниците на "Фени", 
на "Макстил" и на "Силмак" укажаа дека 
црната металургија е основен столб на 
македонската економија.

Ова го илустрираат со фактот дека ме-
талите учествуваат со 40 отсто од вкуп-
ниот извоз, или со други зборови, поло-
вина од сè што извезува Македонија го 
остваруваат околу десеттина компании 
во државава, кои се во групата големи по-
трошувачи на електрична енергија. А нај-
голем дел од нив произведуваат метали.

но Националната стратегија за развој на 
челичната индустрија ја обврзува држа-
вата да обезбеди нормални услови за функ-
ционирање на фирмите. Бројките потвр-
дуваат дека производството на основните 
метали бележи пораст и во 2007 година и 
има зголемување од 34 отсто. Покрај ова, 
исто така, и извозот е зголемен и прет-
ставува 35,5 отсто од вкупниот извоз во 
земјава.

Според Михајло Михајловски, извршен 
директор на комбинатот "Фени индустри" 
од Кавадарци, државата треба да обез бе-
ди барем 20 проценти од потребите за 
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Податоците на Државниот завод за статистика велат дека вкупната 
вредност на извозот на стоки од Република Македонија во периодот 
јануари-февруари годинава изнесува 584,9 милиони долари, а на 
увозот 999.7 милиони долари. Покриеноста на увозот со извоз е 58.5 
отсто. Трговскиот дефицит во периодот јануари-февруари 2008 година 
изнесува 414,8 милиони долари.

Трговската размена по производи покажува дека во извозот 
најголемо е учеството на фероникелот, производите од железо и од 
челик (валани производи) и облеката. Во увозот најмногу е застапена 
суровата нафта, електричната енергија и моторните возила за превоз 
на лица.

Според вкупниот обем на надворешно-трговската размена, Ре пуб-
лика Македонија најмногу тргува со Србија, Русија, Германија, Грција и 
Бугарија. Колку е важна соработката со овие земји покажува и фактот 
што дури 53 отсто од вкупната надворешно-трговска размена се врши 
со овие пет земји.

АРГУМЕНТИ
Претставниците на производителите од 

браншата металургија, особено на обое-
ни метали, сметаат дека државата соглас-

ДОБРИОТ  ЖЕЛЕЗНИЧКИ ТРАНСПОРТ Е ОСОБЕНО ДОБРИОТ  ЖЕЛЕЗНИЧКИ ТРАНСПОРТ Е ОСОБЕНО 
ЗНАЧАЕН ЗА РАЗВОЈ НА БИЗНИСОТ СО ЧЕЛИКЗНАЧАЕН ЗА РАЗВОЈ НА БИЗНИСОТ СО ЧЕЛИК

Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Осум компании во 
Македонија се во групата 
големи потрошувачи на 
електрична енергија. 
Најголем дел од нив 
произведуваат метали. 
Оваа гранка е во подем 
секаде во светот, а растот не 
ја заобиколува ниту 
Македонија. Колку за 
илустрација, 
производството на метали 
минатата година се 
зголемило за 34 отсто во 
однос на 2006 година. И 
трговската размена по 
производи покажува дека 
најголемо  учество во 
извозот имаат фероникелот 
и производите од железо и 
од челик. 

Токму затоа 
производителите од 
браншата металургија, 
особено на обоени метали, 
од државата, согласно 
Националната стратегија за 
развој на челичната 
индустрија, бараат таа да 
обезбеди нормални услови 
за функционирање на 
фирмите и барем 20 
проценти од потребите за 
електрична енергија за 
индустријата, бидејќи 
високата цена на струјата ја 
намалува нивната 
конкурентност на пазарот 
во споредба со 
конкурентите со кои се 
соочуваат на светскиот 
пазар, а кои плаќаат многу 
пониска цена на енергија од 

онаа која ја плаќаат 
домашните металурзи.
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елек трична енергија за индустријата. Тој со примери укажа дека 
струјата за потребите на "Фени" ја набавуваат многу поскапо 
отколку индустриските капацитети во Европа.

"Просечно цената во Европа се движи од 50 до 60 евра за ме-
гават час, а со нашата цена од повеќе од 80 евра плаќаме нај ска-
па енергија во Европа", тврди првиот човек на "Фени индустри". 

Според него, добро е што феролегурите и челикот сè повеќе 
се бараат на пазарот. Тој од државата бара да го реши и проб-
лемот со концесиите за експлоатација на рудното богатство и 
железничкиот транспорт, кој е особено значаен за нив.

"Јас сум убеден дека е многу поповолно ако големите по-
трошувачи добијат 20 отсто потребна електрична енергија од 
државата, со тоа ќе имаат и некоја психолошка сигурност дека 
овде во државата се грижат за нив", рече Михајловски, додавајќи 
дека со обезбедувањето на 20 отсто од електричната енергија 
за потребите на компаниите тие полесно ќе можат да го издржат 
притисокот, со што ќе се обезбедат понатамошни инвестиции и 
развој на фирмите.

на цела Македонија. За него, од состојбата во која се наоѓа овој 
сектор зависи иднината на голем број фирми и работници.

"Според светски стандарди еден вработен во црната мета-
лургија обезбедува работа на шест до осум лица, што значи дека 
од оваа гранка егзистираат повеќе од 30.000 лица во земјава", 
вели Стојановски.

Тој се пожали дека високата цена на струјата ја намалува нив-
ната конкурентност на пазарот бидејќи 50 проценти од цената 
на чинење на производот е дел кој тие го плаќаат за купување 
електрична енергија.

"Во секој случај конкурентите со кои се соочуваме на свет-
скиот пазар, плаќаат многу пониска цена на енергија од онаа 
која ние денес ја плаќаме", вели Стојановски.

Според податоците на Стопанската комора, производството 
на метали лани се зголемило за 34,4 проценти во однос на 2006 
година, додека првите два месеца од годинава растот е 19,8 
проценти поголем, доколку се спореди со истиот период лани. 
Минатата година од производството на феросилициум Репуб-
лика Македонија инкасирала 31,4 милиони долари, од феро-
силикоманган - 58 милиони долари, од фероникел повеќе од 528 
милиони долари, од топловалани лимови 271 милион долари и 
од ладновалани лимови - 72.

Производителите тврдат дека е многу лошо сами да си ку-
пуваат електрична енергија, и најавуваат потреба од нови ана-
лизи. Затоа овие компании и натаму бараат дел од струјата да ја 
добиваат од државата, бидејќи вака кога сами ја купуваат на 
отворениот пазар се неконкурентни.

Од овие причини, кога е во прашање цената на електричната 
енергија во Македонија, извесно е дека ќе биде "жешко". Сè 
друго е нејасно. Дали ќе има измена во методологијата на це-
ната, никој со сигурност не кажува. Но, сите инволвирани страни 
најавуваат дека работата ќе ја тераат до крај.

Менаџерите на големите фабрики производители на метали 
дури се колебаат дали да инвестираат во развојот на своите ком-
пании, во време кога од државата не добиваат гаранции дека ќе 
им обезбеди подобри услови за работа. Поевтината струја ќе 
значи повеќе простор за поголеми инвес тиции, поквалитетен 
железнички транс порт, а со тоа во целина и подобра инфра-
структура.
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За директорите од оваа бранша ваквите барања се легитимни 
и тие не ги сметаат како милостина. Напротив, го бараат она што 
го добиваат сите производители од ваков калибар во земјите 
низ светот.

"Ние не бараме директни субвенции од државата, туку спро-
ведување на националната програма бидејќи оваа индустрија е 
столб на државата", смета Митко Кочовски, помошник-генерален 
директор за план и анализа во "Макстил".

Тој посочи дека компанијата ја купува електричната енергија 
за околу 90 евра за мегават час, што е за 30 проценти повеќе од 
цената која ја плаќаат граѓаните, а тоа е дополнителен товар за 
нивното производство.

Покрај ова, и Кочовски тврди дека не може државата да 
очекува големите индустриски капацитети сами на свој грб да 
ги развиваат и железницата и енергијата.

ЗАГРОЗЕНА КОНКУРЕНТНОСТ
Потврда за големото учество на металуршките капацитети во 

развојот на економијата даде и Звонко Стојановски, директор 
на комбинатот "Силмак". Тој директно посочи дека во овој 
сектор се вработени околу 5.000 лица, што воопшто не е за 
потценување, знаејќи ги реалните состојби на овој план на ниво 
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ДОДЕКА СИТЕ ПЕЧАЛАТ ДОДЕКА СИТЕ ПЕЧАЛАТ 
ОД МЕТАЛУРГИЈАТА, НИЕ СИ ОД МЕТАЛУРГИЈАТА, НИЕ СИ 
СТАВАМЕ ПРЕПКИСТАВАМЕ ПРЕПКИ


