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Реакција на Аналитика тинк тенк по повод барањето на Енергетската 
заедница Македонија да го поправи пропустот со одложувањето на 
либерализацијата на пазарот на електрична енергија  

Скопје, 4 мај 2015 
 
Во известувањето на Енергетската заедница од 27 април 2015  https://www.energy-
community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/NEWS/News_Details?p_new_id=10921 
Директорот на Секретаријатот на Енергетската заедница  наведува дека одлуката да 
се одложи целосно отворање на пазарот на електрична енергија е уште еден пример 
на сегашната владина намерна политика на систематско одбивање да се прифатат 
обврските на Македонија кои произлегуваат од Договорот за основање на 
енергетската заедница и со тоа на ЕУ законодавството.  
 
Аналитика, тинк тенк, организација која повеќе години работи на енергетски 
прашања, смета дека не е поволно за Македонија ниту политички ниту економски 
да не ги исполнува обврските кон Енергетската заедница. Македонија го 
ратификуваше Договорот за основање на енергетската заедница во 2006 и 
либерализацијата на пазарот на електрична енергија не е неочекуван резултат, туку 
цел кон која земјата требаше да се стреми уште од самото ратификување на 
Договорот. Стравувањата на државата дека би имало зголемување на цените на 
електрична енергија се основани но на краток рок, додека на долг рок со 
либерализацијата на пазарот на електрична енергија, се очекува дека поголема 
конкуренција ќе доведе до пониски цени. Исто така, од друга страна постојат ред 
мерки кои државата можеше и може да ги преземе за да го намали шокот од 
зголемување на цената на електричната енергија – тоа е спроведување на своите 
енергетски стратегии во целост, а кои предвидуваат поефикасно производство на 
електрична енергија и топлина, воведување на природен гас во домаќинствата, 
подобрување на снабдувањето со топлина, подобрување на енергетската 
ефикасност на зградите итн.  
 
Аналитика констатира дека Македонија не може да ја избегне 
либерализацијата на пазарот на електрична енергија и затоа државата мора да 
ги спроведе сите потребни мерки за намалување на употребата на електрична 
енергија за греење поради што граѓаните особено се погодени од евентуално 
зголемување на цената на електричната енергија, а тие мерки се подобрување на 
енергетска ефикасност на домовите, инсталирање на калориметри за централно 
греење, топлински пумпи и ефикасни печки на дрва за греење и гасификација. 
Либерализацијата на пазарот на електрична енергија не е потребна само за 
Македонија да ги исполни обврските кон Енергетската заедница и Европската 
унија, туку и на сопствените граѓани да им овозможи подобар квалитет на живот. 
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