
Данас: Од септембра могуће ново поскупљење струје, држава хоће 95 евра по мегават-сату, привредници упозоравају да је то дупло више него прошле године
уторак, 23 август 2022 19:53

Још неколико дана, тачније до 31. августа, цена струје за привреду биће ограничена на
75 евра по мегавату без ПДВ-а, а после тога привредници очекују повећање – за које
нису спремни.

  

  

Наиме, за грађане, како је још раније најављено од 1. септембра струја ће поскупети 6,5
одсто, што је мање од онога што је предлагао Фискални савет и што се у контексту кризе
дало очекивати. У исто време поскупљење је најављено и за привреду.
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Тренутно цена је 75 евра по мегавату, а када то ограничење од наредног четвртка
престане да важи привредници верују да ће цена скочити и на 95 евра – што је готово
дупло више него што су плаћали прошле године.

  

Влада је најпре у новембру замрзла цене струје за привреду на 75 евра по мегават-сату,
без ПДВ-а, а онда је крајем децембра ЕПС то ограничење продужио најпре до 30. јуна
ове године, потом и краја августа.

  

Тренутно, у ЕПС-у не одговарају на питање када се и колико поскупљење струје може
очекивати за привреду, када ограничење за који дан истекне.

  

Небојша Атанацковић из Уније послодаваца Србије каже да ће поскупљење за привреду
директно повећати трошак привредног субјекта и да би они волели да то не буде изнад
тренутне инфлације или очекиване, што је неких 10 одсто.

  

“Ако је инфлација сада неких 12,8 одсто, онда да то буде ту негде, у висини тога. Не
треба гледати колико кошта електрична енергија на тржишту у Европи зато што је то
производ за који треба да се потрудимо да га у довољној количини код нас
произведемо”, истиче он.

  

Свако ново поскупљење, напомиње он, не би било добро јер би погурало инфлацију и
зато би, како каже, било добро да струја поскупи испод стопе инфлације.

  

“Треба наћи друга решења, али ако ће за грађане бити 6,5 одсто повећање или са
ПДВ-ом и до 10 одсто, онда не би требало да се за привреду разликује. Не треба
привреда да има значајно већу цену струје у односу на грађане”, каже Атанацковић.

  

Привредник, власник Поинт групе Зоран Дракулић каже да би цена од 95 евра по
мегават-сату била “катастрофа”, јер би то значило да је привреди ове године струја
повећана 100 одсто.
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“То је некоректно, грађанима је повећање за осам одсто, а нама 100 одсто, али ће и то
опет да се одрази и на грађане. Поготово неке мале фирме то неће моћи да издрже,
опет ће морати да се цене дижу”, напомиње Дракулић.

  

Повећање које би привреда у Србији, како каже, могла да издржи је оно које имамо
сада.

  

”Ово што су до сада повећали мислим да је то у реду, да је довољно, не можемо ми да
плаћамо све дугове које је направио Грчић”, истиче Дракулић, говорећи о бившем
генералном директору ЕПС-а Милораду Грчићу, и наглашава како су они прошле године
имали цену струје од 48 евра, а да је онда то подигнуто на 75, и да ако дође до 95 евра
по мегавату, то неће бити у реду.

  

Економиста Милојко Арсић каже за Данас да то што је најављено није велико повећање
у односу на садашње трошкове привреде.

  

“То је нешто што се догађа у целом свету, трошкови енергената које ми плаћамо, гаса,
струје, слично је као у свету. Поготово што увозимо значајну количину струје. Питање је
да ли ће трошкове да преузму предузећа као потрошачи који користе ту енергију или ће
да се праве губици у ЕПС-у, јер се продаје струја испод цене по којој се купује или
производи”, каже Арсић.

  

Неко ће, како каже, морати да то плати – или порески обвезници или потрошачи.

  

“Друго је питање зашто су трошкови порасли – у случају гаса ми нисмо могли да
избегнемо скок цена, код струје да није било лошег управљања ЕПС-ом ми бисмо имали
довољно сопствене струје по релативно ниској цени. Сада то није случај, јер ћемо 15 до
20 одсто потрошње морати да увозимо по врло високој цени, а и део производње ће бити
скупљи, то је онај који се финансира из увозног угља”, напомиње Арсић.

  

Професор Економског факултета у Београду каже да ће повећање трошкова привреда
сигурно покушати да превали на потрошаче, да ће неки успети, а неки не.
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“Неки ће теже успети, а све зависи од тражње за њиховим производима. Неки ће
повећати цене да надокнаде трошкове, други ће како им падне тражња продавати мање
количине. У сваком случају, то ће утицати на повећање инфлације, то ће бити и један од
разлога што ће инфлација бити дуготрајнија”, истиче Милојко Арсић.

  

(Данас)
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