
Демостат: ЕПС ће се додатно задужити за милијарду евра да би функционисао
понедељак, 27 јун 2022 12:18

Да би предузеће у наредном периоду несметано функционисало, Електропривреда
Србије (ЕПС) ће морати да се додатно задужи у износу од чак милијарду евра, сазнаје
Демостат у изворима блиским Влади Србије.

  

Како пише Демостат, разлог због кога ће ЕПС морати да аплицира за нове кредите је
веома лоша финансијска ситуација у предузећу због катастрофалне пословне политике
спровођене у време када је директор био Милорад Грчић, који је због тога 12. јануара
ове године био принуђен да поднесе оставку.

  

  

„Од новог руководства на челу са в.д. директором Мирославом Томашевићем надлежни
очекују да среди хаос који је иза себе оставио Грчић услед нестручног и бахатог
руковођења предузећем. Међутим, то је немогуће остварити без финансијске ињекције
ЕПС-у који је током Грчићевог мандата практично доведен до просјачког штапа. Због
лошег квалитета угља, недовољно обезбеђених количина и због недостатка мазута ЕПС
је у прошлој зимској сезони произвео мање струје него што је било планирано“, објаснио
је саговорник Демостата.
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План је, како је рекао, да се ЕПС код банака задужи у износу од 700 до 800 милиона
евра. Размишља се да се остататак новца до износа од милијарду евра ЕПС-у обезбеди
кроз неки вид државних субвенција, а постоји бојазан да до својинске трансформације
ЕПС-а долази због тога како би за потребе добијања кредита могло да дође до
залагања акција предузећа, пише Демостат.

  

Извор Демостата близак Електропривреди Србијипак тврди да до те опције неће доћи
већ ће кредит бити обезбеђен државним гаранцијама и ако буде потребе доношењем
одлуке о томе у Скупштини Србије.

  

"По свему судећи модел за претварање ЕПС-а у акционарско друштво ће бити онај који
је примењен у случају Електромреже Србије. То ће онда значити да је реч о такозваном
затвореном акционарском друштву у 100 процентном власништву државе. У пракси то
значи да нема трговања његовим акцијама нити да је предузеће лиценцирано на берзи.
Стога ће задуживање ићи на исти начин као што је ишло досад, односно кроз државне
гаранције", истакао је извор Демостата.

  

Оно што је потпуно извесно је то да је један од разлога што ће ЕПС зарад несметаног
функционисања морати да посегне за новим кредитима и тај што је то предузеће било
принуђено да издвоји знатне суме новца за набавку угља из иностранства. Посебан
проблем представља то што ЕПС поседује сопствене површинске копове из којих се
снабдева јефтиним угљем међутим и поред тога увоз страног је на жалост сада постао
насушна потреба, пише Демостат.

  

(Бета-Н1)
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