Зоран Дракулић: ЕПС треба да буде профитабилан, али не по цену убијања целокупне привреде, Ин
среда, 08 децембар 2021 16:26

Инпути за струју у Србији нису скочили. Значи да нема оправдања толиком скоку. Ми
струју правимо од угља 70 одсто, а угаљ није толико поскупео, можда је поскупео 10, 15
одсто, и имамо Дунав, који надам се да није поскупео. Тако да не видимо разлог за било
какав драматичан скок цена

Да ли ће проблеми српске привреде и друштва остати у мраку, хоће ли струјни удар
докрајчити оно што је од домаћих предузећа остало и да ли ћемо сви плаћати цену скупе
струје за компаније, у емисији “Пробуди се” говори Зоран Дракулић, председник Српског
пословног клуба Привредник.

Дракулић каже да је за српску привреду највећи проблем то што 8. децембра
привредници још увек не знају коју ће цену струје имати у наредној години, а сва
озбиљна предузећа већ праве планове за 2022.
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“Јуче ме зове тридесетак људи, колега, великих привредника, да ме пита да ли знам шта
ће бити са ценом струје за наредну годину. Ја на то нисам могао да им одговорим”, каже
Дракулић и додаје да то да ли ће струја бити скупља 20, 30 одсто или два пута, још увек
не знамо.

Наводи да оно што је привредницима дато као индикативна цена је неприхватљиво.

“Инпути за струју у Србији нису скочили. Значи да нема оправдања толиком скоку. Ми
струју правимо од угља 70 одсто, а угаљ није толико поскупео, можда је поскупео 10, 15
одсто, и имамо Дунав, који надам се да није поскупео. Тако да не видимо разлог за било
какав драматичан скок цена”, каже Дракулић.

Објашњава да је струја у окружењу скочила првенствено због проблема са гасом, док
чланице Европске уније плаћају и пенале на угљен-диоксид.

“Пенали на угљен-диоксид у Европи су огромни. Почели су са 2 евра по мегават часу,
сада су 50 евра по мегавату, а нас то не качи до 2026. године. Значи да нема оправдања
за неки драматичан скок”, објашњава.

Додаје да још увек нема одлуке, а да су предложене цене заправо биле проверавање
шта је српска привреда спремна да прихвати.

“Управо сам зато изашао у јавност, да укажем на проблем који мора да се превазиђе, не
сме то да се уради”, каже.

Наводи да је ЕПС у овом тренутку најпрофитабилније предузеће у Србији.

“Профит ЕПС-а из наплате струје у 2018. години био је 15 милиона евра, 2019. године 31
миллион, да би већ 2020. скочио на 109 милиона евра, а ове године биће преко 200
милиона евра. Повећање цена које имамо ове године већ је утицало и на промет, за шест
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месеци ЕПС има промет 98 милиона”, каже.

Додаје да ЕПС треба да буде профитабилан, али не по цену убијања целокупне
привреде.

“Само ЕПС пумпа БДП Србије за 2 одсто, и ако је циљ да тако подигну БДП а да убију 30
одсто српске привреде у томе неће успети, зато што ће створити инфлацију која ће тај
раст да убије”, упозорава.

(Нова.рс)
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