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ФОРУМ '94 ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА

ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И ПРИВАТИЗАЦИЯ В ЕНЕРГЕТИКАТА

Ц. Стойчев- "Енергокибернетика", В. Първанов - АБО

Изясняването на стратегическите направления на прехода към

жизненоспособна енергийна система, функционираща в пазарна среда с

елементи на държавно регулиране е важна задача, заслужаваща

особенно внимание.

Известно е, че енергетиката изисква големи средства за

експлоатация и особенно за развитие, които в последните години не

могат да се осигуряват от държавния бюджет, а търговските банки

искат гаранции, които държавата и енергийните компании не могат

да дадат. От друга страна необходимите средства не могат да се

натрупат в дотираната, субсидирана енергетика при действуващите

текущи цени по ниски от себестойността, които след последното

увеличение на курса на долара реално паднама. На трето място у

нас няма подходящи закони и капиталов пазар, където могат да се

събират средства за енергетиката.

Гореизложените факти отблъскват потенциални инвеститори и

кредитори, така че най-големият проблем за българската енергетика

понастоящем е намирането на начини и източници за финансиране.

По наше мнение, успешен преход към стабилна енергетика може

да се осъществи на основата на активни и конкретни действия в

следните направления:

- комерсиализация на отношенията в отрасъла и на връзките му с

националната икономика и с крайните потребители;

- преструктуриране на отрасъла според икономическата и

екологична целесъобразност и перспективи за развитие на

на отделните енергийни системи;



формиране на стратегия за баланса на енергоресурсите и

видовете енергия и вътрешноотраслова структура;

- приватизация или преструктуриране на собствеността в

граници, обосновани от точни икономически разчети в рамките на

едни специфични за отрасъла стратегия и програма за

приватизация.

Счита се, че преходът на отрзсъл енергетика ще мине през

следните етапи:

- 1995 година: методология, законодателство, организация,

приоритети, проучвания, проекти за

"Промишлена енергетика" и "Електроизграждане";

- 1997 година: децентрализация, конкуренция в производсвтото на

е.е., приватизация в топлофикацията и

газификацията, малките ВЕЦ, средните газови ЕЦ;

Очертават се следните приоритети при преструктурирането и

приватизацията на енергетиката:

- запазване на участието на държавата в стратегическите дейности;

- преобразуване на държавната собственост в общинска за

регионалните дейности;

- пълна приватизация в неосновните, странични дейности;

- запазване на квалифицирания персонал и плавно изменение на

работната сила.

На първо място трябва да се реши въпроса с дълговете по

кредитите, за да се освободи държавния бюджет от задължението да

дотира отрасъла. Необходимо е всяка енергийна компания да е

заинтересована (чрез своята собствена печалба-загуба) да работи с

по-малко разходи; големите компании - потребители- трябва да са

поставени в ситуация на икономическа загуба, ако изграждат
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енергийно неефективни мощности, или удължават живота на такива

стари мощности; трябва да се създават условия за конкуренция.

Трябва да се подчертае, че преструктурирането в енергетиката

е в действие и се осъществява чрез:

— обособяване във фирмите на структури в определена функционална

област, с принадлежащ капитал;

— финансова стабилизация на основата на:

- програми за дългосрочно развитие и външни инвестиции,

joint venture;

- преструктуриране на дълга;

— извеждане на стари неефективни мощности; закриване на губещи

неосновни фирми.

В тази връзка с обособяването на "Въглища холдинг" АД и

"Минстрой" АД се постига гъвкавост на тези обособени дейности,

директно планиране на производството, решаване на местни

инвестиционни и социални проблеми.

Друга структурна възможност ни показва опита на развитите

страни, в които топлофикацията или поне топлофикационната мрежа е

поета от общините.

Смята се, че монопол в определени енергийни системи и

дейности ще съществува у нас, но това няма да попречи на неговата

симбиоза с конкуренцията, при контролирани разходи, цени или

печалба.

Според нас е много важно страната да разработи гъвкава

дългосрочна стратегия на развитие на енергийните баланси,

(зависеща повече от външни условия), с която да се съобразяват

големите инвестиционни проекти на отделните енергийни компании.
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Във всичко останало, там където националната сигурност и

управлението на техниката и технологията не налага, може да се

пристъпи към децентрализация, приватизация и развитие на

конкуренция.

Нашите природни дадености и традицията сз. създали условия

за дее силно обособени енергийни системи - на епектроенергетиката

и на въгледобива. Отделно от тях са се развили нефтоснабдяването

и газоснабдяването, които обаче по-бързо създават свой съвременен

пазар.

Понастоящем се формират условия за олигопопистичен пазар в

нашата енергетика, с определени различия по нейните подотрасли.

Нефто- и газа- снабдяването нямат проблеми по развитие на

конкуренцията в преносната дейност. Показателен е примерът за

конкуренция в разпределителната дейност на бензина, където вече

съществувгч реален пазар. Обработвателната дейност, подобно на

добивната дейност на нефт и газ, е много подходяща за пазар и

конкуренция. При въгледобива е приета конкуренцията. На дневен

ред е да се развие пазар и конкуренция и между производители в

ел ек т р оен ер гетиката.

Според официалните публикации на отчети и прогнози от наши

и наши фирми /1,2/ нашият гориво-енергиен баланс имаше и ще има

структура, която изисква стимулиране на:

- потреблението в ТЕЦ на въглища при повишени няколкократно

разходи за екология и съответно повишена себестойност;

- водните електроцентрали (ВЕЦ), особенно малките;

- атомни електроцентрали (АЕЦ) с качествено ново ниво на

безопасност;

- газификация на бита и промишлеността; високоефективно използване

на газта в комбинирани парогазови електроцентрали (ПГТЕЦ);
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- нови енергийни източници, вкл. възобновяеми.

Всъщност икономическата криза сама води до преструктуриране

и приватизация - ако анализираме внимателно практиката виждаме,

че при традиционните цени по-ниски от разходите и недостатъчни

държавни субсидии, отделни топлофикационни фирми, вземайки кредити

от банки с държавно и частно участие срещу залагане на

собственост, всъщност ще бъдат приватизирани от тях, докато

другата възможност- да се поемат от общините, е нереализуема.

Въпреки горното, приватизацията по принцип е средство за

разтоварване на държавата от бремето на управление и финансиране на

всекиго.

Техниките и методите за приватизация НА различните по своята

същност обекти и производствени мощности в енергетиката очевидно

ще бъдат избрани между методите, регламентирани в Закона за

преобразуване и приватизация. Както е известно, в зависимост от

формата си на съществуване и юридическия си статус, фирмите от

енергетиката ще могат да бъдат приватизирани по реда на глава V

от закона (ако са преобразувани) и по реда на глава VI от Закона

за приватизация, ако не сз. преобразувани в търговски дружества.

Целесъобразно е да се използват и други методи за

приватизация, които не са изброени в Закона или не се използват

пълноценно досега. Между тях особенно интересни са методите ESOP,

Management by out. Management by in. Уместна при нашите условия

ще бъде продажбата или отдаване под наем с клауза за изкупуване,

лизинг на цепи предприятия или на части от тях.

Анализът показва, че относително най-лесно ще бъдат

приватизирани фирмите от отрасъла занимаващи се с проектиране,

инженеринг, научно-изследователска дейност, консултантска и

информационна дейност. Същото може да се каже и за фирмите

занимаващи се със строителство и ремонт на съоръжения. Предметът
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на дейност на тези фирми е близък до този на подобни фирми в

другите отрасли и те могат да бъдат приватизирани по обшия ред.

Поради спецификата на отрасъла се предполага, че неговата

същинска приватизация ще започне с преимуществено използване на

акционерната форма на преобразуване и образуване по този начин на

смесени предприятия. При това акциите от приватизиращите се фирми

от енергетиката могат да бъдат предлагани публично на индивидуални

инвеститори или като пакети от акции на фирми и лица с подчертан

интерес към енергетиката и гарантирани възможности за инвестиране.

Според нас само по такъв начин ще може да се осигурят инвестиции

за отрасъла, да се доизградят и модернизират мощностите му и да се

гарантира добрата им поддръжка в съответствие с международните

стандарти и концепции за сигурност, безопасност, екологичност и

ефективност•

Анализът показва, че няма съществени проблеми за приватизация

в системите на нефта и газта. Подходящи за привличане на

недържавни капитали, под всякаква форма, сз. въгледобива и

производството на електроенергия и топлоенергия.

Счита се, че подборът на фирмите за приватизация трябва да

се извършва въз основа на:

- правна яснота на собствеността, включително проблема за земята,

почивните домове и др.;

- интерес от потенциални инвеститори, местни и външни;

- перспективи за развитие на конкурентноспособна дейност и

ефективно функциониране в условията из. пазара.

Бизнес оценката на фирмите трябва да бъде методически

коректна спрямо международните стандарти за оценяване, спецификата

на отрасъла и конкретния обект, като се придаде първостепенно

значение на правния анализ.



В реэзюме може да се каже, че според нашия опит, оценката не

трябва да се фетишизира, че много е голямо значението на

организацията и вида на процедурите и документите в процеса.

Ясно е, че програмата и проектите за приватизация трябва да

използват нашия и чуждия бизнес опит по преценката, оферирането,

търгуването и договарянето на обекти от енергетиката.

Направеният анализ само очертава проблемите, свързани с

преструктурирането и приватизацията на отрасъл енергетика.

Очевидна е меобиодимостта те да бъдат разработени задълбочено, и

интегрирани в една целенасочена отраслова и национална стратегия.

Във всички случаи обаче, приватизацията не трябва да се превръща в

самоцел, защото евентуални грешки в схемата биха похижипи неговата

ефективност и бика разстроили националната икономика.
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