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Користени кратенки

БДВ
БДП
БНД
ИСР
ЕИБ
ЕНСВ
ЕУ
ЗБ
ЈЗ
КБА
МКД
НКД
НСВ
ОИЕ
ППМ
РЕК
РСМ
САД
СО2
ТЕЦ

Бруто додадена вредност
Бруто домашен производ
Бруто национален доход
Интерна стапка на рентабилност /IRR Internal rate of return
Европската инвестициска банка
Економска нето сегашна вредност
Европска Унија
Западен Балкан
Југозападен плански регион
Кост-бенефит анализа
Македонски денар
Национална класификација на дејности
Нето Сегашна Вредност / Net present Value
Обновливи извори на енергија
Паритет на куповната моќ
Рударско-енергетски комбинат
Република Северна Македонија
Соединетите Американски Држави
Јаглерод диоксид
Термоелектроцентрала
ХРАПИЕ Ризици по здравјето од загадувањето на воздухот во
HRAPIE
Европа / Health risks of air pollution in Europe
IRENA
Меѓународната агенција за обновлива енергија
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Кратко резиме
Со зголемување на свесноста за штетите по животната средина како и по човечкиот живот во последната
декада особено, горивото (лигнитот, јагленот) кое беше двигател на производство на електрична енергија
и кое придонесуваше за растот на глобалната економија почна значително да опаѓа, а особено после
потпишувањето на соодветните меѓународни договори.
Иднината на јагленот во Македонија исто така е се помалку атрактивна, а особено ако се има предвид
нискиот квалитет т.е. топлинска моќ, ограничените резерви, промените во европските регулативи и
зајакнување на европското законодавство за животна средина, конкуренцијата со обновливите извори на
енергија итн. Влијанието на ваквите трендови ќе се осети и во југозападниот регион на Македонија каде се
наоѓа ТЕЦ Осломеј1 чиј животен век е речиси пред крај, а кој има значаен ефект врз локалната економија
и како сектор кој вработува. Недостатокот на јасен стратешки пристап во управување на овие ефекти
навремено и интегрирано е евидентно како недостатокот на институционални иницијативи насочени кон
подготвување на транзицијата во пост-лигнитната ера, барем онолку колку и е познато на јавноста.
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Оваа анализа дава оценка на исплатливоста по три сценарија врз основа на повеќе претпоставки поврзани
со локалната додадена вредност и работните места што би биле загубени како резултат на очекуваното
затворање на Осломеј и тоа доколку Осломеј продолжи да работи до исцрпување на резервите, доколку
се премине кон негово затворање т.е. декомисија и две потсценарија со кои се предвидува градуална
супституција на работната сила и економската активност по затворање на Осломеј и по декомисијата.

При процена на ефектите се користени два пристапи и тоа:
11. Врз основа на Инпут-аутпут модел со кој се оценуваат ефектите врз локалната економија врз
додадената вредност во регионот и врз вработувањето како директните така и индиректните
ефекти поради поврзаноста на секторите во локалната економија, и
11. Кост-бенефит анализа на финансиските и на економските трошоци и бенефити кои
произлегуваат од дадените сценарија.
Претпоставките почиваат на слични студии и податоци како и на претпоставки поткрепени од такви
студии со цел колку што е можно пореално моделирање на ефектот на супституција по затворањето на
Осломеј. Алтернативните економски дејности во кои би била вклучена постоечката работна сила
во Осломеј, а земајќи ги во предвид претходните истражени предлози од страна на заинтересирани
страни, се фокусирани на економски активности кои не се поврзани со екстракција и горење
на лигнит односно акцент е ставен на примарниот сектор во земјоделското производство, во
секундарниот сектор на преработувачката индустрија – преработки од храна, и во терцијарниот
сектор развојот на туризмот.
Резултатите од сценаријата од првиот пристап се сумирани во следниот графикон кој дава индикации
дека иако во број на вработување, секторите во дадената алтернатива не можат целосно да ја
апсорбираат супституцијата на работната сила од Осломеј сепак, загубата на додадената вредност за
регионалната економија може значајно да биде надмината со додадена вредност од другите дејности
мои ќе ја супституираат и додадат дополнителна додадената вредност во споредба со работењето на
Осломеј.

Во овој документ ТЕЦ Осломеј и Осломеј ќе бидат користени како синоними освен таму каде што ќе биде дополнително
објаснето.
1

секториво(или
вкупно1.980),
додеканесоможат
процес на декомисија би
ј на вработување, секторите
дадената
алтернатива
директни
работни
места исепак,
дополнителни
супституцијата на работната
сила
од Осломеј
загубата 999
на во други поврзани с
Економска анализа – премин кон развој без лигнит: случај Осломеј
егионалната економија може значајно
да биде надмината со
Со алтернативни економски
активности
во трите
дадени
сектори можат да се
супституираат директно
Од
друга
страна
со
алтернативните
економски
дејности се суп
ите дејности
мои ќе ија994супституираат
и вододадат
дополнителна
194 вработувања
индиректни вработувања
други сектори
(или вкупно 1.192), додека ефектите
од затворањето на регионална
Осломеј до трошење
на лигнитнитевредност
резерви би биле
наеднаш
загубени 991
директни
и тоа
директно
преку
генерирање
редба со работењето
на
Осломеј. додадена
работни места и дополнителни 989 во други поврзани сектори (или вкупно1.980), додека со процес на
од други
од 1,3999милијарди
денари (вк
декомисија би биледополнително
загубени работни 912 директни
работнисектори
места и дополнителни
во други поврзани
сектори (или вкупно1.911).
наспроти
ефектите
од да
затворањето
на Осломеј до трошење н
активности во трите дадени
сектори
можат
се супституираат
резултиралевосодруги
директна
загуба
локална додадена вред
и 994 индиректни
вработувања
сектори
(или на
вкупно
Од друга страна со алтернативните економски дејности се супституира целосно загубената регионална
дополнителни
556намил
денари
во
другии дополнително
поврзани
(вкупн
додадена
и тоа директно
преку генерирање
на БДВ
од 281 мил
денари
одсектори
други
затворањето
на вредност
Осломеј
до трошење
лигнитните
резерви
би
сектори од 1,3 милијарди денари (вкупно 1,58 милијарди денари) наспроти ефектите од затворањето на
сонапроцес
на
декомисија
загубена
додадена вредност 51
директни Осломеј
работни
места
и дополнителни
989 би
во биле
други
поврзани
до трошење
лигнитните
резерви кои би резултирале
со директна
загуба на локална додадена
вредност од 561 мил
денари
и дополнителни
556 мил денари
други поврзани
сектори (вкупно1,12
515
мил.
денари
(вкупно
1,03 вомилијарди
денари)
додека со процес на декомисија
би биле
загубени
работни 912
милијарди денари) или со процес на декомисија би биле загубена додадена вредност 516 мил денари и
дополнителни 515 мил. денари (вкупно 1,03 милијарди денари)

полнителни 999 во други поврзани сектори (или вкупно1.911).
Намалување/Креирање на работни места

ативните економски дејности се супституира целосно загубената
Алтернативни
дејност на БДВ од 281 мил денари и
ост и тоа директно преку
генерирање
супституција во три дејности
тори од 1,3 милијарди денари (вкупно 1,58 милијарди денари)
Затворање
со адеквтни
орањето на Осломејактивности
до трошење
на лигнитните резерви кои би
- decomissioning
агуба на локална додадена вредност од 561 мил денари и
ри во други поврзани сектори
милијарди денари) или
Без промена(вкупно1,12
/ Без акција
биле загубена додадена вредност 516 -3.000
мил-2.000
денари
и 0дополнителни
-1.000
1.000
2.000
3.000
милијарди денари)
Директен ефект

ни места

0

1.000

ктен ефект

Индиректен ефект

Загуба/генерирање на регионално дададена

Загуба

Алтернативни де
супституција во три

Затворање со адеквтни акт
- decomissioning

Без промена / Б

Директе

Резултатите од сценаријата
од вториот пристап исто так
вредност
7 при
Алтернативни
анализа
чиидејност
индикатори (НСВ, ВСП) се неисплатливи
супституција во три дејности
започнување на декомисија но, економската анализа покажува и
Затворање
со адеквтни активности
отпочнување
на процесот на декомисија на Осломеј. Процесот
- decomissioning
декомисија го моделираме и со постепена супституција на
пренасочување
кон економската активност во други сектори
Без промена / Без акција
2.000

3.000

-2.000 -1.500 -1.000 -500

Директен ефект

0

500

1.000 1.500 2.000

Индиректен ефект

та од вториот пристап исто така резултира со финансиска
НСВ, ВСП) се неисплатливи при затворање на Осломеј со

Економска анализа – премин кон развој без лигнит: случај Осломеј
Резултатите од сценаријата од вториот пристап исто така резултира со финансиска анализа чии
индикатори (НСВ, ВСП) се неисплатливи при затворање на Осломеј со започнување на декомисија но,
економската анализа покажува исплатливост при што поскоро отпочнување на процесот на декомисија
на Осломеј. Процесот на затворање на Осломеј и декомисија го моделираме и со постепена супституција
на работната сила и нејзино пренасочување кон економската активност во други сектори (три) што ќе
долгорочен позитивен економски ефект. Особено ефектите ќе се осетат врз квалитетот на
има значаен долгорочен
позитивен економски ефект. Особено ефектите ќе се осетат врз квалитетот на
животот на луѓето, заштитата на животната средина и заштита на здравјето и човечкиот
животот на луѓето,
живот. заштитата на животната средина и заштита на здравјето и човечкиот живот.
Споредба на економска и финансиска исплатливост на сценарија
(период од 25 години, дисконтна стапка 8%)
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е затворање
и декомисија
нанаОсломеј
можно поскоро со
Економско
(ЕНСВ) најповолно
сценарио
е затворање
и декомисија
Осломеј што
што ееможно
поскоро
со адекватен иплан
за супституција
реинтеграција
на работната
сила и на
генерирање
адекватен план
за супституција
реинтеграција
наиработната
сила
и генерирање
економска активност
на економска
активност во другислучај
сектори,
а во разгледуваниот
случај земјоделско
комбинација напроизводство,
во други сектори,
а во разгледуваниот
комбинација
на примарно
примарно
земјоделско
производство,
преработувачка
и развојсонакој
услуги
областаво период од
преработувачка
индустрија
и развој
на услуги
во областаиндустрија
на туризмот
се во
очекува
бенефити интерна
од
туризмотда
со генерира
кој се очекува
во периододод2,16
дваесет
и пет години
да генерира
дваесет и петнагодини
бенефити
милијарди
денари
со економска
стапка
2,16
милијарди
денари
со
економска
интерна
стапка
на
рентабилност
од
24,4%.
Економски
на рентабилност од %24,4. Економски најнеповолно сценарио е непреземеното на никаква активност
сценарио
е непреземеното
активностнакако
и процес
на декомисија
како и процеснајнеповолно
на декомисија
без никакви
напори на
заникаква
супституција
работна
сила,
поради сеопфатните
напори за супституција на работна сила, поради сеопфатните импликациите врз
импликациитебез
врзникакви
општеството
во целост.
општеството во целост.

Секако дека Секако
моделираните
сценарија
за развој
и ревитализација
економијата
на регионот бара
дека моделираните
сценарија
за развој
и ревитализација нана
економијата
на регионот
значителен капитал,
политичка
волја,
интегриран
пристап
и
многу
повеќе
детални
сценарија, кои ќе
бара значителен капитал, политичка волја, интегриран пристап и многу повеќе детални
бидат управувани со вклучување на сите нивоа на администрација но, пред се на локалните заедници
на регионот.
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Цел на извештајот
Неподготвеноста на државата, локалните власти, локалните засегнати страни и други го попречуваат
или одлагаат адаптирањето кон нова пост-лигнитна ера во државата, а конкретно кога станува збор
и за Југозападниот плански регион. Оваа студија има за цел да придонесе во јавната дебата, да го
актуелизира ова прашање пред локалните чинители и да даде преглед на можните алтернативи за
социјален и економски просперитет во регионот. Алтернативите се покриени преку неколку сценарија за
финансиските и економските импликации, а кои се во насока на унапредување на животната средина и
човечкиот живот во југозападниот плански регион (ЈЗ) каде се наоѓа ТЕЦ Осломеј.
Транзицијата од евентуалното затворање на Осломеј нема да биде лесна, но сепак е потребна брза
мобилизација на надлежни тела, навремен развој на интегриран, долгорочен план за Југозападниот
плански регион на Република Северна Македонија (РСМ) кој ќе биде финансиски поткрепен за да се
овозможи на локалното население, економијата и заедницата да направат пресврт кон одржливост. Во
тој контекст оваа студија е придонес и кон новоочекуваната Стратегија за рамномерен регионален развој
за државата.
Извештајот е структуриран на следниов начин:
Дел 1: преглед на избрани индикатори на развој поврзани со производство на енергија од лигнит/јаглен,
искористување на енергија, емисија на јаглероден диоксид, и слично во РСМ споредено со регионот и
други земји во светот преку приказ на трендови од 2000 година.
Дел 2: преглед на трендови во регулативата и во финансирање на проекти кои се базираат на
производство на електрична енергија од високо загадувачки извори како јаглен, забелешките на ЕУ во
однос на секторот енергетика за Македонија, како и краток осврт на хоризонтални и вертикални стратешки
документи на национално и регионално ниво, а поврзани со енергетиката и заштитата на животната
средина и човековото здравје, вклучувајќи краток осврт на производството на електрична енергија во
Македонија од лигнит и уделот на ТЕЦ Осломеј.
Дел 3: осврт на географско-демографските карактеристики и структура на југозападниот плански
регион како и економскиот развој вклучувајќи преглед на развојот на економските сектори и уделот на
снабдувањето на електрика енергија како и вработување во различните сектори.
Дел 4: преглед на серија на сценарија и проекција на економските ефекти врз регионот по сценаријата и
тоа: без специфицирање на конкретна економска активност/дејност, техничко отстранување на објектите
на Осломеј и ревитализација на околината – декомисија и можна поддршка на алтернативни економски
дејности во регионот како супститутивна можност за намалување на ефектите од затворање на Осломеј
врз вработувањето и локалната додадена вредност во економијата на регионот преку два пристапи.
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11. Избрани индикатори на развојот, енергијата и јагленот...
Следните индикатори се група на индикатори на Светската Банка2 кои даваат споредба на Република
Северна Македонија (РСМ) со земјите од Западен Балкан (ЗБ3), Европска Унија (ЕУ) и групите на земји по
висина на национален приход како вовед и преглед на РСМ во изминатиот период но, и во споредба со
други земји кои се поврзани со економската активност и производството на јаглен, електрична енергија и
загадувањето на животната средина.

1.11. Бруто домашен производ по глава на жител
Бруто домашен производ (БДП) по глава на жител врз основа на паритет на куповната моќ4 ја споредува
вредноста која ја генерира дадената економијата по жител. РСМ во споредба со другите земји во ЗБ е
близу до трендот на просекот на земјите од ЗБ. БДП (по жител според паритет на куповна моќ (ПКМ)) во
РСМ е понизок од Србија и Црна Гора, а повисок од Босна и Херцеговина, Албанија и Косово.

БДП по глава на жител,
ПКМ (САД долари 2011)
Северна Македонија и Западен Балкан

БД
ПК
Северна М

18.000

39.000

16.000

34.000

14.000

29.000

12.000

24.000

10.000

14.000

4.000

9.000

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

6.000

Северна Македонија
Босна и Херцеговина
Србија
ЗБ просек (вкл. МKD)

Албанија
Црна Гора
Косово

4.000

2000
2001
2002
2003

19.000

8.000

2000
2001

10

Според истиот индикатор, јазот помеѓу РСМ и просекот на ЕУ земјите иако се намалил во последните
петнаесетина години сепак е значително висок, имено БДП по жител (според ПКМ) во РСМ споредено
како сооднос со БДП по жител (според ПКМ5) во ЕУ во 2000г изнесувал 0,28 додека во 2017г година е
0,37. Споредено пак со групите на категории на земји според бруто национален доход (БНД6) (земји со
низок, среден и висок национален доход), РСМ е многу поблиску до земјите со среден национален доход,
а многукратно пониско од земјите со висок национален доход.

БДП по глава на жител,
Извор на индикаторите користени од https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.COAL.ZS
ЗБ = Западен Балкан: Република Северна Македонија, Босна и Херцеговина, Србија, Албанија, Црна
Гора,(САД
Косово долари 2011)
ПКМ
4
GDP per capita, PPP (constant 2011 international $)
Северна
Македонија
и група на земји
5
ПКМ = Паритет на куповна моќ
6
БНД = Бруто национален доход
2
3

45.000
40.000
35.000

по НБД
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жител,
БДП по глава на жител,
БДП по глава на жител,
БДП по глава на жител,
и 2011)
ПКМ (САД долари 2011)
ПКМ
(САД
долари
2011)
ПКМ
(САД долари 2011)
ападен Балкан
Северна Македонија и Европска Унија
Северна Македонија и Западен Балкан
Северна Македонија и Европска Унија

39.000

.000

19.000

.000

14.000

.000

9.000

.000

Албанија
Северна
Црна
Гора Македонија
Босна и Херцеговина
Косово
Србија
ЗБ просек (вкл. МKD)

24.000
19.000
14.000

2010
2011
2012
2013
2000

4.000

29.000

9.000

2014
2001
2015
2002
2016
2003
2017
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2000
2012
2001
2013
2002
2014
2003
2015
2004
2016
2005
2017
2006

24.000

2010
2011
2000
2012
2001
2013
2002
2014
2003
2015
2004
2016
2005
2017
2006
2007
2008
2009

.000

2009

34.000

29.000

.000

Албанија
Црна Гора
Косово

4.000

Северна Македонија
Европска Унија

Северна Македонија
Европска Унија

БДП по глава на жител,
БДП по глава на жител,
ПКМ (САД долари 2011)
ПКМ (САД долари 2011)
Северна Македонија и група на земји по НБД
Северна Македонија и група на земји по НБД
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
-
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2010
2001
2011
2002
2012
2003
2013
2004
2014
2005
2015
2006
2016
2007
2017
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

0
0
0
0
0
0
0
0
0

39.000

34.000

.000

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

.000

Северна Македонија
Земји со висок НБД
Земји со среден НБД
Земји со низок НБД

Северна Македонија
Земји со висок НБД
Земји со среден НБД
Земји со низок НБД

нергија во економијата
Користење на енергија во економијата
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1.21. Користење на енергија во економијата
Искористувањето на енергијата по БДП вредност од илјада долари7 (изразена како еквивалент на кг
нафта) во последните петнаесет години бележи пад и тоа поголем од просечниот пад на земјите од ЗБ,
од 150кг во 2000г на 102,7кг во 2014г. РСМ споредено со просекот во ЕУ искористува повеќе енергија на
единица генериран БДП и тоа во последните петнаесет години во просек повеќе за 30%. Оваа разлика
опаѓа посебно во периодот 2013 и 2014 година на 18 односно 17 проценти.
Искористување на енергија (кг еквивалент на нафта)
по $1,000 БДП (2011 ПКМ)
Северна Македонија и Западен Балкан

250,00

Искористување на енергија
нафта) по $1,000 БДП
Северна Македонија и

170,00
150,00
130,00

150,00

110,00
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90,00

50,00
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

50,00

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

70,00

Северна Македонија
Албанија
Босна и Херцеговина
Црна Гора

Искористување на енергија (кг еквивалент на
Искористување
на енергија (кг еквивалент на нафта) по
нафта) по $1,000 БДП
(2011 ПКМ)
Северна Македонија и Евопска Унија $1,000 БДП (2011 ПКМ)

170,00

130,00

150,00

110,00

130,00

90,00

110,00
70,00

Северна Македонија

Северна Македонија

Земји со низок НБД

Земји со среден НБД

Земји со висок НБД

Европска Унија

Energy use (kg of oil equivalent) per 1,000$ GDP (constant 2011 PPP)

Искористување на енергија (кг еквивалент на нафта) по
Уделот на електрична
$1,000 БДП1.3.
(2011 ПКМ)
Северна Македонија и група на земји по НБД

енергија од јаглен

2014

2013

2012

2011

2010

50,00

2009

50,00

90,00

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2000
2008
2001
2009
2002
2010
2011
2003
2012
2004
2013
2005
2014
2006

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
7

190,00

150,00

70,00

еверна Македонија
лбанија
осна и Херцеговина
рна Гора

Северна Македонија и група на земји по НБД

2008

170,00

2007

ергија (кг еквивалент на нафта)
0 БДП (2011 ПКМ)
онија и Западен Балкан

Северна Македонија

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Северна Македонија
Албанија
Босна и Херцеговина
Црна Гора

Северна Македонија

Европска Унија
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Искористување на енергија (кг еквивалент на нафта) по
$1,000 БДП (2011 ПКМ)
Северна Македонија и група на земји по НБД
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Уделот на произведената електрична енергија од јаглен8 во вкупното производство на електрична
енергија во РСМ има тренд на опаѓање од 76,5% во 2000г. на 58,4% во 2015г. со што се приближува до
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електрична енергија во РСМ има тренд на опаѓање од 76,5% во 2000г. на 58,4% во 2015г. со
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ЕУ земјите, РСМ има значително повисок удел на производство на електрична енергија од
јаглен во однос на вкупното производство на електрична енергија, каде уделот е под 30%
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1.61. Извештаите на Европската Комисија за напредокот на

Македонија во делот на енергетиката11

Во извештајот од 2016....

18

Се нотирало дека: “во областа на јаглеводородите, се транспонираше Директивата за лиценцирање
јаглеводороди во Законот за минерални суровини, но сè уште треба да се потврди усогласувањето.
Земјата донесе Национален акциски план за обновлива енергија (НАПОЕ). Водечката цел е 21 %
од примарната потрошена енергија да дојде од ОИЕ до 2020 година. Во моментов овој процент е
17,5 %. Оваа цел не е во согласност со задолжителната цел од 28 % од ОИЕ до 2020 година за
која земјата сама се заложи. Само делумно е транспонирана Директивата за обновливите извори
на енергија (ДОИЕ) во националното законодавство. Земјата утврди повластени тарифи за
промоција на ОИЕ и беа донесени шеми за поддршка на различни технологии за обновлива енергија.
Сепак, пречки се ограничувањата на капацитетите за неколку видови обновливи извори на енергија
како што се ветерот, сончевата енергија, биомасата и биогасот до 2020 година за земјата да
ги постигне своите цели за обновлива енергија во 2020 година. Мора да продолжи процесот на
поедноставување и преструктуирање на постапките за овластување, одобрување, лиценцирање
и поврзување на мрежите, бидејќи е клучно за понатамошниот развој на енергијата од обновливи
извори. Постојаниот комитет на Бернската конвенција препорачува укинување на инвестициските
проекти за хидроенергија во Националниот парк Маврово, сè до вршење на процената на нивното
кумулативно влијание врз животната средина. Постои интерес за понатамошен развој на
хидроенергијата. Таквиот развој треба да биде во согласност со соодветното законодавство на
ЕУ за животна средина и при процената на потенцијалните нови проекти треба да се земе предвид
влијанието врз областите со висок интерес во однос на природата. Земјата не ги донесе вториот
Национален акциски план за енергетска ефикасност и третиот кој требаше да биде завршен до
крајот на јуни 2016 година. Секторот за енергетика на Министерството за економија и Агенцијата
за енергетика немаат доволно персонал и технички/инженерски капацитети. Постои недостиг на
државно финансирање за енергетска ефикасност, а ЕСКО пазарот е недоволно развиен.12

Во извештајот од 201813
Се нотирало дека: “Во енергетскиот сектор, исто така, постои важен инвестициски јаз.

Нискиот капацитет за производство на електрична енергија доведува до чести испади. Загубите
од моќта при пренос и дистрибуција ја намалуваат ефикасноста. Економијата во голема мера се
потпира на моќта од лигнит и јаглен и треба да развие обновливи извори на енергија.
Националната стратегија за енергија до 2035 година сè уште не е усвоена. Достапноста на јаглен
за термоелектраната Битола останува едно од прашањата кои треба итно да се решаваат, поради
обезбедување на снабдувањето. Законот за задолжителни нафтени резерви од 2014 година требаше
да се применува од 1 јануари 2015 година, но три закони за изменување и дополнување на Законот
за задолжителни нафтени резерви ја одложија примената. Сега е предвидено да стапи на сила од
1 јануари 2019 година. Иако има одложувања во одобрувањето на потребните подзаконски акти и
акциони планови, нафтените резерви на земјата кореспондираат со 70 дена увоз.14

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/north-macedonia_en
https://bit.ly/2JmMdSc
13
Во 2017 година не беше изготвен извештај
14
https://www.sobranie.mk/content/republic-of-macedonia-report2017.4.18%.pdf, слободен превод на авторот од извештајот на
англиски јазик
11

12
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Во извештајот од 201915
Се нотирало дека: “Се подготвува националната енергетска стратегија до 2035 година и треба да
се финализира до средината на 2019 година. Таа треба да ги земе предвид приоритетите и целите
на ЕУ за енергија и климатска политика за 2030 година и претстојната интегрирана стратегија
за енергија и клима. Достапноста на јаглен за термоелектраната во Битола и натаму треба итно
да се разгледа, бидејќи станува збор за обезбедување на снабдувањето и бара акција, вклучувајќи и
инвестиции во нови и одржливи ресурси. Законот за задолжителни нафтени резерви од 2014 година
беше изменет по четврти пат и неговото стапување во сила во јануари 2020 година ќе биде со
задоцнување од 5 години. Подготвени се соодветни закони за спроведување и акциони планови кои се
усогласени со Директивата за залихи на нафта, но исто така се одложуваат. Резервите на нафта во
земјата кореспондираат со 63 дена од просечната дневна потрошувачка, но методот за пресметка
на нив се смета за несоодветен. Нафтената индустрија сè уште не е соодветно компензирана за
одржување на итни резерви на нафта. Затоа, не учествува во повиците за набавки на нафта и нафтени
производи, што би й овозможил на земјата одржување и зголемување нафтените резерви. Развиени
се меѓу-конектори за пренос на електрична енергија и направени се подготвителни активности за
изградба на нова 400 kV електрична линија со Албанија. За гасоводните интер-конекции, владата
презема мерки за да обезбеди потребни финансиски средства за изградба на интерконективна линија
со Грција. Операторот на системот за пренос учествува во регионалната аукциска канцеларија во
Југоисточна Европа. Потпишан е Меморандум за разбирање за пазарот на електрична енергија со
Независна Бугарска Енергетска Берза со цел датум (electricity day-ahead market coupling) со цел да
започне од средината на 2019 година
Во областа на јаглеводородите, Законот за минерални суровини има за цел да се усогласи со
Директивата за лиценцирање на јаглеводороди. Енергетската заедница ја намали целта за обновлива
енергија за 2020 година од 28% на 23%. Изменетиот национален акционен план за обновлива енергија
сега е во согласност со обврзувачката цел за 23% за енергијата од обновливи извори на енергија до
2020 година. Новиот Закон за енергетика е целосно усогласен со Директивата за енергетика на
обновливи извори. Законот за спроведување е во процес на усвојување. Новиот Закон за енергетика
утврдува премија за пренос (feed-in premium ) како нов механизам за поддршка на обновливи извори на
енергија што ќе се доделува на конкурентска основа. Инвестирањето во хидроенергијата треба да
биде во согласност со релевантното acquis за животна средина”.

1.71. Краток преглед на национални и локални стратешки

документи
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Во овој дел даваме преглед на најзначајните стратешки документи на државата кои го даваат амбиентот
за претпоставките во оваа студија.

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/-20190529north-macedonia-report.pdf, слободен превод на авторот
од извештајот на англиски јазик
15

Временски
период

2004 - 2020

2009- 2019
(10 години)

2015- 2019

2018 (секоја
година)

Просторен план
на Република
Македонија

Стратегија за
рамномерен
регионален
развој

Програма за
развој на
југозападен
плански регион

Програма за
економски
локален развој,
ЕЛС Кичево

Одделение за
локален економски
развој на општина
Кичево

Центар за развој на
југозападен плански
регион

Биро за регионален
развој

Просторниот План претставува стратешки,
долгорочен, интегрален и развоен документ со
кој се обезбедува организирање, заштита и
управување со просторот на Државата како
особено вредно и ограничено национално
богатство.

Министерство за
животна средина и
просторно
планирање (тогаш)
Агенција за
планирање на
просторот (сега)

Се очекува изработка на нова студија
Подготовката на програмата се базира врз
претходно изработените проценки и анализи
на заедницата, стратегиите и плановите за
развојот на општината во сите тематски
области во кои локалната самоуправа има
законски надлежности или е во фаза на нивно
преземање од централно на локално ниво.

Програмата за развој на Југозападниот
плански регион претставува основен
среднорочен стратешки документ за
остварување одржлив раст, во кој се
дефинирани среднорочните цели кои се
планирани да се остварат до 2019 година.

Се очекува изработка на нова студија

Стратегијата претставува основа за
изготвување на програмите за развој на
планските региони.

Функција

Надлежна
институција
(Изработувач)

Се повикува на постоечка ЛЕР стратегија
Програмата за 2018 се фокусира на претприемништво, користење на природни ресурси
вклучително развој на земјоделство и рурален развој

Во однос на животната средина со целите се предвидува санација и ревитализација на
подрачја со загрозен квалитет на животната средина според национален акционен план,
заштеди на енергија, определување на еколошки капаците, управување на регионите
според утврден мониторинг, стандарди и капацитети...
Во однос на електричната енергија од термоцентралите се предвидува изградба на нови
термоелектрани со вкупна инсталирана моќност 535,0 MW, и преку постојните во
Неготино, Битола, Осломеј со инсталирана снага од 1.010 MW и можно производство на
електрична енергија за просечна годишна работа од 6.250 часови со околу 6.312
GWh/год, Се предвидува 11. Рекултивација на деградирани површини од површинските
копови, депонии на рудна јаловина на топлинска јаловина (Југогром, Железара,
Топилница, Фенимак) и пепел од термоелектраните РЕК Битола и Осломеј Кичево
според претходно утврдена програма
Стратегијата предвидува 0 јаглен од сопствено производство од Осломеј но и на
депонија и деградирани површини во Осломеј и биолошки мерки за заштита
Еден од основните документи за планирање на развојот како резултата на диспаритети
во регионите во Македонија, и има за цел нивно намалување, утврдува значењето на
обновливите извори на енергија
Наведува ниското ниво на развиеност на југозападниот регион, и значењето на
енергетската инфраструктура меѓу која е и Осломеј и фокусот кон нови хидроцентрали
Во еден од приоритети стратегијата наведува потреба од оптимално користење на
изворите на енергија со експлоатација но истовремено заштита на животната средина,
рационално користење на резервите на јаглен, услови за експлоатација на нови басени,
... користење на геотермални капацитети, градење на нови капацитети во сите извори на
енергија
Програмата се основа на Стратегијата за регионален развој на РМ, и дефинира
среднорочни цели во насока на економски развој базиран на технологија и знаење,
образование, развој на туризам, и зголемување на квалитет на животна средина со
приоритети во секоја од целите.
Утврдува постоечките капацитети на Осломеј како значајна енергетска
инфраструктура во регионот, РЕК Осломеј е идентификуван како индустриски
контаминиран локалитет -”жариште”, кој што е потенцијален загадувач на водите
кое опфаќаа површина од 280.000м2 и вкупна количина на отпад од 2.000.000 м3.

Животна средина/термоелектрани/југозападен регион
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Министерство за
економија - сектор
енергетика

до 2030 - во
фаза на
изработка е
нова стратегија
за енергетика

до 2030 или
2035

2014- 2020

2014- 2020

2018 (секоја
година)

Стратегија за
енергетика

Стратегија за
климатска акција
- моментално е
во фаза на
изработка

Стратегија за
животна средина
и климатски
промени

Стратегија за
земјоделство и
рурален развој

Програма за
финансиска
поддршка на
руралниот развој

Министерство за
земјоделие и
рурален развој

Министерство за
земјоделие и
рурален развој

Министерство за
животна средина и
просторно
планирање

Министерство за
животна средина и
просторно
планирање/
Министерство за
економија

Надлежна
институција
(Изработувач)

Временски
период

Документ

Ги дефинира мерките за поддршка на
руралниот развој со доделени финансиски
средства

Стратегијата за животна средина и климатски
промени ги дефинира целите и приоритетите
на политиките во областите на животната
средина и климатските промени за периодот
2014-2020 година, кои ќе доведат до
подобрување на квалитетот на животната
средина и животот на граѓаните. Стратегијата
ќе даде насоки за постигнување на овие
политики, преку надградување на постојниот
систем за животна средина и климатски
промени и подготовка за претстојните
предизвици, на патот на земјата кон
одржливиот развој и подготовка за процесот за
европска интеграција.
Националната стратегија за земјоделство и
рурален развој за периодот 2014-2020 година е
главен долгорочен стратешки документ во
областа на земјоделството и руралниот развој
на кој се базира поставувањето и
спроведувањето на целите, политиките и
мерките за развој на земјоделството и
руралните средини во Република Македонија.

/

Стратегијата за развој на енергетиката на
Република Македонија го дефинира
најпогодниот долгорочен развој на
енергетскиот сектор во Републиката со цел да
се обезбеди сигурно и квалитетно снабдување
на потрошувачите со енергија..

Функција

Годишна програма

Стратегијата ја идентификува заштитата на животната средина како хоризонтална
компонента низ целиот документи поради блиската поврзаност на животната средина и
земјоделството и руралниот развој од користење на заштита средства, користење на
почва, заштита на вода и почви, до генерирање и постапување со отпад, регулатива и
добри пракси, преку климатските промени па се до поддршка на користење на ОИЕ

Утврдува дека енергетскиот сектор во Република Македонија има најголем
придонес кон загадувањето на животната средина, затоа што околу 90% од
примарната енергија се генерира од фосилни горива, главно лигнит и мазут. Така,
овој сектор учествува со повеќе од 70% во вкупните емисии на стакленички
гасови, со слично учество и во локалното загадување. Проекциите на емисиите на
стакленички гасови, во согласност со сценариото за развој на електроенергетскиот
систем заснован единствено на јаглен, покажуваат просечна годишна стапка на
пораст од 3,6% во периодот 2008-2020, додека анализата на еколошки подобрените
сценарија (воведување на когенеративни гасни постројки, намалување на
порастот на побарувачката на електрична енергија и зголемената употреба на
обновливи извори на енергија) укажува дека просечната годишна стапка на пораст
во периодот 2008-2020 ќе се намали на 1,4%.

/

Предвидува сценарио за ОИЕ до 20130 на 30%

Предвидено затварање на РЕК Осломеј на крајот од 2016 година.

Утврдува потреба за обезбеди експлоатација од рудниците на лигнит во нивната
непосредна околина (Брод-Гнеотино, Суводол и Поповјани) според точно утврдена
динамика.

Животна средина/термоелектрани/југозападен регион
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Временски
период

2009-2030

2018- 2030

Национална
стратегија за
одржлив развој

Национална
транспортна
стратегија

Министерство за
транспорт и врски

Министерство за
животна средина и
просторно
планирање

Надлежна
институција
(Изработувач)
Националната Стратегија за одржлив развој во
Република Македонија (НСОР), се состои
од два дела: Дел I (овој извештај), којшто ја
содржи целокупната стратешка рамка и Дел II
(одделен извештај), којшто ја содржи
стратешката основа за поддршка, а нејзиното
имплементирање е во насока на
обезбедување економски развој кој е
социјално
одговорен и праведен, прифатлив за
животната средина и кој се потпира врз
основните
постулати на граѓанското општество.
Водејќи се од основното начело дека
транспортот е услуга, а не економско добро,
НСТ ги зема предвид вкупните цели за
економскиот и социјалниот развој на земјата,
за одговарање на потребите на идните
генерации и за зачувување на животната
средина. Според тоа, Националната
транспортна стратегија предлага активности и
политички мерки за среднорочен и за
долгорочен период за ефикасно и ефективно
решавање на клучниот предизвик за
подобрување на квалитетот на транспортната
инфраструктура и услуги.

Функција

Предвидува транспортниот систем ја зема предвид благосостојбата на идните генерации
во однос на финансиските оптоварувања, почитувањето на животната средина и
културното наследство на земјата и се обврзува дека ќе ја заштитува животната средина
и ќе го подобрува здравјето преку изградба на „зелен“ транспортен систем што ги
намалува емисиите и ја ограничува потрошувачката на ресурси и на енергија како дел од
една од стратешките цели.

Важен фокус се дава на алтернативните енергија како заштита на животната средина,
хоризонтална стратегија која заштитата на животната средина е во фокусот на одржлив
развој

Животна средина/термоелектрани/југозападен регион
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1.81. Лигнитот како инпут во производството на електрична

енергија

Веќе повеќе од две децении, нето годишното зголемување на инсталираната моќ за производство на
електрична енергија на јаглен и лигнит во светот се движи помеѓу 25-20 GW. Сепак, од 2010 година,
горивото кое што со децении го поддржуваше растот на глобалната економија значително опаѓа по
популарност. Од сите јаглени електрани кои биле планирани во 2010 година, само 1 од 3 успеале да
стигнат до фазата на изградба. Ова се должи на неколку причини и тоа: на конкуренцијата од поевтини
извори на енергија, тешкотиите во обезбедувањето на финансирање како резултат на промената на
политиката на финансиските институции, зголемувањето на цените на јагленот, зголемената загриженост
од влијанието на лигнитот врз здравјето на луѓето и врз животната средина, глобалната економска криза,
подобрувањето на енергетската ефикасност, итн. кои придонесоа кон зголемен притисок за намалување/
напуштање на јагленот како примарен извор за производство на електрична енергија16.
Според Карбонбриф17 од 2000 година до денес (2019г), светот двојно го зголемил капацитетот за
производство на електрична енергија од јаглен на околу две илјади гигавати (2.000 GW) особено по
експлозивниот раст на капацитетите во Кина и Индија. Дополнително, тековно на светско ниво се градат
уште 236GW и се планираат капацитети со уште 336GW.

1.91. Лигнитот во Македонија
Енергетските ресурси во Македонија укажуваат на релативно скромен енергетски потенцијал, што
директно влијае на можностите за задоволување на потребите од енергија од сопствени извори.
Експлоатирани облици на енергија во РСМ се јагленот (лигнит со ниска топлотна вредност од категоријата
млади лигнити), огревното дрво и дрвните отпадоци, хидро потенцијалот и геотермалната енергија.
Енергетски биланси, во илјада тони еквивалент на нафта, по години
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Извор: ДЗС, Енергетски биланси 2005-2017
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https://www.wwf.gr/images/pdfs/Roadmap_PostLignite_EN.pdf
https://www.carbonbrief.org/mapped-worlds-coal-power-plants
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Бруто-примарно производство по видови
енергенти во 000 toe, 2017
Цврсти горива
17%

1%

Хидроелектрична
енергија

1%
8%

73%

24

Сола рна
електрична
енергија
Ветерна електрична
енергија
Биога с

Извор: ДЗС, Енергетски биланси, Бруто-примарно производство по видови енергенти во 000 toe, за 2017

Според енергетските биланси на РСМ бруто примарното производство изразена во илјада тони
еквивалент на нафта (toe) по години се намалува, додека вкупното учество на лигнитот е со благо
опаѓање од највисоки %84 во 2008 година на најниски %67 во 2016година.
Добивањето на електричната енергија во термоцентралите во Македонија се одвива преку ТЕЦ Битола,
Осломеј и Неготино и се одвива со претворање на примарната енергија на фосилните горива-јагленот,
нафтата, гасот во електрична енергија. Изразито високото термо-производство остварено во електраните
ложени на јаглен во последните десетина години, кое се движи и над проектираните величини посебно
се однесува на РЕК Битола.
Од облиците на енергија Република Северна Македонија располага само со резерви на јаглен и тоа на
територијата на републиката утврдени се околу 20 наоѓалишта на јаглен. Вкупните геолошки резерви
се проценуваат на 2,5 милијарди тони според ЕЛЕМ АД18. За електроенергетски цели од сите овие
интересни се Пелагонискиот и Кичевскиот басен, а перспективен потенцијал можат да бидат Мариовскиот
и Тиквешкиот басен. На Пелагонискиот и Кичевскиот басен изградени се двете термоцентрали на лигнит,
со учество во вкупно произведената електрична енергија од 80-85%19.
Според публикацијата Небезбедна енергетска иднина: анализа на достапноста на лигнит во Република
Македонија на ЕКОСВЕСТ, за вистинската димензија на резервите на лигнит кои може да се експлоатираат
постојат контрадикторни информации кои се движат од 200 Mt па се до 2500 Mt (две и пол милијарди тони).
Процените на АД ЕЛЕМ предвидуваат дека постојат искористливи резерви од 664 Mt, според EURACOAL
оваа вредност е 332 Mt додека во Стратегија за развој на енергетиката во Република Македонија за
периодот до 2035, се наведуваат 256Mt. Поради тоа што станува збор за процени на расположливите
резерви вредностите не може прецизно да се утврдат. Секако, податоците во Стратегија се базираат
на конкретни истражени лежишта и на парцијални истраги на некои лежишта кои се публикувани во
Електрани на Македонија АД - ЕЛЕМ АД го менува својот назив Електрани на Северна Македонија АД – ЕСМ АД во 2019
година, но поради конзистентност, во текстот ќе користиме кратенка АД ЕЛЕМ
19
http://www.elem.com.mk/?page_id=110
18
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јавноста. Процените во Стратегијата се поклопуваат во голем дел со податоците од други извори20.
Табелата подолу ги сумира лежиштата кои се експлоатираат и планираните наоѓалишта кои би требало
да почнат да се експлоатираат до 2035 година како што предвидува Стратегијата.

Извор: Небезбедна енергетска иднина- Анализа на достапноста на лигнит во Република Македонија, ЕКОСВЕСТ

1.101. Лигнит во Кичевско - Осломеј
Македонските јаглени се лигнити со ниска калорична вредност и висока содржина
на влага и пепел од геолошка плиоцентска и миоцентска старост. Јагленот во РСМ во моментов се

експлоатира во два типа на рудници. Првиот тип се рудниците кои се во состав на термоелектраните за
производство на електрична енергија (Суводол, Осломеј), а вториот тип се рудниците кои ги задоволуваат
потребите на индустријата и широката потрошувачка од јаглен како гориво.21
ТЕЦ Осломеј е втора термоелектрична централа според инсталирана моќност во Република Северна
Македонија која своевремено учествувала со приближно %10 во вкупното домашно производство на
електрична енергија.

Небезбедна енергетска иднина- Анализа на достапноста на лигнит во Република Македонија http://etnar.net/wp-content/
uploads/03/2014/jaglen.pdf
21
http://www.elem.com.mk/?page_id=111
20
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Извор: Карбонбриф, мапа на светските термоелектрани на јаглен https://www.carbonbrief.org/mapped-worlds-coal-power-plants
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ТЕЦ Осломеј се состои од еден блок со вкупна инсталирана моќност од 125 MW, а започнала со
работа во 1980 година. Оваа термоелектрична централа моментално ги користи како основно гориво
преостанатите количини од локалниот лигнит од рудникот Осломеј – Запад (басен Кичево), со просечна
калорична вредност од 7600 kJ/kg, со специфична потрошувачка од 1,5 kg/kWh, и дополнителна
специфична потрошувачка на мазут од 2,16 gr/Wh.
Поради празнење на достапните резерви на јаглен, како и други сериозните пречки за можноста за
експлоатација на наоѓалиштето Поповјани (басен Кичево) со експлоатациони резерви од 9.000.000 тони),
оваа електрична централа се соочува со голема несигурност во снабдувањето со гориво.
Со цел продолжување на работниот век на ТЕЦ Осломеј, според ЕЛЕМ во 2015 година изработена е
физибилити студија за модернизација на централата што препорачува користење на увозен јаглен со
повисока калорична вредност. Оваа сценарио според сознанијата не е реализирано и во текот на 2015
и 2016 година производството на електрична енергија од оваа термоцентрала се намалува драстично и
работи неколку месеци во годината (декември, јануари февруари).
Оттука учеството на ТЕ Осломеј во 2017 година во вкупното производство на електрична енергија
учествува со %1.7, со произведени 69 GWh односно %2.2 од електрична енергија произведена од
термоелектраните.

Извор: Годишен Извештај на ЕЛЕМ, 2017г

Во 2017 година за потребите на ТЕЦ Осломеј од рудникот Осломеј – Запад ископани се 123.934 тони
јаглен (во 1, 2, 9,10, 11 и 12 месец), а од локалниот Стар Рудник дел од Осломеј Исток не е вршен ископ.
Производство на електрична енергија од ТЕ во GWh
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Извор: податоци од Годишен Извештај на ЕЛЕМ, 2017г
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-

Осломеј започнува со работа во 1980 година и се состои од еден блок со капацитет од
125 MW основно гориво со преостанатите количини од локалниот лигнит од рудникот
Осломеј – Запад (басен Кичево) просечна калорична вредност од 7600kj/kg, специфична
потрошувачка од 1.5 kg/kWh, и дополнителна специфична потрошувачка на мазут од 2,16
gr/Wh, Поповјани (басен Кичево) експлотациони резерви од 9.000.000 тони;

-

Проектот со цел за продолжување на животниот век на оваа централа за 30 години преку
модернизација и увоз на лигнит, не се реализираше. Овој проект предвидувал капитални
инвестиции во износ од 126 милиони евра од којшто износ најголем дел бил за изградба
на нов котел за согорување на високо-калоричен јаглен. Целосната имплементацијата на
проектот била планирано да се реализира во период од 4 години22.

Карактеристики на југозападниот плански регион

2.1. Административни и географски карактеристики
Југозападниот плански регион на РС Македонија (ЈЗ) е лоциран во југозападниот дел на републиката
и е еден од осумте во рамките на Република Македонија, и во него влегуваат -9те општини: Вевчани,
Дебар, Дебрца, Охрид, Кичево, Македонски Брод, Пласница, Струга и Центар Жупа (според измените
на за територијална поделба во 2013 година кон општина Кичево се припоени општините Другово,
Вранешница, Осломеј и Зајас).

22

http://www.elem.com.mk/?page_id=1866
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Слика: Југозападен плански регион со општините, општина Кичево до 2013 година

Релјефот на Југозападниот плански регион е планински и котлински. Преовладуваат високи планини
чија надморска височина преминува и над 2000м. Во регионот најголема е Охридско-Струшката котлина
сместена помеѓу планините Јабланица и Галичица, во еден дел исполнета со Охридското Езеро.
Регионот е карактеристичен по извонредната застапеност на пештери со оглед на варовничкиот состав
на планините. Изобилува со природни, вештачки и глацијални езера, и е еден од најпошумените во
Република Македонија.
На територијата од 3.340km², во 286 населени места, живеат вкупно 219.891 жители (проценки од 2015),
од кои 50,17% се мажи. Процената за 2015 година е дека бројот на жители во Република Македонија
е 2.070.226, што значи дека на територијата на Југозападниот плански регион живеат 10,62% од
вкупната популација во државата. Меѓутоа, во поглед на разместеноста на населението во рамките на
Југозападниот регион карактеристична е големата меѓуопштинска разлика, и разликата по населени
места. Во три општини од регионот – Струга (65.575), Охрид (51.648) и Кичево (57.060) живеат 79,26% од
вкупното население во регионот. Просечната густина на населението во државата е 80,5 жители на км2,
а во Југозападниот плански регион е 65,8 на км².
Според регионалните статистики за 2017 година бројот на активни субјекти во ЈЗ регион изнесува 7.238
(10,13% од вкупниот број на активни деловни субјекти во државата). БДП по глава на жител во регионот е
212.913 МКД (за 2015г) БДВ на ниво на регионот е 40.909 милиони денари (за 2015г) . Најголемо учество
во создавањето на БДВ во Југозападниот плански регион имаат трговијата, хотелите и рестораните па
индустријата и енергетиката. Учеството на Југозападниот плански регион во создавање на БДВ на ниво
на државата изнесува 8,4%, а на Скопскиот плански регион дури 42,86% (за 2015г).
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Регионот располага со земјоделски површини од 103,373ха, од кои нешто помалку од 50 проценти се
обработливи површини, односно 50,667ха. Останатиот дел отпаѓа на пасишта. Вкупните земјоделски
површини во Македонија се 1,077,235 ха, што значи дека во Југозападниот плански регион се простираат
само %9,59 од вкупно обработливите површини на ниво на земјата. Во регионот најмногу се произведува
пченица, пченка и компир, а од овошните насади најголеми се приносите на јаболка, сливи, круши и
цреши.
Значајна гранка во регионот е туризмот со оглед на фактот што од вкупниот број соби на ниво на
државата - 16.400 ,26,503 или %61,87 се на територијата на овој регион. Најголемиот дел од нив се во
двата најзначајни туристички центри во државата - Охрид и Струга. Од вкупниот број посетители што на
годишно ниво доаѓаат во земјава, 46,6 % престојуваат во населените места во Југозападниот плански
регион. Така, просечно, годишно овде се остваруваат околу 1,300,000 ноќевања од домашни и странски
гости, што е %65 од вкупно остварените ноќевања на ниво на земјата.
Југозападниот плански регион своите перспективи за понатамошен развој ги гледа во унапредување
на класичниот туризам и развивање на алтернативните форми, како што се зимскиот, здравствениот,
манастирскиот, бањскиот и агро-туризмот. Имајќи го во вид фактот дека целиот регион не е
загаден, големи потенцијали постојат за производство на органска храна.23
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Преглед на површина и број на жители од општините во ЈЗПР со приоритети објавени од ЦРЈЗПР (година
непозната)
Општина Вевчани

Општина Дебар

Општина Дебарца

Површина: 35 км²

Површина 145,67 км²

Површина: 425,39km²

Број на жители: 2.433

Број на жители 19.542

Број на жители: 5.507

Број на населени места: 1

Број на населени места: 18

Број на населени места: 30

Главни приоритети: Развој на туризмот,
Заштита на животната средина, Развој на
земјоделството

Надморска височина 630-700 м

Главни приоритети: Развој на локалната
и патна инфраструктура, Развој на
органско производство.

Општина Охрид

Приоритети: Развој на туризмот, Колекторски
ситем и Пречистителна станица.
Општина Кичево

Општина Македонски брод

Површина: 389,93km²

Површина: 49,14km²

Површина: 888,97km²

Број на жители: 55.749

Број на жители: 56.739

Број на жители: 7.141

Број на населени места: 29

Број на населени места: 7

Број на населени места: 51

Главни приоритети: Стратегија за управување
со цврстиот отпад, Брендирање на Охрид како
туристичка дестинација, Изградба и
реконструкција на патната инфраструктура
Општина Пласница

Главни приоритети: Уредување на центарот на
градот, Реконструкција на локални патишта,
Системи за фекална канализација.
Општина Струга

Главни приоритети: Развој на туризмот,
Развој на дрвената индустрија,
Произведување на здрава храна,
Развој на инфраструктурата.
Општина Центар Жупа

Површина: 54,44km²

Површина: 483km²

Површина: 107,21km²

Број на жители: 4.545

Број на жители: 63.376

Број на жители: 6.519

Број на населени места: 4

Број на населени места: 51

Број на населени места: 23

Главни приоритети: Нови работни места, Помош
за малите претпријатија, Развој на економијата.

Главни приоритети: Модернизација на урбаниот
план, План за развој на туризмот, Изградба на
брегот на езерото.

Главни приоритети: Промоција на
општината како дестинација за туризам,
Искористување на водните ресурси,
Развој на сточарството.

Извор: Станица на ЦРЈЗПР, http://www.southwestregion.mk/
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Центар за развој на Југозападниот плански регион, http://www.southwestregion.mk/ZaRegionot.aspx
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2.2. Демографски карактеристики
Бројот на жители во ЈЗ регион во последната деценија се намалува со благ тренд на негативен прираст
во последната деценија почнувајќи од 2006 па до 2017 година, кога во просек секоја година бројот на
жителите се намалува за 225 жители, односно промена од %1.12- на бројот на жители во 2017г споредено
со 2006г.
Бројот на жители во општина Кичево има тренд на намалување, како и во регионот меѓутоа имајќи ја
предвид територијалната организација за споредба последната деценија 2008 во споредба со 2017 година
има вкупно намалување од %0.1-, меѓутоа бројот на жители од 2009г до 2014г бележи зголемување по
што се јавува континуиран тренд на опаѓање кој продолжува.

Извор: ДЗС, http://www.stat.gov.mk/Opstininm.aspx?mbop=1520

Табела: Население во РСМ, ЈЗ плански регион и Кичево

2006

Вкупно

2009

Мажи
Жени

Република
Југозападен
% Учество на ЈЗ
Кичево
Македонија
регион
2,041,941
222,141
10.9%
30,133

Вкупно

1,023,739
1,018,202

111,396
110,745

10.9%
10.9%

15,122
15,011

2,052,722

221,899

10.8%

56,937

2012

Вкупно

2,062,294

220,455

10.7%

57,028

2015

Вкупно

2,071,278

219,718

10.6%

57,107

2016

Вкупно

2,073,702

219,740

10.6%

56,999

2017

Вкупно

2,075,301

219,663

10.6%

56,875

Мажи
Жени
Мажи
Жени
Мажи
Жени
Мажи
Жени
Мажи
Жени

1,028,815
1,023,907
1,033,138
1,029,156
1,037,601
1,033,677
1,038,613
1,035,089
1,039,283
1,036,018

111,275
110,624
110,500
109,955

110,242
109,476
110,226
109,514

110,187
109,476

10.8%
10.8%
10.7%
10.7%

10.6%
10.6%
10.6%
10.6%

10.6%
10.6%

Извор: ДЗС, податоци за население и регионални статистики

28,728
28,209
28,764
28,264

28,827
28,280
28,763
28,236

28,701
28,174

31

Економска анализа – премин кон развој без лигнит: случај Осломеј

Општина Кичево број нажители по пол и
возрасна структура 2017г
12000
10000
8000
6000
4000
2000
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0
0-14

15-24

25-34
ма жи

35-44

45-54

55-64

65+

жени

Извор: ДЗС, податоци за население

2.3. Економски активности и структура
На национално ниво според податоците за БДП, по компоненти на сектори за последните достапни
дисагрегирани податоци за 2016 година Секторот Г -Снабдување со електрична енергија учествува со
%3 во националниот БДП, а истовремено претставува %16,37 од синтетизираниот БДВ на секторите
дадени на регионално ниво (Б, В, Г, Д).
РСМ Компоненти на БДП по сектори и оддели на НКД Рев.2, по години, 2016, тековни цени милиони
денари
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Бруто
вредност

А - Земјоделство,
шумарство и рибарство
Б - Рударство и вадење
на камен
05. Вадење на јаглен и
лигнит
В - Преработувачка
индустрија
Г - Снабдување со
електрична енергија, гас,
пареа и климатизација
35. Снабдување со
електрична енергија,
гас, пареа и
климатизација
Д - Снабдување со вода;
отстранување на отпадни
води, управување со
отпад и дејности за
санација на околината
Ѓ - Градежништво

Меѓуфазна
потрошува
чка

Бруто
додадена
вредност

Средства на
вработените

98860

44301

54559

3454

11743

5668

6075

71

39

297456

Други
даноци на
производст
во - нето

Брутоделовен
вишок

Амортизација

Нетоделовен
вишок

Структура БДВ/БДП

-3122

54227

4529

49698

9%

1868

39

4169

1430

2739

1%

32

34

1

-3

22

-25

1%

224362

73094

36849

-722

36966

10930

26036

12%

36193

19587

16606

5651

113

10843

5650

5193

3%

36193

19587

16606

5651

113

10843

5650

5193

100%

8796

3145

5650

3659

-9

2000

1367

633

1%

111082

69976

41106

11934

-29

29200

8522

20678

7%

Е - Трговија на големо и
трговија на мало;
поправка на моторни
возила и мотоцикли
Ж - Транспорт и
складирање
З - Објекти за
сместување и сервисни
дејности со храна
Ѕ - Информации и
комуникации
И - Финансиски дејности
и дејности на
осигурување
Ј - Дејности во врска со
недвижен имот
К - Стручни, научни и
технички дејности
Л - Административни и
помошни услужни
дејности
Љ - Јавна управа и
одбрана; задолжително
социјално осигурување
М - Образование

131630

51245

80385

29748

-386

51023

6287

44736

14%

63393

39923

23470

10590

31

12849

5713

7135

4%

20336

11140

9195

6631

-50

2614

962

1652

2%

33169

15004

18165

8966

-568

9768

6471

3296

3%

29100

11518

17582

7566

-11

10027

1447

8580

3%

66870

7235

59635

1053

832

57751

24667

33084

10%

25795

13047

12748

6979

-12

5780

1151

4628

2%

14382

7048

7334

5516

-26

1844

792

1052

1%

48812

16226

32586

23828

-

8758

8758

-

5%

24179

5277

18902

15046

2

3854

3695

159

3%

Н - Дејности на
здравствена и социјална
заштита
Њ - Уметност, забава и
рекреација
О - Други услужни
дејности
П - Дејности на
домаќинствата како
работодавачи; дејности
на домаќинствата кои
произведуваат
разновидна стока и
вршат различни услуги за
сопствени потреби
Вкупно

33908

11719

22189

15257

-105

7037

5534

1503

4%

31377

20827

10550

4663

848

5039

1847

3192

2%

11145

5497

5648

2519

1

3128

151

2977

1%

122

-

122

122

-

-

-

-

0%

1098348

582747

515601

201899

-3175

316877

99905

216972

87%

-

-

79194

-

-

-

-

-

13%

-

-

594795

-

-

-

-

-

100%

Даноци на производи,
нето
Бруто-домашен
производ (пазарни
цени)

Извор: ДЗС, 2016 БДП
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Компоненти на БДП по сектори и оддели на НКД Рев.2, по години, 2016 по тековни цени

П - Дејност и на
домаќинст вата како
работ одавачи; дејности на
домаќинст вата кои
произ ведуваат разновидна
ст ока и вршат различни
усл уги з а сопст вени потреби;
0%
О - Други усл ужни
дејност и; 1%

Даноци на производи, нето;
13%

А - Земјодел ст во, шумарство
и рибарст во; 9%

Њ - Умет ност, забава
и рекреација; 2%

Г - Снабдување со
ел ект рична енергија,
гас, пареа и
В - Преработ увачка кл имат изација;
2,79189%
индуст рија; 12%

Н - Дејност и на
з дравст вена и
социјал на
з ашт ита; 4%
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Б - Рударст во и вадење на
камен; 1%

М - Образ ование; 3%

Љ - Јавна управа и одбрана;
з адол жително социјално
осигурување; 5%
Ѓ - Градежништво; 7%
Ж - Транспорт и складирање;
4%

Л - Админист ративни и
помошни услужни
дејност и; 1%

Ј - Дејност и во врска со
недвижен имот; 10%

И - Финансиски дејности и
К - Ст ручни, научни и дејност и на осигурување; 3%
т ехнички дејности; 2%
Ѕ - Информации и
комуникации; 3%

Е - Трговија на гол емо и
т рговија на мало; поправка
на мот орни возила и
мот оцикли; 14%

Д - Снабдување со вода;
от ст ранување на отпадни
води, управување со отпад и
дејност и з а санација на
окол ината; 1%

З - Објект и з а
смест ување и сервисни
дејност и со храна; 2%

Извор: ДЗС, 2016 БДП

Југозападниот плански регион на РС Македонија произвел 8,21% од бруто домашниот производ (БДП) на
РСМ во 2016 година. Низ серија од шеснаесет години овој удел изнесува во просек 8,16% (2000г-2016г) и
учеството на регионалното производство во националниот БДП од 2000г до 2007г има тренд на опаѓање
за во и по 2011г да се стабилизира на %8.
Во апсолутна вредност БДП на регионот за 2016г. изнесува 48.810 мил денари (БДП на РСМ за 2016г. е
594.795 мил денари, 8,2%); БДП по жител во 2016година во ЈЗ регион изнесува 222.133 денари или 77.4%
од национален просек (БДП, по жител, во 2016 на РСМ 286.995 денари).
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БДП по жител
300000
250000
200000
150000
100000
50000

Република Ма кедонија

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

Југоза па ден регион

Извор: ДЗС, регионални статистики

Учество на БДП на ЈЗ регион во БДП на РС
Македонија
10,0%

50000

9,6%

45000

9,5%
9,0%

40000
8,8%8,8%

35000
8,6%

8,5%

8,5%
8,0%
7,5%

7,9%
7,4%7,5%

30000
8,4%
8,3%
8,2% 25000
8,2%
8,1%
20000
7,8%7,9%
15000
7,6%

7,1%

7,0%

10000
5000
0

БДП, ЈЗ регион, во милиони дена ри
Учество на БДП на ЈЗ во на циона лен БДП (л.о)
Li near (Учество на БДП на ЈЗ во на циона лен БДП (л.о))
Извор: ДЗС, регионални статистики
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Структурата на БДВ по сектори за РСМ и за ЈЗ регион е дадена во следниот преглед и укажува дека бруто
додадената вредност по сектори на дејност генерално одговара на националната структура но, сепак
евидентни се регионалните разлики и промената на структурата на ЈЗПР главно од Рударство и вадење
на камен; преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија , гас, пареа и климатизација
(Б,В,Г,Д) кон Трговија на големо и мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли;Транспорт и
складирање;Објекти за сместување и сервисни дејности со храна (Е,Ж,З) почнувајќи од 2005 година.
Бруто додадена вредност (мил. денари) и %

РС Македонија
2016
515,601

Вкупно
A Земјоделство, шумарство; рибарство

2016

2016

100%

42311

100%

54,559

11%

2574

6%

101,425

20%

6669

16%

41,106

8%

3559

8%

113,050

22%

11362

27%

Ѕ Информации и комуникации

18,165

4%

432

1%

И Финансиски дејности и дејности на осигурување

17,582

3%

1606

4%

Ј Дејности во врска со недвижен имот

59,635

12%

7584

18%

К,Л Стручни , научни и технички дејности;
Административни и помошни услужни дејности

20,082

4%

746

2%

Љ,М,Н Јавна управа и одбрана; задолжително
социјално осигурување; Образование; Дејности на
здравствена и социјална заштита

73,676

14%

6922

16%

Њ,О Уметност, забава и рекреација, Други услужни
дејности

16,320

3%

855

2%

Б,В,Г,Д Рударство и вадење на камен; преработувачка
индустрија; Снабдување со електрична енергија , гас,
пареа и климатизација
Ѓ Градежништво
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Југозападен регион

2016

Е,Ж,З Трговија на големо и мало; Поправка на моторни
возила и мотоцикли;Транспорт и складирање;Објекти
за сместување и сервисни дејности со храна

Извор: ДЗС, регионални статистики

Структура на БДВ 2016, Југозападен регион
Љ,М,Н Јавна управа и
одбрана; задолжително
социјално осигурување;
Образование; Дејности на
здравствена и социјална
заштита; 16%

Њ,О Уметност,
забава и рекреација,
Дрги услужни
дејности; 2%

A Земјоделство,
шумарство; рибарство;
6%

К,Л Стручни , научни и
тех нички дејности;
Административни и
помошни услужни
дејности; 2%

Ѓ Градежништво; 8%

Ј Дејности во врска со
недвижен имот; 18%

И Финансисики дејности
и дејности на
осигурување; 4%

Б,В,Г,Д Рударство и
вадење на
камен;преработувачка
индустрија;
Снабдување со
електрична енергија ,
гас, пареа и
климатизација; 16%

Ѕ Информации и
комуникации; 1%

Извор: ДЗС, БДВ, по региони и по години

Е,Ж,З Трговија на големо
и мало; Поправка на
моторни возила и
мотоцикли;Транспорт и
складирање;Објекти за
сместување и сервисни
дејности со х рана; 27%
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Немајќи можност за дисагрегирана структура на секторите Б,В,Г,Д24 ќе се користат податоците од
синтетизирана структура со одредени претпоставки, кои ќе бидат објаснети во адекватните делови25.
-

Примарниот сектор (6% од БДВ на регионот во 2016г.) има општ тренд на намалување на
вредноста во последните речиси две децении во регионот. Општо се јавуваат два периоди
и тоа од 2007-2000 година кога се јавува преполовување на вредноста на примарниот
сектор, 2008 година со силно удвојување на додадената вредност за после тоа да се јави
повторен градуален тренд на намалување до 2012г, на повторно тренд на зголемување
на вредноста но, овој пат градуално со помал но, стабилен интензитет. Сепак учеството
во примарниот сектор во вкупниот БДВ на регионот паѓа од 20% во 2000г на 6% во 2016г.
Земјоделството во регионот е разнообразно но, главно придвижувано од производството
на овошје, производство на компир, и производство на добиток и добиточни производи.

-

Секундарниот сектор (24% од додадена вредност во 2016г) е главно воден од
преработувачка индустрија, електрична енергија и градежништво.

-

Терцијарен сектор (70% од додадена вредност во 2016г) главно водена од трговијата и
сместување со дејности поврзани со храна, чие учество и вредност има силен тренд на
пораст од 2000година со вредност зголемена за речиси 2,5 пати.

Споредба на структура, БДВ на национално и
регионално ниво, селектирани сектори
30%
25%
20%
15%
10%
5%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
МК Б,В,Г,Д Рударство и вадење на камен;преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија , гас, пареа и климатизација
МК Е,Ж,З Трговија на големо и мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли;Транспорт и складирање;Објекти за сместување и сервисни дејности со храна
ЈСЗПР Б,В,Г,Д Рударство и вадење на камен;преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија , гас, пареа и климатизација
ЈЗПР Е,Ж,З Трговија на големо и мало; Поправка на моторни возила и мотоцикли;Транспорт и складирање;Објекти за сместување и сервисни дејности со храна
ЈСЗПРA Земјоделство, шумарство; рибарство
МК A Земјоделство, шумарство; рибарство

Извор: ДЗС, БДВ, по региони и по години

Програмата за регионален развој на Југозападен плански регион (2019-2015) укажува на стратешки цели
за: фокус и промоција на странски инвестиции и инвестиции во индустрии во високо додадена вредност односно
технологии и знаење, унапредување на земјоделството и руралниот развој и развој на туризмот поврзан со природно
и културно богатство, како и зачувување на животната средина посебно преку намалување на загадувањето.

2.4. Работна сила
Во ЈЗ плански регион најголемиот број на вработувања генерираат секторите трговија, преработувачка
индустрија и земјоделство. Учеството на истите во изминатите пет години според анкетата на работна
сила се зголемува константно на терцијарниот сектор односно кај трговијата, имаме благо опаѓање на
Б,В,Г,Д Рударство и вадење на камен; преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија ,
гас, пареа и климатизација
25
Добиен одговор по барање од ДЗС дека дисагрегирани податоци по региони од националните сметки не се достапни.
24
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преработувачката индустрија (дел од секундарниот сектор) и нестабилен број со значителни варијации кај
примарниот сектор односно кај земјоделството чиј апсолутен број и учество варираат од четири до седум
илјади лица односно од учество од %5 до %11 во вкупниот број на вработени.
Структура на вработени според сектори на
дејност за југозападен регион

Вработени според сектори на дејност за југозападен регион
Број на вработени според сектори, југозападен регион
2018
Вкупно
Земјоделство, шумарство и
рибарство

38

2017

Учество % според сектори, југозападен регион

2016

2015

2014

2018

2017

71,810

68,205

65,080

65,695

63,117

100%

99%

2016
100%

2015
99%

2014
100%

6,336

3,704

6,778

7,076

4,764

9%

5%

10%

11%

8%

Рударство и вадење на камен

1,673

1,074

610

1,112

1,673

2%

2%

1%

2%

3%

Преработувачка индустрија

9,702

9,355

8,897

10,314

10,005

14%

14%

14%

16%

16%

911

1,360

2,038

1,840

1,770

1%

2%

3%

3%

3%

2,142

1,979

1,525

1,904

1,999

3%

3%

2%

3%

3%

7,274

7,273

7,298

7,084

6,217

10%

11%

11%

11%

10%

13,702

12,495

10,217

9,537

9,454

19%

18%

16%

15%

15%

Транспорт и складирање

2,088

2,354

3,202

3,128

2,997

3%

3%

5%

5%

5%

Објекти за сместување и
сервисни дејности со храна

4,898

5,410

4,629

3,916

4,319

7%

8%

7%

6%

7%

Информации и комуникации

663

508

901

750

1,034

1%

1%

1%

1%

2%

Финансиски дејности и
дејности за осигурување

775

1,261

644

:

710

1%

2%

1%

:

:

:

-

:

1,031

1,083

1,301

897

1,042

1%

2%

2%

1%

2%

Административни и помошни
услужни дејности

1,242

1,334

1,200

698

659

2%

2%

2%

1%

1%

Јавна управа и одбрана;
задолжително социјално
осигурување

5,731

5,951

4,912

5,630

5,285

8%

9%

8%

9%

8%

Образование

6,339

5,186

4,613

5,135

4,809

9%

8%

7%

8%

8%

Дејности на здравствена и
социјална заштита

5,014

4,186

3,323

3,965

4,404

7%

6%

5%

6%

7%

Снабдување со електрична
енергија, гас, пареа и
климатизација
Снабдување со вода;
отстранување на отпадни
води, управување со отпад и
дејности за санација на
околината
Градежништво
Трговија на големо и трговија
на мало; поправка на моторни
возила и мотоцикли

Дејности во врска со недвижен
имот
Стручни, научни и технички
дејности

Уметност, забава и рекреација

:

:

:

:

1%

-

:

936

1,709

1,132

795

1,080

1%

3%

2%

1%

2%

1,340

1,634

1,641

1,230

699

2%

2%

3%

2%

1%

Дејности на домаќинствата
како работодавачи; дејности
на домаќинствата кои
произведуваат разновидна
стока и вршат различни услуги
за сопствени потреби

-

-

-

:

:

-

-

-

:

:

Дејности на екстериторијални
организации и тела

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Други услужни дејности

* - нема појава
: мала појавност за да биде објавен податокот
помалку прецизна процена - се користи со
претпазливост

Извор:Анкета за работна сила, ДЗС
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Број на вработени по сектор во ЈЗ регион
40.000
20.000
2014

2015

2016

Примарен сектор

Секундарен Сектор

2017

2018

0

Терцијарен сектор

Извор:Анкета за работна сила, ДЗС

Според последниот јавно достапен извештај на АД ЕЛЕМ за 2017 година подружница РЕК Осломеј – Осломеј во
2017 година вработувала 976 вработени (на ниво на цела компанија со 4.796 работници, структурата е %41,7 со
IV степен средно образование, %25 со III степен средно образование, %11,2 ПК со II степен образование, %5 со I
степен неквалификувани работници, а остатокот со вишо, високо и повисок степен на образование), истовремено
најголем дел од 37,6% се на возраст 46-55 години, 28,6% на возраст од 64-56 години, додека над 64 години се
%1,7.26
Во 2016 година АД ЕЛЕМ имал вкупно 4.892 вработени, додека подружницата Осломеј учествувала со 1.002
работници. Во 2017 година пак Подружница РЕК Осломеј – Осломеј според истиот извештај вкупниот број на
вработени изнесувал 976 вработени и 13 привремени работници. Споредено со регионалните статистички
податоци, за истата година, укажува дека доколку сите работници се од секторот Г Снабдување со електрична
енергија, гас, пареа и климатизација, тогаш Осломеј учествува со 72,7% во вработувањето во секторот на
целиот регион или 1,45% од вкупните вработувања во ЈЗ плански регион.
Стапките на невработеност, вработеност и активност на ЈЗ регион во споредба со стапките на национално ниво,
укажуваат дека стапката на активност на работоспособното население во ЈЗ регион во просек се зголемува во
периодот од последните пет години со тренд како и националниот.
Стапката на вработеност во ЈЗ регион е значително помала од националниот просек од разлика од 5.5 п.п., додека
пак стапката на невработеност27 во ЈЗ регион е поголема за речиси 9 п.п. во споредба со националниот просек.

Република Северна Македонија
Југозападен регион

Република Северна Македонија
Југозападен регион

Република Северна Македонија
Југозападен регион

Стапка на активност
2014
2015
2016
57.3
57
56.5
54.6
54.9
53.5
Стапка на вработеност
2014
2015
2016
41.2
42.1
43.1
34.7
36.2
35.9
Стапка на невработеност
2014
2015
2016
28
26.1
23.7
36.4
33.9
33

2017
56.8
54

2018
56.9
55.9

2017
44.1
37.5

2018
45.1
39.4

2017
22.4
30.5

2018
20.7
29.6

Извор: ДЗС, Пазар на труд
АД ЕЛЕМ Извештај за 2017 година: “Според степенот на стручна подготовка најголем број вработени или %41,7 се со IV
степен средно училиште; %24,5 од вработените се со III степен средно училиште во занимање; %11,3 се ПК работници со II
степен; %10,8 се со VII/1 степен или високо образование; %4,6 се со I степен неквалификувани вработени; %2,7 се со VI степен
вишо образование; %2,6 се со V степен високо квалификувани работници; %1,4 се со VII/2 степен магистри и речиси %0,2 од
вработените во друштвото се со VIII степен доктори на науки”… “Според возраста најголемиот процент на вработени односно
речиси %37,6 се на возраст од 55-46 години; %28,6 се на возраст од 64-56 години; %20 се на возраст од 45-36 години; %11,3 се
на возраст од 35-26 години; %0,7 се на возраст до 25 години и %1,7 од вработените се на возраст над 64 години.” Види повеќе на:
http://www.elem.com.mk/?page_id=530
27
Податоци за долгорочна невработеност по региони не се достапни
26
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3. Кон регион без лигнит
Додека приватниот сектор се грижи за финансиските добивки дотолку јавниот сектор треба да се грижи за
јавни политики и за оценка на ефектите од политиките кои ќе се применат. Во суштина тоа е и разликата
помеѓу финансискиот и економскиот ефект од политиките која е признаена во кост-бенефит анализите.
Во САД на пример, оценка е дека за намалување на емисиите на СО2 ќе биде прескапо по економијата
на САД. Овде прашањето е колку е тоа „прескапо“. Меѓувладиниот панел за климатски промени има
засметано на пример дека за лимитирање на јаглените емисии во САД до нивото на 1990 година
(пресметки од 1995 година) ќе ја чини економијата на САД помеѓу %0,4 до %2,2 од Бруто националниот
доход на САД.28 Протоколот од Кјото предвидува на пример редукција на овие емисии на ниво од %95 од
емисиите од 1990 година29.
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Не се само трошоците кои се резултат од одржливи по животната средина политики. Во Field B. and
Field M. (2006 на страна 14) демонстрирани се пресметки од кост-бенефит анализа од САД при политики
за редукција на азотни оксиди во САД. Овие пресметки покажуваат дека за редукција на емисијата на
азотни оксиди за %20 од 925 бојлери во термоелектрани во 19 САД држави би чинело околу 914.000
долари на ден. Но, проценетите бенефити по озонската обвивка би биле 238.000 долари на ден, а
позитивните бенефити од ефектите по здравјето на луѓето во овие држави како последица од редукција
на ПМ честици би биле во висина од 1.779.000 долари на ден. Оттука, нето бенефитите се оценети во
висина од 864.000 долари на ден.
Оттука е јасно дека постојат трошоци по бизнисите за одржување на позајмената животна средина
од наредните генерации но, постојат и екстерни трошоци по истата таа животна средина кои можеби
ги надминуваат финансиските профити на сите приватни бизниси во РСМ. Оттука и потребата да се
засметаат нето општествените придобивки од водењето на одржлива јавна политика. На пример Field B.
and Field M. (2006) на страна 72 илустрираат екстерналии трошоци од 300 MW термоелектрична централа
со примарна енергија на јаглен во висина од: 21,83 долар по потрошувач на електрична енергија (олово,
жива, азотни оксиди, ПМ, радиоактивност, сулфурни оксиди) за воздухот како загаден медиум; 0,08
долар по потрошувач на електрична енергија (хемиски отпадоци, пепел, вода) за водата како загаден
медиум; 0,27 долар по потрошувач на електрична енергија (бучава, земјиште, отпад) за земјата како
загаден медиум. Или вкупно 22,18 долари екстерналии по потрошувач на електрична енергија. Ова се
трошоци екстерналии кои мора да бидат земени во предвид дополнително на приходите и расходите на
операторот од секоја одговорна влада која води одржливи јавни политики и е одговорна кон наредните
генерации.
Во истата книга на Field B. and Field M. (2006) на страна 86 се илустрирани монетизирани бенефити
од редукција на штетите доколку се спроведе доследно легислативата за чист воздух на САД во САД.
Бенефитите се засметани на ниво од 110 милијарди долари за периодот 2010-1990 година за САД или
тоа е 5,5 милијарди долари годишно за САД. Бенефитите се од редукција на: хронични заболувања од
бронхитис и астма, хоспитализација за респираторни и кардиоваскуларни и астма поврзани болести,
редукција на бронхитис, горни и долни респираторни заболувања, редукција на загуби на работни часови,
повисока продуктивност, земјоделие.

Види повеќе: James P. Bruce (Editor), Hoesung Lee (Editor), Erik F. Haites (Editor) 1995: Climate Change 1995: Economic and Social
Dimensions of Climate Change: Contribution of Working Group III to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on
Climate Change, 1st Edition.
29
Види повеќе овде: https://unfccc.int/process-and-meetings/dGhlLXBhcm/dGhlLXBhcm%26from%3D#:2cf7f3b8-5c04-4d8a
-95e2-f91ee4e4e85d.
28
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3.1. Неколку примери за добри пракси
Во значаен број на материјали и литература поврзана со отворените прашања при екскавација на
јаглените истите се класифицираат во прашања/проблеми од три сфери и тоа:
•

Животната средина: деградација за околината, на земјата и загадување, опустошување,
загадување на подземни води, дефорестација, деградација на екосистемот и други,

•

Социо-економија: невработеност, намалување на бројот на жителите поради внатрешни и
надворешни миграции, обуки за професионалните да повторно се вклучат на пазарот на труд,
намалување на БДП во целост и по глава на жител, загрозување на здравјето и други,

•

Културна деградација: искоренување на традиционални активности, естетска деградација на
области, уништување на потенцијалот за развивање на алтернативни активности, едностран
развој и др.

Овие три сфери рефлектираат економски трошок за општеството кој не е изразен во финансиски
издатоци и одливи на финансиски средства но, се рефлектираат во загубени приходи и можности но, и
опортунитетни трошоци кои се одразуваат во други сфери од животот. Затоа во еден од пристапите кои
ги користиме при економската анализа дел од нив кои можеме да ги квантифицираме ќе бидат земени
во предвид, а други ќе бидат споменати како препорака да бидат разгледани во услови на детални
елаборации и посебни специјализирани студии.
Според изданието Региони во Централна Европа после рударство: проблеми, потенцијали и можности30
дадени се значаен број на примери и добри пракси од Централна Европа за тоа како дадени региони
и локации се соочуваат со проблеми но, користат и можности во развојот во места кои во минатото
биле водени и базирани на рударство. Она што се напоменува е дека пристапите при такви значителни
стратешки одлуки за справување со проблемот и последиците од вадењето на јаглен и рударството треба
да базираат на принципите на ефикасност, изводливост, одржливост, транспарентност, легитимност,
иновативност и трансферибилност.
Некои примери кои можат да се наведат од Централна Европа се пренаменета на локациите и на
развојот преку дејности за рекреација и спорт, пренамена во голф терени, користење на земјиштето
за производство и инвестиции во алтернативно производство на енергија како биомаса, фотоволтаици,
па се до развој на култура и рударско наследство, туризам како мото крос, планинарење, пешачки и
велосипедски патеки, авантуристички и спортски туризам, културен туризам, еко-туризам, гео-туризам,
пренамена во индустриски зони, пошумување на локациите, користење на гео-термална енергија, итн.

3.2. Видувањата на засегнатите страни во Кичевско .....
Според спроведените фокус групи во Кичево од страна на Еко-свест во текот на 2018 година препораки
за можни алтернативна стопански гранки за регионот кои се наведуваат и елаборираат од страна на
учесниците се издвојуваат:
11. земјоделство и сточарство, одгледување на градинарски производи, овошје, органско
производство собирање на диви плодови, како и нови производи кои немаат традиција
22. преработувачка индустрија и тоа преработка на храна сушење и конзервирање, потоа
преработка на дрво и производство на мебел и
33. селски туризам и поврзани содржини.

Peter Wirth, et. Al, Post-Mining Regions in Central Europe: Problems, Potentials, Possibilities, 2012, available at: https://www.ioer.
de/fileadmin/internet/IOER_Projekte/PDF/FB_L/Book_Publication_Post-Mining_Regions_in_Central_Europe.pdf
30
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4. Економските ефекти од повеќе сценарија
Анализирајќи ги стратешките и поврзаните документи кои ги сумиравме погоре, заклучуваме дека до сега
нема јасен план како стратешки, оперативен така и финансиски за тоа како да се постигне декарбонизација
на национално ниво или пак на регионално ниво во случајот за југозападниот плански регион каде се
наоѓа и ТЕЦ Осломеј, а кој во значаен број на стратешки хоризонтални или вертикални документи е
идентификуван како жариште односно опасна точка во однос на животната средина. Некои од важните
документи се застарени, без соодветна евалуација на нивната имплементација и не се ажурирани.
Со други зборови постои општа неусогласеност во државата за насоката која треба да се преземе
од многу засегнати страни, а кои имаат потреба за усогласување како на пример во делот на
долгорочното планирање на просторните планови на државата, заштитата на животната средина,
здравјето на населението, економски развој и одржлив раст итн. Оттука подолу се направени напори
да се евалуираат економските импликации врз општеството при дадени неколку сценарија со
претпоставки.
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При разгледувањето на сценаријата се користат два пристапи и тоа пристапот на Инпут-Аутпут
модел на Југозападниот регион на РСМ и кост-бенефит анализа на група економски бенефити и
трошоци:
•

Во првиот пристап користиме Инпут-оутпут модел на мултипликатори како мерка за
тоа како монетарна единица (пр. денар) инјектиран во локалната економија е повторно
потрошен и притоа генерира дополнителна економска активност. Очекуваниот исход
од дадените сценарија ги опсервираме преку бруто додадената вредност (БДВ) на
регионално ниво т.е. регионот и вработувањата.

•

Во вториот пристап користиме кост-бенефит анализа (КБА) за оцена на исплатливоста
на дадена активност не само од финансиски аспект но поважно, од економски аспект
при што земаме во предвид дополнителни не финансиски добивки или трошоци кои
произлегуваат од даденото сценарио ткн. екстерналии, а можеме да ги монетаризираме,
како што се бенефити/трошоци поврзани од загадувањето, здравјето врз човечкиот
живот, реинтеграција на пазар на труд итн., притоа користејќи економска нето сегашна
вредност (ЕНСВ) и интерна стапка на рентабилност (ИСР) како индикатори.

Сценаријата кои се разгледуваат се:
11. Без промена/нулто сценарио – не преземање на никакви подготвителни или било какви
активности по целосна експлоатација на резервите во Осломеј како и некомпензирање за
загубените работни места и додадена вредност кој се очекува да се загуби со затворање
на лигнитите единици,
22. Затворање според стандарди и соодветни технички активности – декомисија
(decommissioning) за отстранување на објектите и носење на локацијата до фаза на
подготвеност на локацијата за браун филд инвестирање без деконтаминација на почва,
33. Потенцијален развој на алтернативни економски дејности во примарен, секундарен
и терцијарен сектор – земјоделство, преработувачка индустрија и услуги - туризам
во регионот како супститут на додадената вредност и вработување во секторот
снабдување со електрична енергија за оние лица кои веќе работат во Осломеј.
Напомнуваме дека во овие сценарија не се земени во предвид специфични развојни параметри
за секој сектор како еволуција на пазарна вредност, постоечки и иден пазар, период на поврат на
инвестиции, ангажираност на институции и обезбедување на поволна околина за супституција
итн.
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4.1. Пристап 1: Инпут Аутпут: Очекувани ефекти врз БДВ и

вработување

Претпоставки и исходи
Во креирање на директни работни места и локална додадена вредност кон додадената вредност на ЈЗ плански
регион се земаат во предвид и мултипликативните ефекти, а врз основа на интеракцијата на секторите и
дејностите. Структурата на секторите и дејностите ја следат структура на национално ниво од симетричните
инпут/аутпут табели по основни цени. Според достапните националните податоци од ДЗС, 2015 е последна
година31 за која се објавени податоци па оттука ќе бидат користени овие податоци.
Методологијата која се користи е врз основа на инпут-аутпоут модел за која има значаен број на документи па за
повеќе детали може да се консултираат повеќе објавени студии32, а особено изданието на Милер и Блер (Miller &
Blair 200933). Поради ограничените податоци на локално/регионално ниво, недостапност на временски серии но, и
за идните стратешки национални анализи препорачуваме оваа метода да се примени подетално и поисцрпно за
попрецизни резултати. Чекорите, пресметките и објаснување на пристапот е објаснет до Анекс на овој документ

4.2. Сценарио 1 – Без промена / Без акција
Претпоставки: Во првото сценарио наречено Без промена / Без акција претпоставуваме дека ТЕЦ Осломеј
продолжува да работи. Продолжувањето на работата во Осломеј,е со очекуван век на живот уште 5,6 години
започнувајќи и вклучувајќи ја 2018 година. Ова се претпоставува од параметрите во 2017 година кога за
производство на 69GWh електрична енергија се потрошени 123.934 тони јаглен, а проценетите вкупни резерви
се 0,7*106 тони, па оттука ако просечното производство на последните три години (2016 ,2015 и 2017 година)
кога значително се намалува производството е 67,43 GWh на годишно ниво, тогаш резервите би се истрошиле
за 5,6 години (почнувајќи од 2018, за кој период, а и по него немаме податоци). Бидејќи ги мериме ефектите со
претпоставка почеток 2020г. тогаш се претпоставува функционирање со уште 3,6 години со просечен интензитет
од производство од 67,43 GWh на година (2023-2020г).
Резултат од моделирањето
Со оваа сценарио бројот на загубени работни места би бил 99134 во 2023 година. Оваа сценарио претпоставува
никакви активности за да се компензираат загубените работни места како и загубената додадена вредност на
локално/регионално ниво.
Сценарио 1

Без промена / Без акција

Број на вработени ТЕЦ Осломеј - 2017
Постојано вработени
Повремено вработени
Вкупно

Бр. на вработени

Вкупно вработени во сектор ЈЗ СПР - 2017
Рударство и вадење на камен
Преработувачка индустрија
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација
Вкупно Б,В, Г,Д
Учество на ТЕЦ Осломеј во Г %
Учество на ТЕЦ Осломеј Б,В,Г,Д %

Бр. на вработени

БДВ ЈЗ СПР - 2017
Б,В,Г,Д Рударство и вадење на камен;преработувачка индустрија;
Снабдување со електрична енергија , гас, пареа и климатизација
БДВ по вработен (мил. мкд)
Учество на ТЕЦ Осломеј во БДВ

978
13
991
1,074.45
9,355.36
1,360.47
11,790.28
72.84%
8.41%
мил. МКД
6,669.00
0.57
560.54

http://www.stat.gov.mk/IOTabeli.aspx
Roadmap for the transition of the Western Macedonia region to a post-lignite era, WWF July 2016
33
Input-Output Analysis, Foundations and extensions, Miller & Blair 2009, Cambridge University Press
34
Бројот на работни места се претпоставува од последниот ГИ на АД ЕЛЕМ за 2017 година во која се наведува дека во ТЕЦ
Осломеј има 991 работник.
31
32
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Сценарио 1

Без промена / Без акција

Индиректни
ефекти
(мултипликатори)

Додадена вредност – регион
(мил. мкд.)
Индиректни
Директни
ефекти
ефекти
(мултипликатори)

126.5

71.6

Работни Места
Директни
ефекти
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СЕКТОРИ
A Земјоделство, шумарство; рибарство
Б,В,Г,Д Рударство и вадење на камен;преработувачка индустрија;
Снабдување со електрична енергија , гас, пареа и климатизација
Ѓ Градежништво
Е,Ж,З Трговија на големо и мало; Поправка на моторни возила и
мотоцикли;Транспорт и складирање;Објекти за сместување и
сервисни дејности со храна
Ѕ Информации и комуникации
И Финансиски дејности и дејности на осигурување
Ј Дејности во врска со недвижен имот
К,Л Стручни , научни и технички дејности; Административни и
помошни услужни дејности
Љ,М,Н Јавна управа и одбрана; задолжително социјално
осигурување; Образование; Дејности на здравствена и социјална
заштита
Њ,О Уметност, забава и рекреација, Други услужни дејности
ВКУПНО

-991.0

-991.0

-890.5

-560.5

-503.7

10.4

5.9

-301.1

-170.3

12.9
8.4
-6.9

7.3
4.8
-3.9

44.4

25.1

11.1

6.3

-3.8
-988.6

-560.5

-2.1
-559.2

Очекуван ефект од Сценарио 1 по вработувањето и по БДВ
Користејќи го ИА методот укажува на очекуваниот резултат врз локалната економија и тоа преку директно
намалување на бројот на вработени кој изнесува 991 работник еднократно во една година, но поради
поврзаноста на секторите во локалната економија тоа ќе генерира уште дополнителни индиректни
невработени лица од другите поврзани сектори од речиси исто толкав број од 989 лица според инпутаутпут методата. Поради структурата на економија најмногу се очекувани пад на вработеноста во
секторите поврзани со производство на електрична енергија но, и во секторот трговија. Ефектот врз
регионалниот БДВ би бил намалена додадена вредност во локалната економија директно од 560,5 мил.
мкд БДВ и дополнително уште 559,2 мил мкд.

Сценарио 1
Input Output - Регионален БДВ Директен ефект (мил. мкд)
Input Output - Регионален БДВ Вкупно Дир и Индир. ефект (мил. мкд)
Input Output – Регионално вработување директен ефект
(бр. на работни места)
Input Output - Регионално вработување Вкупно Дир и Индир ефект
(бр. на работни места)

Без промена / Без акција
-560.5
-1,119.7
-991.0
-1,979.6
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4.3. Сценарио 2 – Затворање и декомисија (decommissioning)
Претпоставки
Оваа сценарио предвидува затворање на ТЕЦ Осломеј што е можно поскоро но, со спроведување на
активности за затворање на капацитетот т.н. декомисија (decommissioning). Оваа сценарио претпоставува
активности според кои во следниот десетгодишен период ќе се применат процеси според кои локацијата
по истекот на деценискиот период локацијата би била подготвен за браун филд, што вклучува демонтажа
и отстранување на објектот/и. Во недостаток на достапност на студија за затворање конкретно изработена
за ТЕЦ Осломеј како претпоставки ќе користиме информација за студија за затворање (decommissioning)
спроведена за потребите во Косово каде капацитетите се релативно споредливи по инсталиран капацитет
како и по старост35. Предвидениот период за спроведување на сите технички мерки како и расклопување
(6 години) и чистење (деконтаминација 4 години) на простор се предвидува да трае вкупно 10-11 години.
Според дадените споредлива студија инсталираната моќност е 200MW наспроти инсталираната моќност
на Осломеј која е 125 MW, па затоа пропорционално трошоците за целосно затворање за нашиот случај
ќе бидат пресметани со пропорција од 0.625 од косовскиот случај. Оттука, претпоставуваме дека за овој
период потребни се и човечки ресурси во период од најмалку десет години за работа на активностите и
тоа од најмалку просечно 79 лица на година и за истите ќе претпоставиме дека ќе бидат од оние лица кои
веќе работат во ТЕЦ Осломеј со што би се намалил ефектот врз невработеноста.
Резултат од моделирањето
Сценарио 2 Затворање со адекватни активности - decomissioning
Број на вработени ТЕЦ Осломеј - 2017

Бр. на вработени
978

Постојано вработени

13

Повремено вработени
Вкупно

991

Дополнителни вработувања (на година)

79.1
911.9375

Промена
Вкупно вработени во сектор ЈЗ СПР - 2017

Бр. на вработени

Рударство и вадење на камен

1,074.45

Преработувачка индустрија

9,355.36

Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и
климатизација

1,360.47
11,790.28

Вкупно Б,В, Г,Д

72.84%

Учество на ТЕЦ Осломеј во Г

7.73%

Учество на ТЕЦ Осломеј Б,В,Г,Д
БДВ ЈЗ СПР - 2017

мил. МКД

Б,В,Г,Д Рударство и вадење на
камен;преработувачка индустрија; Снабдување со
електрична енергија , гас, пареа и климатизација

6669

БДВ по вработен (мил. мкд)

0.57

Учество на ТЕЦ Осломеј во БДВ

За повеќе детали види http://eeas.europa.eu/archives/delegations/kosovo/documents/press_corner/decommissioning_study_
kosovo_a_power_plant_en.pdf
35

515.8
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СЕКТОРИ
A Земјоделство, шумарство; рибарство
Б,В,Г,Д Рударство и вадење на
камен;преработувачка индустрија; Снабдување
со електрична енергија , гас, пареа и
климатизација
Ѓ Градежништво
Е,Ж,З Трговија на големо и мало; Поправка на
моторни возила и мотоцикли;Транспорт и
складирање;Објекти за сместување и сервисни
дејности со храна
Ѕ Информации и комуникации
И Финансиски дејности и дејности на
осигурување
Ј Дејности во врска со недвижен имот
К,Л Стручни , научни и технички дејности;
Административни и помошни услужни дејности
Љ,М,Н Јавна управа и одбрана; задолжително
социјално осигурување; Образование; Дејности
на здравствена и социјална заштита
Њ,О Уметност, забава и рекреација, Други
услужни дејности
ВКУПНО

Затворање со адекватни активности - decomissioning

Работни Места
Директни
Индиректни ефекти
ефекти
(мултипликатори)

Додадена вредност - регион
Директни
Индиректни ефекти
ефекти
(мултипликатори)

116.4

-911.9

-911.9

-890.5
10.4

65.9

-515.8

-463.5
5.4

-301.1
12.9

-156.7
6.7

8.4
-6.9

4.4
-3.6

44.4

23.1

11.1

5.8

-3.8
-998.7

-515.8

-2.0
-514.6

Очекуван ефект од Сценарио 2 по вработувањето и по БДВ
Користејќи го ИА методот со регионалните мултипликатори, резултатите укажуваат дека имајќи
во предвид дека и оваа сценарио не предвидува инвестиции туку технички мерки за просторот, и не
преставува инвестиција, резултатите се многу слични со претходното сценарио, освен за намалување на
негативниот ефект преку ангажирање на труд во техничките активности со што се намалува и негативниот
ефектот врз вработувањето и врз додадената вредност.
Тоа значи намалување на директна вработеност за 912 лица, но истовремено поради поврзаноста на
секторите во локалната економија тоа ќе генерира уште дополнителни индиректни невработени лица од
другите поврзани сектори од 999 лица. Ефектот врз регионалниот БДВ, односно ефектот би бил намалена
додадена вредност во локалната економија директен ефект од 515,8 мил. мкд. и уште дополнително
514,6 мил мкд најмногу во истата група на сектори како што е рударството и во трговијата.
Сценарио 2

Затворање со адекватни
активности - decomissioning

Input Output - Регионален БДВ Директен ефект (мил.мкд)

-515.82

Input Output - Регионален БДВ Вк. Дир и Индир ефект (мил.
мкд)

-1030.41

Input Output – Регионално вработување директен ефект (бр.
На работни места)

-911.94

Input Output - Регионално вработување Вк. Дир и Индир ефект
(бр. На работни места)

-1910.64
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4.4. Сценарио 3 – Алтернативни активности во три сектори во

економијата

Претпоставки
Оваа сценарио предвидува иницирање на економски активности истовремено во три сектори и тоа
земјоделство, преработувачка индустрија и туризам постепено во период од пет години со супституција
на работната сила од 990 вработени.
Претпоставките се базираат на вклучување на овие работни места во трите наведени сектори во период
од пет години со рамномерно вклучување во периодот (по 20% на година) и тоа со дистрибуција од %60
во земјоделство, и по %20 во преработувачка индустрија и услуги во туризам.
Резултати од моделирањето по сектори (земјоделие, преработувачка индустрија и туризам)
Сценарио 3 Дел

Земјоделство
118.8

Дополнителни директни вработувања (просек на година)
Вкупно вработени во сектор ЈЗ СПР - 2017
Земјоделство, шумарство и рибарство

Бр. на вработени
6,335.99

Дополнителни вработувања

118.80

Учество на нови дејности

1.88%

БДВ ЈЗ СПР - 2017
Земјоделство, шумарство и рибарство

мил. МКД
3,703.87

Дополнително БДВ

149.26

Учество на нови насади

4.03%

Сценарио 3 Дел

Преработувачка
110.0

Дополнителни директни вработувања (просек на година)
Вкупно вработени во сектор ЈЗ СПР - 2017
Б,В,Г,Д Рударство и вадење на камен;преработувачка
индустрија; Снабдување со електрична енергија , гас, пареа
и климатизација

Бр. на вработени

13,769.32

Дополнителни вработувања

110.00

Учество на нови дејности

0.80%

БДВ ЈЗ СПР - 2017
Б,В,Г,Д Рударство и вадење на камен;преработувачка
индустрија; Снабдување со електрична енергија , гас, пареа
и климатизација

мил. МКД

6,669.00

Дополнително БДВ

83.18

Учество на нови дејности

1.25%
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Сценарио 3 Дел

Туризам
110.0

Дополнителни директни вработувања (просек на година)
Вкупно вработени во сектор ЈЗ СПР - 2017
Е,Ж,З Трговија на големо и мало; Поправка на моторни
возила и мотоцикли;Транспорт и складирање;Објекти за
сместување и сервисни дејности со храна

20,258.93

Дополнителни вработувања

110.00

Учество на нови дејности

0.54%

БДВ ЈЗ СПР - 2017
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Бр. на вработени

Е,Ж,З Трговија на големо и мало; Поправка на моторни
возила и мотоцикли;Транспорт и складирање;Објекти за
сместување и сервисни дејности со храна

мил. МКД

11,362.00

Дополнително БДВ

49.04

Учество на нови дејности

0.43%

Очекуван ефект од Сценарио 3 по вработувањето и по БДВ
Со оваа сценарио како што беа дадени претпоставките погоре според ИА методот врз основа на
пресметаните локални мултипликатори кумулативно за трите сектори станува збор за генерирање на
дополнителни индиректи вработувања, комбинација на трите сектори резултира со зголемување на
работните места во просек од пет години со по 119 лица во земјоделство и по 110 во преработувачката
индустрија и туризам на година. Вкупниот очекуван ефект е зголемен број на вработени од 198 лица
на година, додека индиректно, ваквиот ефект ќе резултира со значителни дополнителни вработувања
од 1869 лица и тоа најмногу во секторот трговијата на големо и мало, поправка на моторни возила и
мотоцикли; транспорт и складирање; објекти за сместување и сервисни дејности со храна, кој претставува
и најголема компонента на регионалниот БДВ и врз кој имаат позитивен ефект сите три сектори. Во однос
на регионалниот БДВ, се очекува кумулативно директен ефект од БДВ 281,5 мил денари и дополнителен
индиректен ефект од 1.299 милиони денари повторно во дејностите трговија на големо и мало, поправка
на моторни возила и мотоцикли; транспорт и складирање; објекти за сместување и сервисни дејности со
храна.
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СЕКТОРИ
A Земјоделство, шумарство; рибарство
Б,В,Г,Д Рударство и вадење на
камен;преработувачка индустрија;
Снабдување со електрична енергија , гас,
пареа и климатизација
Ѓ Градежништво
Е,Ж,З Трговија на големо и мало;
Поправка на моторни возила и
мотоцикли;Транспорт и
складирање;Објекти за сместување и
сервисни дејности со храна
Ѕ Информации и комуникации
И Финансиски дејности и дејности на
осигурување
Ј Дејности во врска со недвижен имот
К,Л Стручни , научни и технички дејности;
Административни и помошни услужни
дејности
Љ,М,Н Јавна управа и одбрана;
задолжително социјално осигурување;
Образование; Дејности на здравствена и
социјална заштита
Њ,О Уметност, забава и рекреација, Дрги
услужни дејности
ВКУПНО

Алтернативни дејност супституција во три дејности
Работни Места
Додадена вредност - регион
Индиректни
Директни
ефекти
Директни
Индиректни ефекти
ефекти
(мултипликатори)
ефекти
(мултипликатори)
118.80

909.19

149.26

631.84

39.60
0.00

-673.79
-46.56

83.18
0.00

-468.25
-32.35

39.60
0.00

1,918.91
-31.34

49.04
0.00

1,333.55
-21.78

0.00
0.00

-48.48
-36.08

0.00
0.00

-33.69
-25.07

0.00

-78.16

0.00

-54.32

0.00

-27.34

0.00

-19.00

0.00
198.0

-17.12
1869.2

0.00
281.5

-11.90
1299.0

4.5. Заклучоци од сценаријата според ИА методот
Дадените 3 сценарија погоре се однесуваат на креирање на нови работни места и
локално додадена вредност која придонесува во економијата на ЈЗ регион директно, а потоа се земат
во предвид и мултипликативните бенефити преку интеракција на различните сектори на регионалната
економија. Директните можности за работни места и адекватната вредност на директно додадена
вредност во економијата на ЈЗ е дадена претходно и дистрибуирана на различни сектори и тогаш
вкупните работни места и додадената вредност за секое сценарио е пресметана врз база на проценки.

Споредбата на сценаријата преку овој метод укажува дека со затворање на Осломеј (во било
кој период, без разлика дали по искористување на резервите или веднаш ќе генерира речиси две
илјади невработени и тоа половина преку директно загубени работни места на тековно вработените
во Осломеј и дополнително уште толку како резултат на поврзаноста на секторите во регионалната
економија. Најголем импакт како резултат на мултипликаторите ефекти во другите сектори се очекува
во истата група на дејности: рударство, преработувачка индустрија, снабдување со електрична
енергија (за жал поради непостоење на дисагрегирани податоци ефектите врз поконкретни дејности
не сме во можност да ги пресметаме), и тоа ~890 од загубените работни места, и ~300 работни места
во дејностите трговија на мало и големо, транспорт и туризам, додека позитивни исходи се очекуваат
најмногу земјоделството ~127 работни места, ~44 стручни, административни и други услужни дејности.
Од аспект на бруто додадена вредност (кон регионалната економија) затворањето на Осломеј ќе
генерира загуба од повеќе од една милијарда денари и тоа повторно половина од директната загуба
од придонесот на Осломеј кон секторот и од индиректните мултипликативни ефекти врв поврзаните
дејности.
Алтернативно сценарио (сценарио 3) на комбинација на работната сила во три сектори и тоа
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земјоделство, преработки и туризам (како супституција) може да генерира вработување на поголем дел
од невработените но, не може целосно да ја амортизира невработеноста со дадените претпоставки.
Директните вработувања се распределени по претпоставките во сценариото и би придонеле во просек
(градуална супституција) 198 вработувања (%60 земјоделство, и по %20 во прехранбена индустрија
и туризам), а истите би генерирале според мултипликативни ефекти најмногу вработувања во
примарниот сектор земјоделство и трговија односно негативни ефекти врз рударство, преработувачка
индустрија и снабдување со енергија. Разликата во генерирани работни места на оваа сценарио со
првото (без акција) се негативни 787 работни места, а со второто (декомисија) негативни 718 работни
места.
Оваа сценарио (3) пак во однос на БДВ во регионот може да го “надокнади” за повеќе од загубата
на БДВ од затворањето на Осломеј и тоа освен преку директен придонес (281,5 мил денари) уште
повеќе поради мултипликативните ефекти во поврзаните сектори и тоа со најголем очекуван ефект во
трговија на мало и големо, транспорт и туризам и други сервисни услуги и земјоделство, а најголем
негативен ефект од рударство, преработувачка индустрија и туризам, со вкупен ефект од позитивен
БДВ од 1,3 милијарди денари. Разликата во генериран БДВ на оваа сценарио со првото (без акција) е
позитивни (дополнителни) 460,8 мил денари, а со второто (декомисија) позитивни 550, 1 мил денари.
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Оттука, сметаме дека поволно е преземање на активности кои што поскоро ќе резултираат со
супституција на работна сила во дејности кои би ги замениле загубите од затворањето на Осломеј. Овде
дадовме сценарија со примарниот, секундарниот и терцијарниот сектор како една можна алтернатива
и ги пресметавме соодветно ефектите. Она што е клучно е навременото преземање на акција на
системски и организиран начин, а во согласност со добрите пракси и принципи кои ќе одговорат на
потребата за соодветен амбиент и на потребите на засегнатите граѓани.
Сумирани ефекти во табели од сценарија 2 ,1 и 3
Намалување/Креирање на работни места (број)
1
Без промена /
Без акција

2
Затворање со адекватни
активности - decomissioning

3
Алтернативни
дејност супституција
во три дејности

1 Директен ефект

-991

-912

198

2 Индиректен ефект

-989

-999

994

-1,980

-1,911

1,192

ВКУПНО

Загуба/генерирање на регионално додадена вредност (мил. мкд)
1

2

Без промена / Затворање со адекватни
Без акција
активности - decomissioning

3
Алтернативни
дејност супституција
во три дејности

1 Директен ефект

-561

-516

281

2 Индиректен ефект

-559

-515

1,299

-1,120

-1,030

1,581

ВКУПНО
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Намалување/Креирање на работни места
Алтернативни дејност супституција во три дејности
Затворање со адеквтни активности - decomissioning
Без промена / Без акција
-3.000
Директен ефект

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

Индиректен ефект

Загуба/генерирање на регионално дададена вредност
Алтернативни дејност супституција во три дејности

Затворање со адеквтни активности - decomissioning

Без промена / Без акција
-2.000 -1.500 -1.000
Директен ефект

-500

0

500

1.000 1.500 2.000

Индиректен ефект

4.6. Пристап 2: Кост-бенефит анализа: финансиските и

економските придобивки

Финансиска процена
Во следните страници ги користиме истите сценарија опишани погоре и вршиме финансиската оценка
која ги проценува трошоците и приходите од проектот т.е. сценариото и ја засметуваме исплатливост /
профитабилност на даденото сценарио. Анализата ќе се однесува на период од 25 години (избрано е 25
години како период кој се применува за долгорочни проекти но, и под претпоставка дека ќе се почитуваат
очекувањата дека до 2050 треба да се напуштат сите капацитети за производство на сите фосилни
горива во ЕУ).
Ќе се користи дисконтиран метод на парични текови за да се споредат трошоците со користите за
избраниот период со дисконтна стапка од 8%. Вообичаените дисконтни стапки за овој вид проекти се ,%8
%10 и %12. За овој проект ќе користиме стапка од %8, поради следново:
-

Просечниот принос на сите државни обврзници котирани на Македонската берза за
периодот јануари 2005 - јануари 2009 година изнесува %7,79, што е близу %8.

-

Во согласност со Водичот на ЕК за Анализа на трошоците за инвестициони проекти
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препорачува финансиска дисконтна стапка од %5 и економска дисконтна стапка од %5,5.
(Франција применува %4 во 2005 година (претходно од %8), Германија применува %3 во
2005 година (претходно од %4), Велика Британија применува %3,5 во 2005 година (од
претходно %6)). Истиот водич на комисијата предлага 5,5% социјална дисконтна стапка за
земјите од кохезијата. Оттука оваа е најблиску до 8% за земја кандидат за членство во ЕУ
како што е РС Македонија.
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-

Пондерираната просечна каматна стапка на благајнички записи за периодот -2002
2009 година изнесуваше %7,86 (во иднина поради конвергенцијата на ЕУ овие стапки
дополнително ќе се намалат). Оттука, повторно е блиску до %8.

-

Циркуларот А94-, кој е Упатство и дисконтни стапки за кост-бенефит анализи на
федералните програми во САД, пропишува стапка од %7 за федерални проекти.

-

Овој проект е од јавен интерес и се очекува да донесе долгорочни придобивки и позитивни
екстерналии. Бидејќи носи идни позитивни екстерналии со долгорочни ефекти, може да се
намалат дисконтните стапки.

Периодот за очекувани бенефити ќе зависат од секое сценарио, а сите ќе започнат со 2020 година имајќи
предвид дека се потребни институционални и буџетски планирања кои единствено може да се очекуваат
2020 или 2021 година и ќе траат наредните дваесет и пет години.

Економска процена
За разлика од финансиска оценка на исплатливост во овој дел се дава различен поглед и се прави
обид да се измери пошироко влијание на проектот врз граѓаните преку идентификација и квантификација
(доколку е тоа можно) на тие влијанија т.е. идентификуваме позитивни и/или негативни влијанија
(екстерналии) кои може да влијаат на благосостојбата на граѓаните. Иако најчесто вакви проекти не се
финансиски прифатливи и финансиски исплатливи, сепак во поширок контекст нивното влијание врз
животната средина, подобрување на квалитет на живот, намалување на ризици врз здравје, го оправдува
користењето на средствата.
Економскиот дел од сценаријата ќе се обиде да ги идентификува поврзаните трошоци и бенефити со
дадените сценарија но при анализата ќе се ограничи на оние за кои е возможна квантификација во
монетарен смисол врз основа на постоечки податоци и анализи или пресметани направени од други
страни. Силно напомнуваме дека вреднувањето-квантификацијата на сите влијанија на даден проект/
сценарио/активност кога тој се гледа во поширок општествен контекст е комплексна задача која бара
дополнителни и значајни ресурси и време. Затоа, нашата цел ќе биде да се оди колку што е можно во
анализата на трошоци-користи и некои ставки ќе бидат само напоменати, а не и квантифицирани или
вреднувани. Оваа анализа секако има и дополнителни ограничувања кои имаат директно влијание врз
обемот на студијата во смисол на точни и прецизни податоци и повеќе време за истражување како и
информации кои зависат од други специјализирани оценки.
Опсегот на сценаријата и анализите ќе го ограничиме на Југозападниот статистички плански регион
иако во идентификацијата на трошоците за општеството посебно на еколошките влијанија, како и на
влијанието на загадувањето врз човечкиот живот кои ги надминуваат границите на ЈЗ регион и на РСМ.
Имено, за 2016 година било идентификувано дека од вкупното годишно влијание кое го има Осломеј врз
здравјето на луѓето, 28% е во границите на Западен Балкан, 38% во ЕУ и 34% во други земји кои пак се
поврзани со трошоци и загуби надвор од границите на местото, регионот, земјата.
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4.7. Сценарио 1 – Без промена/Без Акција
Претпоставки:
Продолжување на работата/ископот во Осломеј, со очекуван век на живот уште 5,6 години започнувајќи
и вклучувајќи ја 2018 година. Ова се претпоставува од следните параметри, во 2017 година за
производство на 69 GWh електрична енергија се потрошени/ископани 123.934 тони јаглен, а проценетите
вкупни резерви се 10*0,76 тони, што значи ако просечното производство на последните три години (,2015
2016 и 2017 година) кога значително се намалува производството е 67,43 GWh на годишно ниво, тогаш
резервите би се истрошиле за 5,6 години (почнувајќи од 2018, за кој период и по него немаме податоци),
а бидејќи ги мериме ефектите со претпоставка почеток 2020г. тогаш се претпоставува функционирање со
уште 3,6 години со просечен интензитет од производство од 67,43 GWh на година (2023-2020г).

Финансиски оцена
А) Инвестициски трошоци
Нови инвестиции во разгледуваниот период во оваа сценарио не се предвидуваат т.е. се еднакви на 0
МКД.
Б) Приходи
Приходите при наведеното претпоставено производство се со просечна цена на MWh на продаден вишок
од 2016г (3.023 МКД/MWh) и приходите само од електрична енергија од ТЕЦ Осломеј би изнесувале по
речиси 204 мил. денари во првите 3 години и 159 мил. денари во последната година (која се претпоставува
дека може да работи 60% во дадената година).

В) Оперативни трошоци
Имајќи во превид дека немаме детални финансиски показатели за Осломеј по приходи сепак доколку
се земе предвид дека во 2017 година производството на електрична енергија од Осломеј во вкупното
производство на АД ЕЛЕМ е %1,69 и овој индекс се проектира во вкупните приходи тогаш добиваме
споредливи проектирани приходи. Оттука, може да се искористи истиот коефициент (%1,69) и за
проекција на оперативните трошоци како и за добивката од Осломеј како индикатор.
Со оваа претпоставка добиваме позитивна финансиска проекција на Осломеј, меѓутоа може да се смета
и веројатно сценарио дека ТЕЦ Осломеј (како единица) не остварува добивка туку генерира загуби
доколку се земе во предвид дека вкупните трошоци евидентирани во ГИ на ЕЛЕМ за 2016 и 2017г на
ТЕЦ Осломеј (за кои има сумарен податок) учествуваат со %9,3 односно %12,3 во вкупните трошоци
на компанијата што е многу повисоко учество од учеството во вкупното производство на електрична
енергија. Оваа претпоставка нема да се оценува во сценариото и како таква однапред е евидентно ТЕЦ
Осломеј не генерира финансиска добивка туку значителна загуба.

Г) Финансиска оценка, НСВ (NPV)
НСВ во оваа сценарио е позитивна и изнесува 27.457.773 МКД и е финансиски исплатливо сценарио,
имајќи во предвид дека планираните инвестиции во следниот период се 0 (нула) денари, а се генерираат
приливи од приходи од продажба на произведена електрична енергија. Во следната табела се прикажани
НСВ тековите за проектираните 3.6 години функционирање на ТЕЦ Осломеј во ситуација без промени и
без никакви инвестиции се до трошење на лигнитните резерви.
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NPV

РАЗЛИКА

ПРИХОДИ

Финансиска анализа

I.
ТРОШОЦИ

Готовински тек
27,457,773

Цена (единечна на вишок продаден во 2016г денари за MWh)
Произведена количина на ел. енергија (просек од 3 последователни години)
Количина на јаглен потребна за количина ел.енергија

Нови инвестиции
Вкупни расходи

Сценарио 1

МКД/MWh
GWh

2020
1

8,716,830

203,832,085
3,023
67
121,120

-195,115,255

Без промена / Без акција
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денари

Сценарио 1 Без промена / Без акција: Финансиска оценка, НСВ (NPV)

8,716,830

203,832,085
3,023
67
121,120

-195,115,255

2021
2

8,716,830

203,832,085
3,023
67
121,120

-195,115,255

2022
3

6,793,814

158,864,780
3,023
53
94,400

-152,070,966

2023
4

-

-

-

2024
5
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Економска оценка на ефекти
Економската оценка вклучува низа на идентификувани трошоци и бенефити поврзани со даденото
сценарио и ги додава на финансискиот тек со цел да се утврди економската исплатливост на сценариото
под дадените претпоставки.

А) Трошоци од загадувањето поврзани со човечкиот живот
Економските ефекти на загадувањето квантифицирани и вреднувани во човечки животи ги измериле
ЕКОСВЕСТ во својата студија Колку чини животот?36 земајќи во предвид повеќе методи и пристапи како
што е според ХРАПИЕ37, каде се наведува дека Македонија вкупните термоелектрани ја чинат 17 животи
на годишно ниво односно во монетарна вредност помеѓу 20,43 и 22,35 мил ЕУР. Имајќи во предвид
дека ова се однесува на 2013 година, а учеството на производството тогаш е поголемо на Осломеј, го
сведуваме овој трошок на годишно ниво на показателни на единица произведен GWh во согласност со
проекцијата на производство за даденото сценарио. Оттаму, произлегува дека изгубениот човечки живот
и трошоци за произведен 1 GWh чини 5.701 ЕУР. Сведено на производството на даденото сценариото,
трошокот на човечкиот живот како резултат на загадувањето од ТЕЦ Осломеј не чини по 23,65 мил.
денари на година во годините 2022-2020 и 18,44 мил во 2023. Во моделот ХАРПИЕ се заемаат предвид
трошоците кои произлегуваат од предвремени смртни случаи и здравствени влијанија38.

Б) Трошоци и заштеди од загубени работни места и замена на професии
Трошоците кои би произлегле како резултат на дополнителниот број на невработени лица кои се
вработени во ТЕЦ Осломеј и чиј број во 2017 година изнесува 991 вработени39 ги земаме за трошоци
од загубени работни места. Имајќи во предвид дека овие лица по истекот на резервите т.е. од 2024
година би биле невработени трошокот за овие лица може да се претпостави дека би изнесувал во висина
на утврдената висина на надоместок при невработеност поради деловни причини утврдени на околу
34% од просечна плата, па оттука истите годишно за едно лице би изнесувале изнесуваат 99.047 МКД
(податоци од 2018г) и почнувајќи од 2024 година има дополнителни трошоци од 75 милиони денари, и
тоа во периодот на проекција за период од најмалку 13 години (38% од вработените кои се на возраст од
46 до 55 години би биле работоспособни уште 13,5 години). Дел од овие лица ќе се преквалификуваат,
обучат не можеме да очекуваме дека воопшто нема да бидат активни до крајот на работниот век и
претпоставуваме дека градуално ќе се вклучуваат на пазарот на труд и ќе генерираат приходи. Оттука, со
пристап од пет години ќе ги намалуваме трошоците за загубени места, а ќе ги зголемуваме заштедите од
20% во првата година (t+1), 40% во втората, 60% во третата, 80% во четвртата година, до %90 во петтата
година (t+5), и 10% од нив претпоставуваме дека нема да бидат во можност да се интегрираат на пазарот
на труд повторно (t+5…t+25).

В) Трошок и заштеди од загадување на животна средина
Во буџетот на РСМ за 2019 година планирани се 155,8 милиони денари за програма инвестиции во
заштита на животна средина. Во 2018 година пак биле планирани 152,9 милиони и од нив потрошени
се 86,5%40, во 201741 се реализирале 76,47% од планираното, па оттука проектираме во 2019 година,
очекуваните потрошени средства да се реализираат во голема мера (%95) и би достигнале 148 мил
денари. Доколку претпоставиме дека ефектите се рамномерни за сите жители во земјата трошокот
би изнесувал 71,6 денари по жител или 15,74 милиони денари за жителите на ЈЗ регион. Оваа сума
претставува трошок додека работи Осломеј односно заштеда кога истиот ќе се затвори.
Види повеќе на https://bankwatch.org/wp-content/uploads/11/2018/kolku_cini_zivotot.pdf
World Health Organization (WHO) ‘Health risks of air pollution in Europe’ (HRAPIE) project on health impact assessments for air
pollution.
38
Види повеќе на https://bankwatch.org/wp-content/uploads/11/2018/kolku_cini_zivotot.pdf
39
Годишен извештај АД ЕЛЕМ за 2017, види повеќе на http://www.elem.com.mk/?page_id=530
40
Завршна сметка на буџетот на РСМ за 2018 година, последен пат видено на 18.07.19
41
https://finance.gov.mk/files/u6/ZAVRSNA20%SMETKA20%-20%202017%SPOENA.pdf
36

37
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Други трошоци за кои не можеме да дадеме монетарна оценка поради недостаток на податоци за
Македонија се на пример влијанијата врз културата и културното богатство, влијанието врз миграциите
од регионот, ефекти врз био-диверзитет, други социолошки ризици и сл.

Г) Економска оценка, ЕНСВ (ЕNPV)
Врз основа на дадените претпоставки ЕНСВ е позитивна и изнесува 159.251.010 МКД и интерна стапка на
рентабилност (EIRR) од 12,5% и оваа сценарио е економски исплатливо, имајќи во предвид и значителните
трошоци поврзани со невработеноста но, и значителните заштеди по здравјето и човечкиот живот но по
затворањето на капацитетот чие одлагање има негативни ефекти. Во следната табела се прикажани
ЕНСВ тековите за проектираните 25 години во периодот и по 3,6 години работа на ТЕЦ Осломеј во
моменталната состојба без инвестиции се до трошење на лигнитните резерви.
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II.

РАЗЛИКА

ПРИХОДИ

Разлика на бенефити и трошоци

Бр на вработени во Осломеј
Трошок поврзан со невработени - технолошки вишок / деловни причини
Трошок врз човечкито живот (ХРАПИЕ)
Трошок загадување на околината
Заштеди од загадување на околината
Заштеди за работници - замена на професии
Заштеди од трошоци поврзани со човечки живот и поврзани трошоци

0
-10,011,948
0
0
15,741,970
0
23,501,768
29,231,790

100,100,675

2029
10

2028
9

Економска анализа
0
-9,815,635
0
0
15,741,970
70,672,572
23,501,768

-

-

Цена (единечна на вишок продаден во 2016г денари за MWh)
Произведена количина на ел. енергија (просек од 3 последователни години)
Количина на јаглен потребна за количина ел.енергија

Готовински тек

-

-

Нови инвестиции
Вкупни расходи

-30,678,909

-30,678,909

8,716,830
2021
2

8,716,830
2020
1
991
-23,653,769
-15,741,970

203,832,085
3,023
67
121,120

203,832,085
3,023
67
121,120

991
-23,653,769
-15,741,970

-195,115,255

-195,115,255

2029
10

Финансиска анализа

159,251,010
12.5%

МКД/MWh
GWh

2021
2

2020
1

Без промена / Без акција

2028
9

Сценарио 1

I.
ТРОШОЦИ

Разлика на бенефити и трошоци

Бр на вработени во Осломеј
Трошок поврзан со невработени - технолошки вишок / деловни причини
Трошок врз човечкито живот (ХРАПИЕ)
Трошок загадување на околината
Заштеди од загадување на околината
Заштеди за работници - замена на професии
Заштеди од трошоци поврзани со човечки живот и поврзани трошоци

Економска анализа

Готовински тек

Цена (единечна на вишок продаден во 2016г денари за MWh)
Произведена количина на ел. енергија (просек од 3 последователни години)
Количина на јаглен потребна за количина ел.енергија

денари

ЕNPV
IRR

II.

РАЗЛИКА

ПРИХОДИ

Финансиска анализа

Нови инвестиции
Вкупни расходи

Сценарио 1

денари

I.
ТРОШОЦИ

29,231,790

0
-10,011,948
0
0
15,741,970
0
23,501,768

2030
11

-

-

2030
11

-30,678,909

991
-23,653,769
-15,741,970

8,716,830
2022
3

203,832,085
3,023
67
121,120

-195,115,255

2022
3

29,231,790

0
-10,011,948
0
0
15,741,970
0
23,501,768

2031
12

-

-

2031
12

-27,383,678

991
-18,435,522
-15,741,970

6,793,814
2023
4

158,864,780
3,023
53
94,400

-152,070,966

2023
4

29,231,790

0
-10,011,948
0
0
15,741,970
0
23,501,768

2032
13

-

-

2032
13

-23,576,326

0
-78,525,080
0
0
15,741,970
15,705,016
23,501,768

2024
5

-

-

2024
5

29,231,790

0
-10,011,948
0
0
15,741,970
0
23,501,768

2033
14

-

-

2033
14

11,759,960

0
-58,893,810
0
0
15,741,970
31,410,032
23,501,768

2025
6

-

-

2025
6

29,231,790

0
-10,011,948
0
0
15,741,970
0
23,501,768

2034
15

-

-

2034
15

47,096,246

0
-39,262,540
0
0
15,741,970
47,115,048
23,501,768

2026
7

-

-

2026
7

29,231,790

0
-10,011,948
0
0
15,741,970
0
23,501,768

2035
16

-

-

2035
16

82,432,532

0
-19,631,270
0
0
15,741,970
62,820,064
23,501,768

2027
8

-

-

2027
8
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Разлика на бенефити и трошоци

Бр на вработени во Осломеј
Трошок поврзан со невработени - технолошки вишок / деловни причини
Трошок врз човечкито живот (ХРАПИЕ)
Трошок загадување на околината
Заштеди од загадување на околината
Заштеди за работници - замена на професии
Заштеди од трошоци поврзани со човечки живот и поврзани трошоци

Економска анализа

Готовински тек

Цена (единечна на вишок продаден во 2016г денари за MWh)
Произведена количина на ел. енергија (просек од 3 последователни години)
Количина на јаглен потребна за количина ел.енергија

29,231,790

0
-10,011,948
0
0
15,741,970
0
23,501,768

2036
17

-

-

2036
17

39,243,738

0
0
0
0
15,741,970
0
23,501,768

2037
18

-

-

2037
18

39,243,738

0
0
0
0
15,741,970
0
23,501,768

2038
19

-

-

2038
19

58
39,243,738

0
0
0
0
15,741,970
0
23,501,768

2039
20

-

-

2039
20

39,243,738

0
0
0
0
15,741,970
0
23,501,768

2040
21

2040
21

39,243,738

0
0
0
0
15,741,970
0
23,501,768

2041
22

2041
22

39,243,738

0
0
0
0
15,741,970
0
23,501,768

2042
23

2042
23

39,243,738

0
0
0
0
15,741,970
0
23,501,768

2043
24

2043
24

39,243,738

0
0
0
0
15,741,970
0
23,501,768

2044
25

2044
25

42

Види повеќе во Chronic coal pollution, EU action on the Western Balkans will improve health and economies across Europe, Pulic, et. Al, достапно на http://www.caneurope.org/publications/reports-andbriefings/-1732report-eu-action-on-western-balkans-chronic-coal-pollution-is-a-unique-opportunity-to-improve-health-and-productivity

Во друго истражување42 спроведено во 2016 година кое конкретно дава процена на трошоците поврзани со животот и здравјето на луѓето од производство на
јаглен, дадени се процени за сите термоелектрани во Западен Балкан вклучувајќи го и Осломеј. Според него вкупниот импакт врз здравјето кое го причинува
Осломеј според емисиите во 2016 година без разлика на географскиот опсег се оценува помеѓу 118,5 милиони денари (среден случај) и 222,36 милиони денари
(висок случај), доколку го земеме овој инпут (среден) како претпоставена заштеда односно како бенефит тогаш ЕНСВ во случај на затворање на Осломеј по
искористување на резерви, би била значително позитивна и би изнесувала 540.703.426 денари за период од 25 години и ЕIRR од 12,4%.

II.

РАЗЛИКА

ПРИХОДИ

Финансиска анализа

I.
ТРОШОЦИ

Нови инвестиции
Вкупни расходи

Сценарио 1

денари
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II.

РАЗЛИКА

ПРИХОДИ

Економска анализа

Разлика на бенефити и трошоци

Бр на вработени во Осломеј
Трошок поврзан со невработени - технолошки вишок / деловни причини
Трошок врз човечкиот живот (В. 2)
Трошок загадување на околината
Заштеди од загадување на околината
Заштеди за работници - замена на професии
Заштеди од трошоци поврзани со човечки живот и поврзани трошоци (В.2)

0
-10,011,948
0
0
15,741,970
0
118,498,039
0
124,228,062

2029
10

2028
9
0
-9,815,635
0
0
15,741,970
70,672,572
118,498,039
0
195,096,946

-

-

Цена (единечна на вишок продаден во 2016г денари за MWh)
Произведена количина на ел. енергија (просек од 3 последователни години)
Количина на јаглен потребна за количина ел.енергија

Готовински тек

-

-

Нови инвестиции
Вкупни расходи

0

8,716,830
2021
2

8,716,830
2020
1

0
-10,011,948
0
0
15,741,970
0
118,498,039
0
124,228,062

2030
11

-

-

2030
11

991
-118,498,039
-15,741,970
0
0
-125,523,179

203,832,085
3,023
67
121,120

203,832,085
3,023
67
121,120

991
-118,498,039
-15,741,970
0
0
-125,523,179

-195,115,255

-195,115,255

2029
10

Финансиска анализа

I.
ТРОШОЦИ

540,703,426
12.4%

0

МКД/MWh
GWh

2021
2

2020
1

Без промена / Без акција

2028
9

Сценарио 1

Разлика на бенефити и трошоци

Бр на вработени во Осломеј
Трошок поврзан со невработени - технолошки вишок / деловни причини
Трошок врз човечкиот живот (В. 2)
Трошок загадување на околината
Заштеди од загадување на околината
Заштеди за работници - замена на професии
Заштеди од трошоци поврзани со човечки живот и поврзани трошоци (В.2)

Економска анализа

Готовински тек

Цена (единечна на вишок продаден во 2016г денари за MWh)
Произведена количина на ел. енергија (просек од 3 последователни години)
Количина на јаглен потребна за количина ел.енергија

денари

ЕNPV
IRR

II.

РАЗЛИКА

ПРИХОДИ

Нови инвестиции
Вкупни расходи

Сценарио 1

Финансиска анализа

денари

I.
ТРОШОЦИ

2031
12

-

-

2031
12

0
-10,011,948
0
0
15,741,970
0
118,498,039
0
124,228,062

991
-118,498,039
-15,741,970
0
0
-125,523,179

8,716,830
2022
3

203,832,085
3,023
67
121,120

-195,115,255

2022
3

2032
13

-

-

2032
13

0
-10,011,948
0
0
15,741,970
0
118,498,039
0
124,228,062

991
-118,498,039
-15,741,970
0
0
-127,446,195

6,793,814
2023
4

158,864,780
3,023
53
94,400

-152,070,966

2023
4

2033
14

-

-

2033
14

0
-10,011,948
0
0
15,741,970
0
118,498,039
0
124,228,062

0
-78,525,080
0
0
15,741,970
15,705,016
118,498,039
0
71,419,945

2024
5

-

-

2024
5

0
-10,011,948
0
0
15,741,970
0
118,498,039
0
124,228,062

2034
15

-

-

2034
15

0
-58,893,810
0
0
15,741,970
31,410,032
118,498,039
0
106,756,231

2025
6

-

-

2025
6

0
-10,011,948
0
0
15,741,970
0
118,498,039
0
124,228,062

2035
16

-

-

2035
16

0
-39,262,540
0
0
15,741,970
47,115,048
118,498,039
0
142,092,517

2026
7

-

-

2026
7

0
-10,011,948
0
0
15,741,970
0
118,498,039
0
124,228,062

2036
17

-

-

2036
17

0
-19,631,270
0
0
15,741,970
62,820,064
118,498,039
0
177,428,803

2027
8

-

-

2027
8
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II.

РАЗЛИКА

ПРИХОДИ

Финансиска анализа

I.
ТРОШОЦИ

Разлика на бенефити и трошоци

0

0
0
0
0
15,741,970
0
118,498,039
0
134,240,009

2037
18

-

-

2037
18

0
0
0
0
15,741,970
0
118,498,039
0
134,240,009

2038
19

-

-

2038
19

2039
20

-

-

2039
20

0
0
0
0
15,741,970
0
118,498,039
0
134,240,009
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Бр на вработени во Осломеј
Трошок поврзан со невработени - технолошки вишок / деловни причини
Трошок врз човечкиот живот (В. 2)
Трошок загадување на околината
Заштеди од загадување на околината
Заштеди за работници - замена на професии
Заштеди од трошоци поврзани со човечки живот и поврзани трошоци (В.2)

Економска анализа

Готовински тек

Цена (единечна на вишок продаден во 2016г денари за MWh)
Произведена количина на ел. енергија (просек од 3 последователни години)
Количина на јаглен потребна за количина ел.енергија

Нови инвестиции
Вкупни расходи

Сценарио 1

денари

0
0
0
0
15,741,970
0
118,498,039
0
134,240,009

2040
21

2040
21

0
0
0
0
15,741,970
0
118,498,039
0
134,240,009

2041
22

2041
22

0
0
0
0
15,741,970
0
118,498,039
0
134,240,009

2042
23

2042
23

0
0
0
0
15,741,970
0
118,498,039
0
134,240,009

2043
24

2043
24

0
0
0
0
15,741,970
0
118,498,039
0
134,240,009

2044
25

2044
25
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4.8. Сценарио 2 - Затворање и декомисија (decommissioning)
Претпоставки:
Целосно затворање на ТЕЦ Осломеј, со спроведување на активности за затворање на
капацитетот декомисија - decomissioning. Во недостаток на достапност на студија за
затворање за ТЕЦ Осломеј во која се детално е спроведена анализа на трошоците за
затворање на ваков капацитет, како претпоставки ќе користиме информација за студија
за затворање (decommissioning) спроведена за потребите во Косово каде капацитетите се
релативно споредливи по инсталиран капацитет како и на старост43. Бидејќи проекциите
се однесуваат на период кој започнува со 2020 година, а се потребни барен една година
планирање од аспект на финансиските импликации ефектите започнуваат од 2021 (t1+)
и оваа година ќе се смета за почетна. Предвидениот период за спроведување на сите
технички мерки како и расклопување (7-6 години) и чистење (деконтаминација 4 години)
на простор се предвидува да трае вкупно 11-10 години.
Според дадените споредлива студија инсталираната моќност е 200MW наспроти
инсталираната моќност на Осломеј која е 125 MW, трошоците за целосно затворање
за нашиот случај ќе бидат пресметани со индекс 0,625, но сепак за точни преценки
на трошоците потребна е детална анализа конкретно за дадениот простор/локација
односно ТЕЦ Осломеј.
Финансиски оцена
А) Инвестициски трошоци
Инвестиции во овој период се предвидуваат на 0 МКД бидејќи станува збор за
дивестиција.
Б) Приходи
Приходите во овој период се предвидуваат на 0 МКД бидејќи се претпоставува
производство 0.
В) Трошоци
Имајќи во предвид дека немаме детална анализа конкретно за Осломеј, ќе користиме
споредливи податоци како што е напоменато. За процена на трошоци за затворање и
расклопување/демонтажа предвидуваат постигнување на нивото на деконтаминација
на ниво на brown field е проценето на околу 17,75 мил. ЕУР или 1.092 мил МКД. Тука
се предвидуваат трошоците за планирање на расклопување, мерки за безбедност,
расклопување и уривање, супервизија на расклопување и уривање, подготовка на
урнати материјали, нивниот транспорт и отстранување, деконтаминација (азбест,
минерални влакна, области со минерално масло хидрокарбон)44. Трошоците за заштита
и ревитализација на загадени почви не се земени предвид.
За повеќе детали види http://eeas.europa.eu/archives/delegations/kosovo/documents/press_corner/decommissioning_study_
kosovo_a_power_plant_en.pdf
44
Ибид.
43
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Трошоци
по год.
(мил ЕУР)

Год. 0

Год. 1

Год. 2

Год. 3

Год. 4

Год. 5

Год. 6

Год. 7

Год. 8

Год. 9

Год. 10

Вкупно

0.3

0.6

0.6

1.3

1.9

1.9

2.5

2.5

2.5

1.9

1.9

17.75

Г) Финансиска оценка, НСВ (NPV)
НСВ е негативна и изнесува -590.852.664 МКД и е финансиски неисплатливо, но ова е очекуван исход
бидејќи не станува збор за инвестиција туку дивестиција (divestment) од која не се очекуваат финансиски
приливи туку исклучиво одливи. Сепак, треба да знаеме дека изборот на ваквото сценарио носи
значителни бенефити и заштеди кои тешко дека може да ги измериме (квалитетот на живот, намалување
на негативните ефекти врз околината, цената на човечкиот живот и поврзаните здравствени трошоци,
итн.). Дополнителните трошоци и бенефити ќе разгледаме во економската анализа. Во следната
прикажани НСВ тековите за проектираните години.

Сценарио 2 Затворање со адекватни активности - декомисија: Финансиска оценка,
НСВ (NPV)
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-590,852,664

РАЗЛИКА

ПРИХОДИ

-

-

-

Готовински тек

Приходи

-153,800,000

-

-153,800,000
-153,800,000

-153,800,000

-

-38,450,000

-153,800,000
-153,800,000
-

2022
3
-38,450,000
-38,450,000

2029
10

-15,380,000

-

-15,380,000
-15,380,000

2021
2

2028
9

Сценарио 2 - Затворање со адeквтни активности - декомисија / decomissioning

Готовински тек

Приходи

Нови инвестиции
Трошоци за затворање (уривање, расклопување, отстранување)
Вкупно

I.
Финансика анализа
ТРОШОЦИ
Нови инвестиции
Трошоци за затворање (уривање, расклопување, отстранување)
Вкупно

NPV

РАЗЛИКА

ПРИХОДИ

I.
ТРОШОЦИ

Сценарио 2 - Затворање со адeквтни активности - декомисија / decomissioning
2020
Финансика анализа
1

-115,350,000

-

-115,350,000
-115,350,000

2030
11

-38,450,000

-

-38,450,000
-38,450,000

2023
4

-115,350,000

-

-115,350,000
-115,350,000

2031
12

-76,900,000

-

-76,900,000
-76,900,000

2024
5

0

-

-

-

-

-

2033
14

-115,350,000

-

-115,350,000
-115,350,000

2026
7

-

2032
13

-115,350,000

-

-115,350,000
-115,350,000

2025
6

-

-

-

-

2034
15

-153,800,000

-

-153,800,000
-153,800,000

2027
8
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Економски ефекти
А) Трошоци од загубени работни места и заштеди од замена на професии

64

Трошоците кои би произлегле како резултат на дополнителниот број на невработени лица кои се вработени
во ТЕЦ Осломеј и чиј број во 2017 година е 991 вработени45 ќе бидат невработени во 2021. Претпоставката
на започнување на активности е 2021 како прва година поради потребата за подготвителни активности
како и институционален план и финансиско планирање. Основа на проценката е бројот на невработени
кои се очекува да генерира трошок во висина на утврдената висина на надоместок при невработеност
поради деловни причини (34% од просечна плата). Доколку овој трошок годишно за едно лице изнесува
99.047 МКД (податоци од 2018г) истите се очекува да траат најмалку во следните 13 години (структура
на возраст на невработените: %38 се на возраст од 46 до 55 години) висината на трошокот на почетокот
на процесот е пресметана на 78 мил денари, имајќи во предвид дека можеби дел од овие лица ќе се
преквалификуваат, обучат и слично не можеме да очекуваме дека воопшто нема да бидат активни до
крајот на работниот век и претпоставуваме дека постепено ќе се вклучуваат на пазарот на труд и ќе
генерираат приходи. Оттука, со пристап од пет години ќе ги намалуваме трошоците за загубени места, во
првата година 20% во следните години со по уште 20% а по петтата година па се до 13та година нивниот
број достига %90 додека 10% од нив претпоставуваме дека нема да бидат во можност да се интегрираат
на пазарот на труд повторно. Овие работници ќе придонесуваат на пазарот на труд и ќе генерираат
приходи со истиот интензитет на намалување на трошоците за деловен вишок (по %20 на година во
период од пет години почнувајќи од 20%), а во висина на просечни плати на секторот, чиј вкупен ефект
се очекува да достигне од 15 до 70,6 милиони денари во петтата година.

Б) Бенефити од дополнително ангажиран труд
За потребите на спроведување на активностите за декомисија се предвидува ангажирање на
квалификувани и неквалификувани работници што можат да бидат вработени како и примања кои би
биле потрошувачка за економијата па оттука би биле дополнителен бенефит. Претпоставките врз кои
се базираат се потреба од ангажирање на ~20 инженери за 3 години, 62 неквалификувани работници
во период од 1,5 година (подготовка и чистење), ~30 работници за одржување, ~60 работници за
сепарација, ~60 работници за расклопување. Материјалната вредност на надоместоците за овие лица за
период од 10 години изнесува во просек 43 мил денари на година во тек на 11-10 годишен период.

В) Заштеди од загадувањето поврзани со човечкиот живот
Економските ефекти на загадувањето во човечки животи ги измериле ЕКОСВЕСТ во својата студија
Колку чини животот?46 и земајќи ги во предвид повеќе методи, како што е според ХРАПИЕ методата,
Македонија вкупните електрани ја чинат 17 животи на годишно ниво односно во монетарна вредност
помеѓу 20,43 и 22,35 мил ЕУР. Имајќи во предвид дека ова се однесува на 2013 година, а учеството на
производството тогаш е поголемо во Осломеј, го сведуваме овој трошок на годишно нив на показателни
на единица произведен GWh во согласност со проекцијата на производство за даденото сценарио.
Оттаму, произлегува дека изгубениот човечки живот за произведен 1 GWh чини 5.701 ЕУР. Сведено на
отсуството на производството заштедите од отсуството на трошокот на човечкиот живот како резултат на
загадувањето од ТЕЦ Осломеј по најмалку 23,65 мил. денари на година..

Г) Трошок и заштеди од загадување на животна средина
Во буџетот на РСМ за 2019 година планирани се 155,8 милиони денари за програма инвестиции во
заштита на животна средина. Во 2018 година пак биле планирани 152,9 милиони и од нив потрошени
се 86,5%47, во 201748 се реализирале 76,47% од планираното, па оттука проектираме во 2019 година,
очекуваните потрошени средства да се реализираат во голема мера (%95) и би достигнале 148 мил
45 Годишен извештај АД ЕЛЕМ за 2017, види повеќе на http://www.elem.com.mk/?page_id=530
46 Види повеќе на https://bankwatch.org/wp-content/uploads/11/2018/kolku_cini_zivotot.pdf
47 Завршна сметка на буџетот на РСМ за 2018 година, последен пат видено на 18.07.19
48 https://finance.gov.mk/files/u6/ZAVRSNA20%SMETKA20%-20%202017%SPOENA.pdf
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денари. Доколку претпоставиме дека ефектите се рамномерни за сите жители во земјата трошокот
би изнесувал 71,6 денари по жител или 15,74 милиони денари за жителите на ЈЗ регион. Оваа сума
претставува трошок додека работи Осломеј односно заштеда кога истиот ќе се затвори.

Д) Економска оценка, ЕНСВ (ЕNPV)
Со ваквото сценарио ЕНСВ е позитивно и изнесува само 3,839,343 МКД и EIRR од 8,08 % и е економски
исплатливо, но главно како резултат на големината на дивестицијата т.е. на трошоците за расклопување
и отстранување на објектите и балансирани со заштедите и бенефитите кои би произлегле од ново
ангажираните лица но и заштедите од влијанието врз човечкиот живот и здравје како и трошоците со
реинтеграција на пазарот на труд под претпоставка дека невработените градуално би се интегрирале
на пазарот на труд. Сепак постојат и група на други бенефит за кои немаме можност да се измерат. Во
следната табела се прикажани ЕНСВ тековите за проектираните 25 години.
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II.

денари

РАЗЛИКА
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I.
ТРОШОЦИ

Трошок поврзан со невработени - технолошки вишок / деловни причини
Трошок врз човечкито живот (ХРАПИЕ)
Бенефити од нови/постоечки вработени за спроведување на процесот/п
Трошок загадување на околината
Заштеди од загадување на околината
Заштеди трошоци во вредност на човечки живот
Заштеди за работници - замена на професии
Разлика на бенефити и трошоци
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Готовински тек
Сценарио 2 - Затворање со адеквтни активности - decomissioning

Приходи

Нови инвестиции
Трошоци за затворање (уривање, расклопување, отстранување)
Вкупно

Финансика анализа

-

2029
10

2028
9
-10,011,948
0
40,937,625
0
15,741,970
23,653,769
0
-83,478,583

-153,800,000

-

-10,011,948
0
40,937,625
0
15,741,970
23,653,769
0
-45,028,583

2030
11

-115,350,000

-

-115,350,000
-115,350,000

2030
11

-58,893,810
0
35,479,275
0
15,741,970
23,653,769
31,410,032
8,941,236

-78,525,080
0
35,479,275
0
15,741,970
23,653,769
15,705,016
-3,325,050

2029
10

2022
3

-38,450,000

-

-38,450,000
-38,450,000

2022
3

2021
2

-15,380,000

-153,800,000

-10,011,948
0
40,937,625
0
15,741,970
23,653,769
0
-83,478,583

2021
2
-15,380,000
-15,380,000

-153,800,000
-153,800,000

0
0
-39,395,739

2028
9

-

2020
1

-

-

-

2020
1

0
-23,653,769
0
-15,741,970

-153,800,000
-153,800,000
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3,839,343
8.08%

Трошок поврзан со невработени - технолошки вишок / деловни причини
Трошок врз човечкито живот (ХРАПИЕ)
Бенефити од нови/постоечки вработени за спроведување на процесот/плати бруто
Трошок загадување на околината
Заштеди од загадување на околината
Заштеди трошоци во вредност на човечки живот
Заштеди за работници - замена на професии
Разлика на бенефити и трошоци
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Готовински тек
Сценарио 2 - Затворање со адеквтни активности - decomissioning

Приходи

Нови инвестиции
Трошоци за затворање (уривање, расклопување, отстранување)
Вкупно

Финансика анализа

-10,011,948
0
40,937,625
0
15,741,970
23,653,769
0
-45,028,583

2031
12

-115,350,000

-

-115,350,000
-115,350,000

2031
12

-39,262,540
0
55,948,088
0
15,741,970
23,653,769
47,115,048
64,746,335

2023
4

-38,450,000

-

-38,450,000
-38,450,000

2023
4
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-10,011,948
0
0
0
15,741,970
23,653,769
0
29,383,792

2032
13

0

-10,011,948
0
0
0
15,741,970
23,653,769
0
29,383,792

2033
14

-

-

-

-

-

2033
14

-9,815,635
0
61,406,438
0
15,741,970
23,653,769
70,672,572
46,309,114

2025
6

-115,350,000

-

-115,350,000
-115,350,000

2025
6

-

2032
13

-19,631,270
0
40,937,625
0
15,741,970
23,653,769
62,820,064
46,622,158

2024
5

-76,900,000

-

-76,900,000
-76,900,000

2024
5

0
0
0
0
15,741,970
23,653,769
0
39,395,739

2034
15

-

-

-

-

2034
15

-10,011,948
0
40,937,625
0
15,741,970
23,653,769
0
-45,028,583

2026
7

-115,350,000

-

-115,350,000
-115,350,000

2026
7

0
0
0
0
15,741,970
23,653,769
0
39,395,739

2035
16

-

-

-

-

2035
16

-10,011,948
0
40,937,625
0
15,741,970
23,653,769
0
-83,478,583

2027
8

-153,800,000

-

-153,800,000
-153,800,000

2027
8
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денари

РАЗЛИКА

ПРИХОДИ

I.
ТРОШОЦИ

Трошок поврзан со невработени - технолошки вишок / деловни причини
Трошок врз човечкито живот (ХРАПИЕ)
Бенефити од нови/постоечки вработени за спроведување на процесот/п
Трошок загадување на околината
Заштеди од загадување на околината
Заштеди трошоци во вредност на човечки живот
Заштеди за работници - замена на професии
Разлика на бенефити и трошоци
0
0
0
0
15,741,970
23,653,769
0
39,395,739

2037
18

2036
17
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0
0
0
0
15,741,970
23,653,769
0
39,395,739

-

-

Приходи
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-

-

2037
18
-

2036
17
-

Нови инвестиции
Трошоци за затворање (уривање, расклопување, отстранување)
Вкупно

Финансика анализа

Сценарио 2 - Затворање со адeквтни активности - декомисија / decomissioning

0
0
0
0
15,741,970
23,653,769
0
39,395,739

2038
19

-

-

-

-

2038
19

0
0
0
0
15,741,970
23,653,769
0
39,395,739

2039
20

-

-

-

-

2039
20

0
0
0
0
15,741,970
23,653,769
0
39,395,739

2040
21

-

-

-

-

2040
21

0
0
0
0
15,741,970
23,653,769
0
39,395,739

2041
22

-

-

-

-

2041
22

0
0
0
0
15,741,970
23,653,769
0
39,395,739

2042
23

-

-

-

-

2042
23

0
0
0
0
15,741,970
23,653,769
0
39,395,739

2043
24

-

-

-

-

2043
24

0
15,741,970
23,653,769
0
39,395,739

0
0

2044
25

-

-

-

-

2044
25
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Во другото истражување49 спроведено во 2016 година кое конкретно дава процена на трошоците поврзани
со животот и здравјето на луѓето од производство на јаглен, дадени се процени за сите термоелектрани
во Западен Балкан вклучувајќи го и Осломеј. Според него вкупниот импакт врз здравјето кое го причинува
Осломеј според емисиите во 2016 година без разлика на географскиот опсег се оценува помеѓу 118,5
милиони денари (среден случај) и 222,36 милиони денари (висок случај), доколку го земеме овој инпут
(среден) како претпоставена заштеда односно како бенефит тогаш ЕНСВ би била значително позитивна
и би изнесувала 840.643.160 денари за период од 25 години и ЕIRR од 18,3%.

68

Види повеќе во Chronic coal pollution, EU action on the Western Balkans will improve health and economies across
Europe, Pulic, et. аl, достапно на http://www.caneurope.org/publications/reports-and-briefings/-1732report-eu-action-onwestern-balkans-chronic-coal-pollution-is-a-unique-opportunity-to-improve-health-and-productivity
49
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Трошок поврзан со невработени - технолошки вишок / деловни причини
Трошок врз човечкиот живот (В. 2)
Бенефити од нови/постоечки вработени за спроведување на процесот/плати нето
Трошок загадување на околината
Заштеди од загадување на околината
Заштеди трошоци во вредност на човечки живот
Заштеди за работници - замена на професии
Разлика на бенефити и трошоци

Сценарио 2 - В2. Затворање со адеквтни активности - decomissioning

Готовински тек

Приходи

Нови инвестиции
Трошоци за затворање (уривање, расклопување, отстранување)
Вкупно

Финансика анализа

Сценарио 2 - Затворање со адeквтни активности - декомисија / decomissioning

2,128,563,079
17.7%

денари

РАЗЛИКА

ПРИХОДИ

I.
ТРОШОЦИ

ЕNPV
EIRR
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Трошок поврзан со невработени - технолошки вишок / деловни причини
Трошок врз човечкиот живот (В. 2)
Бенефити од нови/постоечки вработени за спроведување на процесот/плати нето
Трошок загадување на околината
Заштеди од загадување на околината
Заштеди трошоци во вредност на човечки живот
Заштеди за работници - замена на професии
Разлика на бенефити и трошоци
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Готовински тек

Приходи

Нови инвестиции
Трошоци за затворање (уривање, расклопување, отстранување)
Вкупно

Финансика анализа

2030
11

2029
10
-11,053,999
0
25,359,552
0
14,060,098
118,498,039
0
31,513,690

-115,350,000

-153,800,000

-

-11,275,079
0
25,359,552
0
14,060,098
118,498,039
0
31,292,610

2031
12

-115,350,000

-

-115,350,000
-115,350,000

2023
4

2033
14

-11,730,592
0
0
0
14,060,098
118,498,039
0
120,827,545

2033
14

-

-

-

2032
13

2024
5
-30,035,843
0
25,359,552
0
14,060,098
118,498,039
63,075,270
114,057,117

-

0

-

-76,900,000

-

2024
5
-76,900,000
-76,900,000

-

2032
13

-50,059,738
0
35,349,861
0
14,060,098
118,498,039
45,053,765
124,452,025

2023
4

-38,450,000

-

-38,450,000
-38,450,000

-11,500,581
0
0
0
14,060,098
118,498,039
0
121,057,557

-70,083,634
0
18,222,753
0
14,060,098
118,498,039
27,032,259
69,279,516

-90,107,529
0
15,257,866
0
14,060,098
118,498,039
9,010,753
51,339,227

2031
12

2022
3

-38,450,000

-

-38,450,000
-38,450,000

2022
3

2021
2

-115,350,000
-115,350,000

-10,837,254
0
25,359,552
0
14,060,098
118,498,039
0
-6,719,565

-

-15,380,000

-153,800,000
-153,800,000
-

2021
2
-15,380,000
-15,380,000

2030
11

0
-118,498,039
0
-14,060,098
0
0
0
-132,558,137

2020
1

-

-

-

2020
1

2029
10
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денари

РАЗЛИКА

ПРИХОДИ

I.
ТРОШОЦИ

0
0
0
0
14,060,098
118,498,039
0
132,558,137

2034
15

-

-

-

-

2034
15

2035
16

-

-

-

-

2035
16

0
0
0
0
14,060,098
118,498,039
0
132,558,137

-10,011,948
0
38,039,328
0
14,060,098
118,498,039
81,096,776
126,332,294

2025
6

-115,350,000

-

-115,350,000
-115,350,000

2025
6

0
0
0
0
14,060,098
118,498,039
0
132,558,137

2036
17

-

-

-

-

2036
17

-10,212,187
0
25,359,552
0
14,060,098
118,498,039
0
32,355,502

2026
7

-115,350,000

-

-115,350,000
-115,350,000

2026
7

0
0
0
0
14,060,098
118,498,039
0
132,558,137

2037
18

-

-

-

-

2037
18

-10,416,430
0
25,359,552
0
14,060,098
118,498,039
0
-6,298,741

2027
8

-153,800,000

-

-153,800,000
-153,800,000

2027
8

0
0
0
0
14,060,098
118,498,039
0
132,558,137

2038
19

-

-

-

-

2038
19

-10,624,759
0
25,359,552
0
14,060,098
118,498,039
0
-6,507,070

2028
9

-153,800,000

-

-153,800,000
-153,800,000

2028
9
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Трошок поврзан со невработени - технолошки вишок / деловни причини
Трошок врз човечкиот живот (В. 2)
Бенефити од нови/постоечки вработени за спроведување на процесот/плати нето
Трошок загадување на околината
Заштеди од загадување на околината
Заштеди трошоци во вредност на човечки живот
Заштеди за работници - замена на професии
Разлика на бенефити и трошоци
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Готовински тек

Приходи

Нови инвестиции
Трошоци за затворање (уривање, расклопување, отстранување)
Вкупно

Финансика анализа

денари

РАЗЛИКА

ПРИХОДИ

I.
ТРОШОЦИ

0
0
0
0
14,060,098
118,498,039
0
132,558,137

2039
20

-

0
0
0
0
14,060,098
118,498,039
0
132,558,137

2040
21

-

-

-

-

-

2040
21

-

2039
20
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0
0
0
0
14,060,098
118,498,039
0
132,558,137

2041
22

-

-

-

-

2041
22

0
0
0
0
14,060,098
118,498,039
0
132,558,137

2042
23

-

-

-

-

2042
23

0
0
0
0
14,060,098
118,498,039
0
132,558,137

2043
24

-

-

-

-

2043
24

0
0
0
0
14,060,098
118,498,039
0
132,558,137

2044
25

-

-

-

-

2044
25
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4.9. Сценарио 3 – Алтернативни активности како супституција

на работна сила од Осломеј во примарен, секундарен и
терцијарен сектор

Претпоставки:
Во оваа алтернативно сценарио се фокусираме на развој на ЈЗ регион преку економски активности
кои не се поврзани со производство на лигнит односно на електрична енергија од јаглен тука на
активности поврзани со природата и нејзина одржливост. Имајќи во предвид дека повеќето од овие
активности се предложени од фокус групите на населението од регионот како значително потенцијални,
алтернативните сценарија ќе ги разгледаме низ претходните две сценарија за да утврдиме можните
ефекти од супституција односно пренамена на работната сила и генерирање на економска вредност во
други сектори преку две алтернативни сценарија:
1) продолжување на работата на Осломеј до искористување на резерви и потоа супституција на
работна сила и економска активност во трите сектори
2) Затворање на Осломеј преку декомисија и супституција на работната сила и економска
активност во трите сектори
Фокус ќе дадеме на следните економски активности во трите сектори: примарниот сектор -земјоделство,
секундарен сектор – преработки од храна и терцијарен сектор – услуги од туризам кои се произлезени од
истражувањето со фокус групите.
Според последната програма за развој на ЈЗ регион (2019-2015) еден од приоритетите е развој на
модерно примарно земјоделство и рурален развој и развој на преработувачка индустрија меѓутоа без да
се даде некој посебен осврт за посебни производи или под сектори. Во голем број на извештаи и студии
имаме наведување на потенцијал на примарното земјоделство во регионот меѓутоа квантифицирање на
потенцијалот не беше најден во форма на можни дополнителни работни места.
Оттука, бројот на вработувања за кои бараме супститут е 990 работници, кои би биле распоредени:
60% во примарно производство, 20% преработувачка индустрија и 20% во услуги. Распоредувањето на
работниците го правиме постепено во рок од пет години со ист интензитет како и претходните сценарија
со интензитет на интеграција на пазарот на трудот и тоа во првата година 20%, втората 40%, третата
60%, четвртата 80%, и петтата година до 90%, со тоа што во овие сценарија наведуваме конкретна
супституцијата е со трите наведени сектори.
Примарен сектор - Во ЈЗ регион според регионалните годишни статистички изданија на ДЗС (во 2018г
за последна 2017 година) има 49.892 ха обработлива површина (од кои 39.708 ха ораници и бавчи, 2.160
ха овоштарници, 601 ха лозја, 7.423 ха ливади) и претставува %38 од земјоделската површина (од
132.400 ха) и 82.503 ха пасишта (62%)50. Значително производство има на житни култури кои се со ниска
додадена вредност како и од овошје. Истовремено во регионот се евидентираат 22869 ха на располагање
на ЗС од кои 17635 ха користено земјоделско земјиште, а 923 ха не користено земјиште. Што значи дека
постои потенцијал за искористување на површината. Ангажирање за период од пет години на вкупно
594 лица од регионот е можно што во просек би значело зголемување на вработеноста во секторот
од 1,8% на година што е споредливо со планот на регионалната програма предвидува најмалку %7
5/%7(години=%1.4) зголемување на производството во тек на пет години во програмата.
Сепак не е земено во предвид ограничувањето на развивање на сектори за кои постојат потенцијал
истите да не се применливи од аспект на степен на загадување кое оневозможува користење на почвата
во одреден опсег за производство на храна односно производи кои се консумираат. Оваа ограничување
е предмет кој е потребно дополнително да се утврди, т.е. да се утврди безбедноста на користење на
Просечната површина на ниво на републиката е 1.8ха со ангажирани просечно 2.5 лица на година или 1.36 полна вработеност
на работан сила во годината, или 0.76 лица за 1 ха работна сила која се користи на површина. регионалната програма
предвидува најмалку %7 зголемување на производството во тек на пет години во програмата
50
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почвата и во која област, за производство на храна за што се потребни друг вид на анализи и експертиза
што претставува ограничување на оваа анализа.
Секундарен сектор – според населението во регионот како и стратегијата на регионот во делот на
индустријата се напоменува потенцијалот за прехранбени преработки од мал обем врзани со примарното
производство - преработки од храна. Според статистиките на регионот во однос на преработувачката
индустрија е главно водена микро/мали правни лица кои бројат од еден до десет вработени.
Претпоставуваме дека овој сектор може да акумулира 198 работници во тек на пет години што во просек
за целата преработувачка индустрија би значело пресечно зголемување на година на вработените од
0,4%.
Терцијарен сектор – туризмот во регионот е значајна гранка како резултат на најголемите туристички
центри во Македонија кои се наоѓаат во регионот (Охрид) но, останатите делови се недоволно развиени,
а посебно руралните делови, меѓутоа постојат потенцијали за развој на туризам – рурален/еко-туризам.
Претпоставуваме дека овој сектор може да акумулира 198 работници во тек на пет години што во просек
за целиот сектор во регионот би значело пресечно зголемување на година на бројот на вработените од
0,8%.
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Во недостаток на дисагрегирани податоци по поединечни дејности за додадената вредност како
индикатори за претпоставка ќе ги користиме националните податоци по сектор на дејност по единица
вработен во дадениот сектор кои ќе бидат основа за креирање на алтернативните сценарија.

Индикатори по единица вработен (ДЗС, за 2016)
Земјоделство (А)
БДВ по единица вработен
Плати по единица вработен
Инвестиции по единица вработен
Преработувачка индустрија (В)
БДВ по единица вработен
Плати по единица вработен
Инвестиции по единица вработен
Услуги Туризам (З)
БДВ по единица вработен
Плати по единица вработен
Инвестиции по единица вработен

МКД на година
302,347
19,280 замена 145,9801
19,087
505,494
287,769
156,703
298,031
225,921
86,488

Распоред на супституција на работни места по време и сектор претпоставки:
Година Земјоделство (А)
1
2
3
4
5
ВК

Услуги Туризам (З)

ВК

132
132
132
132
66

Преработувачка
индустрија (В)
44
44
44
44
22

44
44
44
44
22

220
220
220
220
110

594

198

198

990
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4.10. Сценарио 3.1 - Без промена / Без акција + Супституција
Финансиска анализа
А) Инвестициска трошоци
Висината на инвестиции по единица вработен на година со различните сектори врз основа на
националните статистики изнесуваат: во земјоделство 19.087 денари, во преработувачка индустрија
156.703 денари, и 86.488 денари во туризам (дејност сместувачки капацитети, НКТ З, за 2016 година). Со
претпоставката дека супституција во дадените дејности од 20% за лицата т.е. 220 лица во првата година
по затворање на Осломеј по искористување на резервите, до %90 во 5та година. Вкупните инвестиции во
сите три дејности во период од пет години би изнесувале 59,49 мил. денари. Дополнително, после првата
година предвидени инвестиции во трите сектори се утврдени на 20% од вредноста на инвестициите со
цела одржување на инвестициите, со што истите би биле “обновени” во просек на секои пет години, оваа
претпоставка е релевантна поради природата на секторите.
Б) Трошоци за вработените
Трошоците за вработени се претпоставени врз база на просечните плати во дадената дејност (според
НКТ за трите селектирани сектори) кои врз основа на националните статистики изнесуваат: земјоделство
19.280 МКД, преработувачка индустрија 287.769 МКД услуги -туризам 225.921 МКД со истата структура.
Меѓутоа имајќи во предвид ниската евидентирана плата во секторот земјоделство која е само 7,5% од
националниот просек, постои веројатност дека оваа сума е ниска поради неплатениот труд во секторот,
формата на вработеност (индивидуална дејност) но, и поради високата стапка на неформална економија,
затоа оваа сума ќе ја коригираме на висина на најмалку на утврдената минимална плата (2018-2019)
т.е. 145.980 денари. Оваа корекција ја прави финансиската исплатливост пониска на целото сценарио
но, дава значителна пореална слика на финансискиот трошок. Оттука, трошоците за вработените во
периодот ќе изнесуваат од 42 милиони до 188 милиони на година по инвестициите во петтата година и
се задржуваат на оваа ниво.
В) Приходи
По истиот пристап приходите ги проектираме врз основа на БДВ по дејност по вработен и тоа:
земјоделство 302.347 денари, преработувачка индустрија 505.494 денари, и 298.031 денари во туризам
(дејност сместувачки капацитети, НКТ, З). Приходите ги поместуваме т1+ дека ќе почнат да се генерираат
по годината на инвестиции. Оттука проектираните приходи се проценуваат на 75 мил и достигаат 338,7
мил денари.
Г) Финансиска оценка, НСВ (NPV)
НСВ е позитивна вкупно изнесува 659.272.211 МКД и IRR од 20,8% е финансиски исплатливо, и е
очекуван исход бидејќи станува збор за инвестиција кој следи во период по исцрпување на резервите на
Осломеј кој исклучиво од финансиски аспект сам по себе е исплатлива инвестиција. Во следната табела
прикажани НСВ тековите за проектираните 25 години.
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NPV
IRR

РАЗЛИКА

6,891,289

-

-

Готовински тек

Додадена вредност
Примарен
Секундарен
Терцијарен
-55,091,560

-24,342,284

39,909,856
22,241,740
13,113,381

-38,538,720
-25,323,702
-19,881,048

-19,269,360
-12,661,851
-9,940,524

-

-

Трошоци за вработени - примарен
Трошоци за вработени - секундарен
Трошоци за вработени - терцијарен

8,841,040

53
94,400
-

158,864,780
3,023

-2,519,434
-6,894,932
-3,805,459
-2,643,965

8,841,040

67
121,120
-

203,832,085
3,023

-

-2,519,434
-6,894,932
-3,805,459

8,841,040

67
121,120
-

203,832,085
3,023

-

2025
6

20%

20%

67
121,120
-

203,832,085
3,023

-152,070,966

2024
5

10%

GWh

МКД/MWh

-195,115,255

-195,115,255

2023
4

Инвестиции
Нови инвестиции - примарен
Нови инвестиции - секундарен
Нови инвестиции - терцијарен
(ОиМ) Oдржурање инвестиција (25%)

659,272,211
20.8%

Цена (единечна на вишок продаден во 2016г денари за MWh)
Произведена количина на ел. енергија (просек од 3
последователни години)
Количина на јаглен потребна за количина ел.енергија

-195,115,255

2022
3

2021
2

Без промена / Без акција + Субституција
2020
1
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ПРИХОДИ

ТРОШОЦИ

ПРИХОДИ

Финансиска анализа

I.
ТРОШОЦИ

Нови инвестиции
Вкупни расходи

Сценарио 3, С1.3

денари

6,406,993

79,819,711
44,483,479
26,226,762

-57,808,080
-37,985,553
-29,821,571

-2,519,434
-6,894,932
-3,805,459
-5,287,930

50%

-

-

-

2026
7

37,156,269

119,729,567
66,725,219
39,340,143

-77,077,440
-50,647,404
-39,762,095

-2,519,434
-6,894,932
-3,805,459
-7,931,895

70%

-

-

-

2027
8

95,451,326

159,639,423
88,966,959
52,453,524

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-1,259,717
-3,447,466
-1,902,730
-10,575,860

90%

-

-

-

2028
9
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РАЗЛИКА

ПРИХОДИ

ТРОШОЦИ

ПРИХОДИ

Финансиска анализа

I.
ТРОШОЦИ

Готовински тек

Додадена вредност
Примарен
Секундарен
Терцијарен

Трошоци за вработени - примарен
Трошоци за вработени - секундарен
Трошоци за вработени - терцијарен

Инвестиции
Нови инвестиции - примарен
Нови инвестиции - секундарен
Нови инвестиции - терцијарен
(ОиМ) Oдржурање инвестиција (25%)

Цена (единечна на вишок продаден во 2016г денари за MWh)
Произведена количина на ел. енергија (просек од 3
последователни години)
Количина на јаглен потребна за количина ел.енергија

Нови инвестиции
Вкупни расходи

Сценарио 3, С1.3

денари

179,594,351
100,087,829
59,010,214
138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214
138,371,744

-

-

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-

-

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-

-

-11,897,843

-

-

-11,897,843

2030
11

2029
10

138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

-

-

2031
12

138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

-

-

2032
13

138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

-

2033
14

138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

-

2034
15

138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

-

2035
16
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РАЗЛИКА

ПРИХОДИ

ТРОШОЦИ

Готовински тек

138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

Трошоци за вработени - примарен
Трошоци за вработени - секундарен
Трошоци за вработени - терцијарен

Додадена вредност
Примарен
Секундарен
Терцијарен

-11,897,843

138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

Инвестиции
Нови инвестиции - примарен
Нови инвестиции - секундарен
Нови инвестиции - терцијарен
(ОиМ) Oдржурање инвестиција (25%)

-

-

138,371,744

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

0
0
0

0
0

0
0

2040
21

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

0
0
0

0
0

0
0

2041
22

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

0
0
0

0
0

0
0

2042
23

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

0
0
0

0
0

0
0

2043
24

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

0
0
0

0
0

0
0

2044
25

138,371,744 138,371,744 138,371,744 138,371,744 138,371,744 138,371,744

179,594,351 179,594,351 179,594,351 179,594,351 179,594,351 179,594,351
100,087,829 100,087,829 100,087,829 100,087,829 100,087,829 100,087,829
59,010,214 59,010,214 59,010,214 59,010,214 59,010,214 59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-11,897,843

-

-

-11,897,843

-

-

Нови инвестиции
Вкупни расходи

Цена (единечна на вишок продаден во 2016г денари за MWh)
Произведена количина на ел. енергија (просек од 3
последователни години)
Количина на јаглен потребна за количина ел.енергија

-

-

-

-

Финансиска анализа

I.
ТРОШОЦИ

ПРИХОДИ

2039
20

2038
19

2037
18

2036
17

Сценарио 3, С1.3
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Економски ефекти
Сценарио 3.1 Без промена / Без акција + Супституција
А) Трошоци и заштеди од загубени работни места и замена на професии во три сектори
Трошоците кои би произлегле како резултат на дополнителниот број на невработени лица овие лица по
истекот на резервите т.е. од 2024 година би биле невработени лица и трошокот за овие лица може да
се претпостави дека би изнесувала во висина на утврдената висина на надоместок при невработеност
поради деловни причини утврдени на %34 од просечна плата во периодот на проекција за период од 13
години (претпоставка дека барем %38 од вработените кои се на возраст од 46 до 55 години што значи
би биле работоспособни уште 13,5 години). Истовремено претпоставуваме дека овие лица ќе бидат
градуално интегрирани во други економски активности и ќе генерираат приходи. Оттука, со пристап од
пет години ќе ги намалуваме трошоците за загубени места, а ќе ги зголемуваме заштедите од 20% во
првата година, 40% во втората, 60% во третата, 80% во четвртата година, до 90% во петтата година,
и 10% од нив претпоставуваме дека нема да бидат во можност да се интегрираат на пазарот на труд
повторно. Заштедите ќе бидат во висина на платите на вработените во тој период. Овие заштеди се по
значителни во оваа сценарио затоа што нивниот придонес не се мери единствено во надоместокот кој би
го добивале доколку се невработени туку во генерираните плати во секторите.
Б) Трошоци и заштеди од загадувањето поврзани со човечкиот живот
Економските ефекти на загадувањето квантифицирани и вреднувани во човечки животи ги измериле
ЕКОСВЕСТ во својата студија Колку чини животот?51 земајќи во предвид повеќе методи и пристапи како
што е според ХРАПИЕ52, каде се наведува дека Македонија вкупните термоелектрани ја чинат 17 животи
на годишно ниво односно во монетарна вредност помеѓу 20,43 и 22,35 мил ЕУР. Имајќи во предвид
дека ова се однесува на 2013 година, а учеството на производството тогаш е поголемо на Осломеј, го
сведуваме овој трошок на годишно ниво на показателни на единица произведен GWh во согласност со
проекцијата на производство за даденото сценарио. Оттаму, произлегува дека изгубениот човечки живот
и трошоци за произведен 1 GWh чини 5.701 ЕУР. Сведено на производството на даденото сценариото,
трошокот на човечкиот живот како резултат на загадувањето од ТЕЦ Осломеј не чини по 23,65 мил.
денари на година во годините 2022-2020 и 18,44 мил во 2023. Во моделот ХАРПИЕ се заемаат предвид
трошоците кои произлегуваат од предвремени смртни случаи и здравствени влијанија. Овие трошоци ќе
бидат заштеди во периодот кога Осломеј ќе престане да работи од 2024 година.
В) Трошок и заштеди од загадување на животна средина
Во буџетот на РСМ за 2019 година планирани се 155,8 милиони денари за програма инвестиции во
заштита на животна средина. Во 2018 година пак биле планирани 152,9 милиони и од нив потрошени
се 53%86,5, во 201754 се реализирале 76,47% од планираното, па оттука проектираме во 2019 година,
очекуваните потрошени средства да се реализираат во голема мера (%95) и би достигнале 148 мил
денари. Доколку претпоставиме дека ефектите се рамномерни за сите жители во земјата трошокот
би изнесувал 71,6 денари по жител или 15,74 милиони денари за жителите на ЈЗ регион. Оваа сума
претставува трошок додека работи Осломеј односно заштеда кога истиот ќе се затвори.
Г) Економска оценка, ЕНСВ (ЕNPV)
Врз основа на дадените претпоставки ЕНСВ е позитивна и изнесува 1.850.312.093 МКД и интерна стапка
на рентабилност (EIRR) од 21,5% Во следната табела се прикажани ЕНСВ тековите за проектираните 25
години во периодот и по 3.6 години оперативност на ТЕЦ Осломеј во моменталната состојба без никакви
инвестиции се до трошење на лигнитите резерви и инвестиции во тек на пет години во трите сектори за
конверзија и супституција на работната сила.
Види повеќе на https://bankwatch.org/wp-content/uploads/11/2018/kolku_cini_zivotot.pdf
World Health Organization (WHO) ‘Health risks of air pollution in Europe’ (HRAPIE) project on health impact assessments for air
pollution.
53
Завршна сметка на буџетот на РСМ за 2018 година, последен пат видено на 18.07.19
54
https://finance.gov.mk/files/u6/ZAVRSNA20%SMETKA20%-20%202017%SPOENA.pdf
51
52
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I.
ТРОШОЦИ

6,891,289
2023
4

-

-

1,850,312,093
21.5%

Бр на вработени во Осломеј
Вработени во други сектори - пренамена
Примарен
Секундарен
Терцијарен
Трошок поврзан со невработени - технолошки вишок / деловни причини
Трошок врз човечкито живот (ХРАПИЕ)
Трошок загадување на околината
Заштеди од загадување на околината
Заштеди за работници - замена на професии
Примарен
Секундарен
Терцијарен
Заштеди од трошоци поврзани со човечки живот и поврзани трошоци
0
Разлика на бенефити и трошоци

Економска анализа

Готовински тек

Додадена вредност
Примарен
Секундарен
Терцијарен

991

-23,653,769
-15,741,970
0

0
-30,554,699

991

-23,653,769
-15,741,970
0

0
-30,554,699

0
-30,554,699

-23,653,769
-15,741,970
0

991

0
-27,286,203

-18,435,522
-15,741,970
0

991

0
440
264
88
88
-54,967,556
0
0
15,741,970
38,538,720
25,323,702
19,881,048
23,501,768
0
43,677,368

19,269,360
12,661,851
9,940,524
23,501,768
0
-44,648,659

-24,342,284
2025
6
0
220
132
44
44
-70,672,572
0
0
15,741,970

-55,091,560
2024
5

39,909,856
22,241,740
13,113,381

-38,538,720
-25,323,702
-19,881,048

-19,269,360
-12,661,851
-9,940,524

-

-

Трошоци за вработени - примарен
Трошоци за вработени - секундарен
Трошоци за вработени - терцијарен

8,841,040
2022
3

53
94,400
-

158,864,780
3,023

-

2025
6

-2,519,434
-6,894,932
-3,805,459
-2,643,965

8,841,040
2021
2

67
121,120
-

203,832,085
3,023

-

2024
5

-2,519,434
-6,894,932
-3,805,459

8,841,040
2020
1

67
121,120
-

203,832,085
3,023

-152,070,966

2023
4

20%

20%

67
121,120
-

203,832,085
3,023

-195,115,255

2022
3

10%

GWh

МКД/MWh

-195,115,255

2021
2

Инвестиции
Нови инвестиции - примарен
Нови инвестиции - секундарен
Нови инвестиции - терцијарен
(ОиМ) Oдржурање инвестиција (25%)

Цена (единечна на вишок продаден во 2016г денари за MWh)
Произведена количина на ел. енергија (просек од 3
последователни години)
Количина на јаглен потребна за количина ел.енергија

-195,115,255

Без промена / Без акција + Субституција
2020
1

78

Нови инвестиции
Вкупни расходи

Сценарио 3, С1.3

денари

57,808,080
37,985,553
29,821,571
23,501,768
0
132,003,395

0
660
396
132
132
-39,262,540
0
0
15,741,970

6,406,993
2026
7

79,819,711
44,483,479
26,226,762

-57,808,080
-37,985,553
-29,821,571

-2,519,434
-6,894,932
-3,805,459
-5,287,930

50%

-

-

-

2026
7

77,077,440
50,647,404
39,762,095
23,501,768
0
220,329,422

0
880
528
176
176
-23,557,524
0
0
15,741,970

37,156,269
2027
8

119,729,567
66,725,219
39,340,143

-77,077,440
-50,647,404
-39,762,095

-2,519,434
-6,894,932
-3,805,459
-7,931,895

70%

-

-

-

2027
8

Економска анализа – премин кон развој без лигнит: случај Осломеј

Г) 3.1 Економска оценка, ЕНСВ (ЕNPV)

При замена на трошоците и заштедите поврзани со животот и здравјето на луѓето врз основа на друго
истражување55 спроведено во 2016 година кое конкретно дава процена на вкупниот импакт врз здравјето
кое го причинува Осломеј според емисиите во 2016 година без разлика на географскиот опсег со инпут од
118,5 милиони денари (среден случај) како претпоставена заштеда односно како бенефит тогаш ЕНСВ би
била значително поголема и би изнесувала 2.231.764.509 денари за период од 25 години и ЕIRR од 17,2%.

Види повеќе во Chronic coal pollution, EU action on the Western Balkans will improve health and economies across
Europe, Pulic, et. Al, достапно на http://www.caneurope.org/publications/reports-and-briefings/-1732report-eu-action-onwestern-balkans-chronic-coal-pollution-is-a-unique-opportunity-to-improve-health-and-productivity
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GWh

20%

МКД/MWh

86,712,120
56,978,329
44,732,357
23,501,768
0
358,185,781

86,712,120
56,978,329
44,732,357
23,501,768
0
315,265,362

86,712,120
56,978,329
44,732,357
23,501,768
0
358,185,781

-7,852,508
0
0
15,741,970

138,371,744
2030
11

-7,852,508
0
0
15,741,970

138,371,744
2029
10

95,451,326
2028
9

179,594,351
100,087,829
59,010,214

0

179,594,351
100,087,829
59,010,214

159,639,423
88,966,959
52,453,524

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

0

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

-

-

2030
11

0
990
594
198
198
-7,852,508
0
0
15,741,970

-11,897,843

-

-1,259,717
-3,447,466
-1,902,730
-10,575,860

90%

-

-

-

-

2029
10

-

Без промена / Без акција + Субституција
2028
9

Бр на вработени во Осломеј
Вработени во други сектори - пренамена
Примарен
Секундарен
Терцијарен
Трошок поврзан со невработени - технолошки вишок / деловни причини
Трошок врз човечкито живот (ХРАПИЕ)
Трошок загадување на околината
Заштеди од загадување на околината
Заштеди за работници - замена на професии
Примарен
Секундарен
Терцијарен
Заштеди од трошоци поврзани со човечки живот и поврзани трошоци
0
Разлика на бенефити и трошоци
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Готовински тек

Додадена вредност
Примарен
Секундарен
Терцијарен

Трошоци за вработени - примарен
Трошоци за вработени - секундарен
Трошоци за вработени - терцијарен

Инвестиции
Нови инвестиции - примарен
Нови инвестиции - секундарен
Нови инвестиции - терцијарен
(ОиМ) Oдржурање инвестиција (25%)

Цена (единечна на вишок продаден во 2016г денари за MWh)
Произведена количина на ел. енергија (просек од 3
последователни години)
Количина на јаглен потребна за количина ел.енергија

Нови инвестиции
Вкупни расходи

Сценарио 3, С1.3

денари

86,712,120
56,978,329
44,732,357
23,501,768
0
358,185,781

-7,852,508
0
0
15,741,970

0

138,371,744
2031
12

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

-

-

2031
12

86,712,120
56,978,329
44,732,357
23,501,768
0
358,185,781

-7,852,508
0
0
15,741,970

0

138,371,744
2032
13

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

-

-

2032
13

86,712,120
56,978,329
44,732,357
23,501,768
0
358,185,781

-7,852,508
0
0
15,741,970

0

138,371,744
2033
14

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

-

2033
14

86,712,120
56,978,329
44,732,357
23,501,768
0
358,185,781

-7,852,508
0
0
15,741,970

0

138,371,744
2034
15

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

-

2034
15

86,712,120
56,978,329
44,732,357
23,501,768
0
358,185,781

-7,852,508
0
0
15,741,970

0

138,371,744
2035
16

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

-

2035
16

86,712,120
56,978,329
44,732,357
23,501,768
0
358,185,781

-7,852,508
0
0
15,741,970

0

138,371,744
2036
17

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

-

2036
17
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Бр на вработени во Осломеј
Вработени во други сектори - пренамена
Примарен
Секундарен
Терцијарен
Трошок поврзан со невработени - технолошки вишок / деловни причини
Трошок врз човечкито живот (ХРАПИЕ)
Трошок загадување на околината
Заштеди од загадување на околината
Заштеди за работници - замена на професии
Примарен
Секундарен
Терцијарен
Заштеди од трошоци поврзани со човечки живот и поврзани трошоци
0
Разлика на бенефити и трошоци
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0

0
0
0
15,741,970
86,712,120
56,978,329
44,732,357
23,501,768
0
366,038,289

0
0
0
15,741,970
86,712,120
56,978,329
44,732,357
23,501,768
0
366,038,289

138,371,744
2038
19

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

-

2038
19

0

138,371,744
2037
18

179,594,351
100,087,829
59,010,214

Додадена вредност
Примарен
Секундарен
Терцијарен

Готовински тек

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

Трошоци за вработени - примарен
Трошоци за вработени - секундарен
Трошоци за вработени - терцијарен

20%

-

-

-11,897,843

GWh

МКД/MWh

-

Без промена / Без акција + Субституција
2037
18

Инвестиции
Нови инвестиции - примарен
Нови инвестиции - секундарен
Нови инвестиции - терцијарен
(ОиМ) Oдржурање инвестиција (25%)

Цена (единечна на вишок продаден во 2016г денари за MWh)
Произведена количина на ел. енергија (просек од 3
последователни години)
Количина на јаглен потребна за количина ел.енергија

Нови инвестиции
Вкупни расходи

Сценарио 3, С1.3

86,712,120
56,978,329
44,732,357
23,501,768
0
366,038,289

0
0
0
15,741,970

0

138,371,744
2039
20

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

-

2039
20

80

денари

86,712,120
56,978,329
44,732,357
23,501,768
0
366,038,289

0
0
0
15,741,970

0

138,371,744
2040
21

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

0
0
0

0
0

0
0

2040
21

86,712,120
56,978,329
44,732,357
23,501,768
0
366,038,289

0
0
0
15,741,970

0

138,371,744
2041
22

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

0
0
0

0
0

0
0

2041
22

86,712,120
56,978,329
44,732,357
23,501,768
0
366,038,289

0
0
0
15,741,970

0

138,371,744
2042
23

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

0
0
0

0
0

0
0

2042
23

86,712,120
56,978,329
44,732,357
23,501,768
0
366,038,289

0
0
0
15,741,970

0

138,371,744
2043
24

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

0
0
0

0
0

0
0

2043
24

86,712,120
56,978,329
44,732,357
23,501,768
0
366,038,289

0
0
0
15,741,970

0

138,371,744
2044
25

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

0
0
0

0
0

0
0

2044
25
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4.11. Сценарио 3.2 - Затворање со декомисија + Супституција
Финансиска анализа
А) Трошоци за декомисија
Имајќи во предвид дека немаме детална анализа конкретно за Осломеј, ќе користиме споредливи
податоци и претпоставки. За процена на трошоци за затворање и расклопување/демонтажа предвидуваат
постигнување на нивото на деконтаминација на ниво на brown field е проценето на околу 17,75 мил. ЕУР или
1.092 мил МКД. Тука се предвидуваат трошоците за планирање на расклопување, мерки за безбедност,
расклопување и уривање, супервизија на расклопување и уривање, подготовка на урнати материјали,
нивниот транспорт и отстранување, деконтаминација (азбест, минерални влакна, области со минерално
масло хидрокарбон)56. Трошоците за заштита и ревитализација на загадени почви не се земени предвид.

Трошоци
по год.
(мил ЕУР)

Год. 0

Год. 1

Год. 2

Год. 3

Год. 4

Год. 5

Год. 6

Год. 7

Год. 8

Год. 9

Год. 10

Вкупно

0.3

0.6

0.6

1.3

1.9

1.9

2.5

2.5

2.5

1.9

1.9

17.75

Б) Инвестициска трошоци во алтернативни сектори
Висината на инвестиции по единица вработен со различните сектори врз основа на националните
статистики изнесуваат: земјоделство 19.087 денари, преработувачка индустрија 156.703 денари, и 86.488
денари во туризам (дејност сместувачки капацитети, НКТ З). Со претпоставката дека ќе бидат супституирани
и интегрирани 20% од лицата т.е. 220 лица во 2021 со дополнителни 20% секоја наредна година. Вкупните
претпоставени инвестиции во пет години би изнесувале 59,49 мил. денари. Дополнително, после првата
година предвидени инвестиции во трите сектори се предвидува %20 од вредноста на инвестициите за
одржување на инвестициите, со што истите би биле обновени во просек секои пет години.
В) Трошоци за вработените
Трошоците за вработени се претпоставени врз база на просечните плати во дадената дејност (според НКТ за
трите селектирани сектори) кои врз основа на националните статистики изнесуваат: земјоделство 19.280 МКД,
преработувачка индустрија 287.769 МКД услуги -туризам 225.921 МКД со истата структура. Меѓутоа имајќи
во предвид ниската евидентирана плата во секторот земјоделство која е само 7,5% од националниот просек,
постои веројатност дека оваа сума е ниска поради неплатениот труд во секторот, формата на вработеност
(индивидуална дејност) но, и поради високата стапка на неформална економија, затоа оваа сума ќе ја
коригираме на висина на најмалку на утврдената минимална плата (2018-2019) т.е. 145.980 денари. Оваа
корекција ја прави финансиската исплатливост пониска на целото сценарио но, дава значителна пореална
слика на финансискиот трошок. Оттука, трошоците за вработените во периодот ќе изнесуваат од 42 милиони
до 188 милиони на година по инвестициите во петтата година и се задржуваат на оваа ниво.
Г) Приходи
По истиот пристап приходите ги проектираме врз основа на бруто додадената вредност по дејност по
вработен и тоа: земјоделство 302.347 денари, преработувачка индустрија 505.494 денари, и 298.031
денари во туризам (дејност сместувачки капацитети, НКТ, З). Приходите ги поместуваме (т+1) дека ќе
почнат да се генерираат една година по годината на инвестиции и оттука, проектираните приходи се
проценуваат на 75,3 мил и достигаат 338,7 мил денари.
Д) Финансиска оценка, НСВ (NPV)
НСВ е позитивна и вкупно изнесува 270.150.784 МКД и IRR од 12,3 % иако станува збор за инвестиции во три
сектори кои се одвиваат паралелно со процес на декомисија кој на Осломеј кој од финансиски аспект сам по
себе генерира значајни трошоци. Во следната табела прикажани НСВ тековите за проектираните 25 години.
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РАЗЛИКА

ПРИХОДИ

ТРОШОЦИ

ПРИХОДИ

I.
ТРОШОЦИ

NPV
IRR

РАЗЛИКА

ПРИХОДИ

ТРОШОЦИ

ПРИХОДИ
-

Приходи

-

Додадена вредност
Примарен
Секундарен
Терцијарен

Готовински тек

179,594,351
100,087,829
59,010,214
-15,428,256

179,594,351
100,087,829
59,010,214
-15,428,256

Додадена вредност
Примарен
Секундарен
Терцијарен

Готовински тек

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

Трошоци за вработени - примарен
Трошоци за вработени - секундарен
Трошоци за вработени - терцијарен

-11,897,843

-

-153,800,000

-11,897,843

20%

-

-153,800,000

2029
10

-70,471,560

-

-19,269,360
-12,661,851
-9,940,524

-2,519,434
-6,894,932
-3,805,459
-

10%

-

-15,380,000

2021
2

Инвестиции
Нови инвестиции - примарен
Нови инвестиции - секундарен
Нови инвестиции - терцијарен
(ОиМ) Oдржурање инвестиција (20%)

Приходи

Нови инвестиции
Трошоци за затворање (уривање, расклопување, отстранување)

Финансика анализа

2028
9

-

Трошоци за вработени - примарен
Трошоци за вработени - секундарен
Трошоци за вработени - терцијарен

Сценарио 3.2 - Затворање со адeквтни активности - decomissioning + Супституција

-

Инвестиции
Нови инвестиции - примарен
Нови инвестиции - секундарен
Нови инвестиции - терцијарен
(ОиМ) Oдржурање инвестиција (20%)

270,150,784
12.3%

-

2020
1

Нови инвестиции
Трошоци за затворање (уривање, расклопување, отстранување)

20%

Сценарио 3.2 - Затворање со адeквтни активности - decomissioning + Супституција

Финансика анализа

23,021,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-115,350,000

2030
11

-62,792,283

39,909,856
22,241,740
13,113,381

-38,538,720
-25,323,702
-19,881,048

-2,519,434
-6,894,932
-3,805,459
-2,643,965

20%

-

-38,450,000

2022
3

23,021,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-115,350,000

2031
12

-32,043,007

79,819,711
44,483,479
26,226,762

-57,808,080
-37,985,553
-29,821,571

-2,519,434
-6,894,932
-3,805,459
-5,287,930

50%

-

-38,450,000

2023
4
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I.
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-

-

2032
13

138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-39,743,730

119,729,567
66,725,219
39,340,143

-77,077,440
-50,647,404
-39,762,095

-2,519,434
-6,894,932
-3,805,459
-7,931,895

70%

-

-76,900,000

2024
5

138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

2033
14

-19,898,673

159,639,423
88,966,959
52,453,524

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-1,259,717
-3,447,466
-1,902,730
-10,575,860

90%

-

-115,350,000

2025
6

138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

2034
15

23,021,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-115,350,000

2026
7

138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

2035
16

-15,428,256

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-153,800,000

2027
8
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РАЗЛИКА

ПРИХОДИ

ТРОШОЦИ

ПРИХОДИ

I.
ТРОШОЦИ

Готовински тек

Додадена вредност
Примарен
Секундарен
Терцијарен

Трошоци за вработени - примарен
Трошоци за вработени - секундарен
Трошоци за вработени - терцијарен

Инвестиции
Нови инвестиции - примарен
Нови инвестиции - секундарен
Нови инвестиции - терцијарен
(ОиМ) Oдржурање инвестиција (20%)

Приходи

Нови инвестиции
Трошоци за затворање (уривање, расклопување, отстранување)

Финансика анализа

20%

Сценарио 3.2 - Затворање со адeквтни активности - decomissioning + Супституција

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357
179,594,351
100,087,829
59,010,214
138,371,744

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357
179,594,351
100,087,829
59,010,214
138,371,744

-

-

-11,897,843

-

-

-11,897,843

2037
18

2036
17

138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

2038
19

138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

2039
20

138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

2040
21

138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

2041
22

138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

2042
23

138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

2043
24

138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

2044
25
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Економски ефекти Сценарио 3.2 Затворање со декомисија + Супституција
А) Трошоци и заштеди од загубени работни места и замена на професии во три сектори
Трошоците кои би произлегле како резултат на дополнителниот број на невработени лица кои се вработени во ТЕЦ
Осломеј и чиј број изнесува во 2017 година 991 вработени57 претпоставуваме дека овие лица од 2021 година би биле
невработени лица и трошокот за овие лица може да се претпостави дека би изнесувала во висина на утврдената
висина на надоместок при невработеност поради деловни причини утврдени на %34 од просечна плата. Истовремено,
претпоставуваме дека овие лица ќе бидат градуално интегрирани во други економски активности со кои и ќе генерираат
приходи. Оттука, со пристап од пет години ќе ги намалуваме трошоците за загубени места, а ќе ги зголемуваме
заштедите од 20% во првата година (2021г), 40% во втората, 60% во третата, 80% во четвртата година, до 90% во
петтата година, и 10% од нив претпоставуваме дека нема да бидат во можност да се интегрираат на пазарот на труд
повторно. Заштедите ќе бидат во висина на платите на вработените во тој период. Овие заштеди се по значителни во
оваа сценарио се значителни затоа што нивниот придонес не се мери единствено во надоместокот кој би го добивале
доколку се невработени туку во реално генерираните плати во трите селектирани дејности каде би се интегрирале.
Б) Трошоци и заштеди од загадувањето поврзани со човечкиот живот

84

Економските ефекти на загадувањето квантифицирани и вреднувани во човечки животи ги измериле ЕКОСВЕСТ во
својата студија Колку чини животот?58 земајќи во предвид повеќе методи и пристапи како што е според ХРАПИЕ59, каде се
наведува дека Македонија вкупните термоелектрани ја чинат 17 животи на годишно ниво односно во монетарна вредност
помеѓу 20,43 и 22,35 мил ЕУР. Имајќи во предвид дека ова се однесува на 2013 година, а учеството на производството
тогаш е поголемо на Осломеј, го сведуваме овој трошок на годишно ниво на показателни на единица произведен GWh во
согласност со проекцијата на производство за даденото сценарио. Оттаму, произлегува дека изгубениот човечки живот
и трошоци за произведен 1 GWh чини 5.701 ЕУР. Сведено на производството на даденото сценариото, трошокот на
човечкиот живот како резултат на загадувањето од ТЕЦ Осломеј не чини по 23,65 мил. денари на година. Во моделот
ХАРПИЕ се заемаат предвид трошоците кои произлегуваат од предвремени смртни случаи и здравствени влијанија.
Овие трошоци ќе бидат заштеди во периодот кога Осломеј ќе престане да работи од 2021 година.
В) Трошок и заштеди од загадување на животна средина
Во буџетот на РСМ за 2019 година планирани се 155,8 милиони денари за програма инвестиции во заштита на животна
средина. Во 2018 година пак биле планирани 152,9 милиони и од нив потрошени се 60%86,5, во 201761 се реализирале
76,47% од планираното, па оттука проектираме во 2019 година, очекуваните потрошени средства да се реализираат
во голема мера (%95) и би достигнале 148 мил денари. Доколку претпоставиме дека ефектите се рамномерни за сите
жители во земјата трошокот би изнесувал 71,6 денари по жител или 15,74 милиони денари за жителите на ЈЗ регион.
Оваа сума претставува трошок додека работи Осломеј односно заштеда кога истиот ќе се затвори.
Г) Економска оценка, ЕНСВ (ЕNPV)
Врз основа на дадените претпоставки ЕНСВ е позитивна и изнесува 2.155.387.801 МКД со интерна стапка
на рентабилност (EIRR) од 24,6%. Во следната табела се прикажани ЕНСВ текови за проектираните 25
години во периодот на започнување на декомисија 2021 година, инвестиции во тек на пет години во трите
сектори за конверзија и супституција на работната сила и економска активност.
Г 3.2 Економска оценка, ЕНСВ (ЕNPV)
При замена на трошоците и заштедите поврзани со животот и здравјето на луѓето врз основа на друго
истражување62 спроведено во 2016 година кое конкретно дава процена на вкупниот импакт врз здравјето
кое го причинува Осломеј според емисиите во 2016 година без разлика на географскиот опсег со инпут од
118,5 милиони денари (среден случај) како претпоставена заштеда односно како бенефит тогаш ЕНСВ би
била значително позитивна и би изнесувала 2.992.191.618 денари за период од 25 години и ЕIRR од 24,1%.
Годишен извештај АД ЕЛЕМ за 2017, види повеќе на http://www.elem.com.mk/?page_id=530
Види повеќе на https://bankwatch.org/wp-content/uploads/11/2018/kolku_cini_zivotot.pdf
59
World Health Organization (WHO) ‘Health risks of air pollution in Europe’ (HRAPIE) project on health impact assessments for air pollution.
60
Завршна сметка на буџетот на РСМ за 2018 година, последен пат видено на 18.07.19
61
https://finance.gov.mk/files/u6/ZAVRSNA20%SMETKA20%-20%202017%SPOENA.pdf
62
Види повеќе во Chronic coal pollution, EU action on the Western Balkans will improve health and economies across Europe, Pulic,
et. Al, достапно на http://www.caneurope.org/publications/reports-and-briefings/-1732report-eu-action-on-western-balkans-chronic-coalpollution-is-a-unique-opportunity-to-improve-health-and-productivity
57
58

ЕNPV
EIRR

II.

РАЗЛИКА

ПРИХОДИ

ТРОШОЦИ

1

79,819,711
44,483,479
26,226,762

Разлика на бенефити и трошоци
2,155,387,801
24.6%

-39,395,739

-

-23,653,769
-15,741,970

991

Бр на вработени во Осломеј
Вработени во други сектори - пренамена
Примарен
Секундарен
Терцијарен
Трошок поврзан со невработени - технолошки вишок / деловни причини
Трошок врз човечкито живот (ХРАПИЕ)
Трошок загадување на околината
Заштеди од загадување на околината
Заштеди трошоци во вредност на човечки живот (ХРАПИЕ)
Бенефити од нови/постоечки вработени за спроведување на процесот/плати нето
Заштеди за работници - замена на професии
Примарен
Секундарен
Терцијарен

Економска анализа

19,675,869

38,538,720
25,323,702
19,881,048

19,269,360
12,661,851
9,940,524
-52,471,300

440
264
88
88
-58,893,810
15,741,970
23,653,769
18,222,753

129,055,258

57,808,080
37,985,553
29,821,571

660
396
132
132
-39,262,540
15,741,970
23,653,769
35,349,861

172,867,230

77,077,440
50,647,404
39,762,095

880
528
176
176
-19,631,270
15,741,970
23,653,769
25,359,552

236,143,565

86,712,120
56,978,329
44,732,357

990
594
198
198
-9,815,635
15,741,970
23,653,769
38,039,328

266,187,894

86,712,120
56,978,329
44,732,357

-10,011,948
15,741,970
23,653,769
25,359,552

7

6
5
4

3

2
220
132
44
44
-78,525,080
15,741,970
23,653,769
15,257,866

23,021,744

-19,898,673

-39,743,730

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-115,350,000

2026
7

-32,043,007

159,639,423
88,966,959
52,453,524

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-1,259,717
-3,447,466
-1,902,730
-10,575,860

90%

-

-115,350,000

2025
6

-62,792,283

119,729,567
66,725,219
39,340,143

-77,077,440
-50,647,404
-39,762,095

-2,519,434
-6,894,932
-3,805,459
-7,931,895

70%

-

-76,900,000

2024
5

-70,471,560

-

39,909,856
22,241,740
13,113,381

-

-57,808,080
-37,985,553
-29,821,571

-38,538,720
-25,323,702
-19,881,048

-19,269,360
-12,661,851
-9,940,524

-

-2,519,434
-6,894,932
-3,805,459
-5,287,930

-2,519,434
-6,894,932
-3,805,459
-2,643,965

-2,519,434
-6,894,932
-3,805,459
-

50%

-

-38,450,000

2023
4

-

-

-38,450,000

2022
3

20%

-

-15,380,000

2021
2

10%

-

20%

-

-

2020
1

Готовински тек

Додадена вредност
Примарен
Секундарен
Терцијарен

Трошоци за вработени - примарен
Трошоци за вработени - секундарен
Трошоци за вработени - терцијарен

Инвестиции
Нови инвестиции - примарен
Нови инвестиции - секундарен
Нови инвестиции - терцијарен
(ОиМ) Oдржурање инвестиција (20%)

I.
Финансика анализа
ТРОШОЦИ
Нови инвестиции
Трошоци за затворање (уривање, расклопување, отстранување)
ПРИХОДИ
Приходи

Сценарио 3.2 - Затворање со адeквтни активности - decomissioning + Супституција

227,737,894

86,712,120
56,978,329
44,732,357

-10,011,948
15,741,970
23,653,769
25,359,552

8

-15,428,256

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-153,800,000

2027
8
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II.

РАЗЛИКА

ПРИХОДИ

ТРОШОЦИ

Разлика на бенефити и трошоци

Бр на вработени во Осломеј
Вработени во други сектори - пренамена
Примарен
Секундарен
Терцијарен
Трошок поврзан со невработени - технолошки вишок / деловни причини
Трошок врз човечкито живот (ХРАПИЕ)
Трошок загадување на околината
Заштеди од загадување на околината
Заштеди трошоци во вредност на човечки живот (ХРАПИЕ)
Бенефити од нови/постоечки вработени за спроведување на процесот/плати нето
Заштеди за работници - замена на професии
Примарен
Секундарен
Терцијарен
227,737,894

86,712,120
56,978,329
44,732,357

86,712,120
56,978,329
44,732,357
227,737,894

-10,011,948
15,741,970
23,653,769
25,359,552

-10,011,948
15,741,970
23,653,769
25,359,552

10

-15,428,256

-15,428,256

Готовински тек
9

179,594,351
100,087,829
59,010,214

179,594,351
100,087,829
59,010,214

Додадена вредност
Примарен
Секундарен
Терцијарен

Економска анализа

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

Трошоци за вработени - примарен
Трошоци за вработени - секундарен
Трошоци за вработени - терцијарен

266,187,894

86,712,120
56,978,329
44,732,357

-10,011,948
15,741,970
23,653,769
25,359,552

11

23,021,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-11,897,843

-11,897,843

-

-115,350,000

2030
11

-11,897,843

20%

-

-153,800,000

-153,800,000
-

2029
10

2028
9

Инвестиции
Нови инвестиции - примарен
Нови инвестиции - секундарен
Нови инвестиции - терцијарен
(ОиМ) Oдржурање инвестиција (20%)

I.
Финансика анализа
ТРОШОЦИ
Нови инвестиции
Трошоци за затворање (уривање, расклопување, отстранување)
ПРИХОДИ
Приходи

Сценарио 3.2 - Затворање со адeквтни активности - decomissioning + Супституција

266,187,894

-10,011,948
15,741,970
23,653,769
25,359,552
0
86,712,120
56,978,329
44,732,357

12

23,021,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-115,350,000

2031
12

356,178,343

-10,011,948
15,741,970
23,653,769
0
0
86,712,120
56,978,329
44,732,357

13

138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

2032
13

356,178,343

-10,011,948
15,741,970
23,653,769
0
0
86,712,120
56,978,329
44,732,357

14

138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

2033
14

366,190,290

15,741,970
23,653,769
0
0
86,712,120
56,978,329
44,732,357

15

138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

2034
15

366,190,290

15,741,970
23,653,769
0
0
86,712,120
56,978,329
44,732,357

16

138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

2035
16

366,190,290

15,741,970
23,653,769
0
0
86,712,120
56,978,329
44,732,357

17

138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

2036
17
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II.

РАЗЛИКА

ПРИХОДИ

ТРОШОЦИ

ПРИХОДИ

I.
ТРОШОЦИ

20%

Разлика на бенефити и трошоци

Бр на вработени во Осломеј
Вработени во други сектори - пренамена
Примарен
Секундарен
Терцијарен
Трошок поврзан со невработени - технолошки вишок / деловни причини
Трошок врз човечкито живот (ХРАПИЕ)
Трошок загадување на околината
Заштеди од загадување на околината
Заштеди трошоци во вредност на човечки живот (ХРАПИЕ)
Бенефити од нови/постоечки вработени за спроведување на процесот/плати нето
Заштеди за работници - замена на професии
Примарен
Секундарен
Терцијарен

Економска анализа

Готовински тек

Додадена вредност
Примарен
Секундарен
Терцијарен

Трошоци за вработени - примарен
Трошоци за вработени - секундарен
Трошоци за вработени - терцијарен

Инвестиции
Нови инвестиции - примарен
Нови инвестиции - секундарен
Нови инвестиции - терцијарен
(ОиМ) Oдржурање инвестиција (20%)

Приходи

Нови инвестиции
Трошоци за затворање (уривање, расклопување, отстранување)

Финансика анализа

Сценарио 3.2 - Затворање со адeквтни активности - decomissioning + Супституција

366,190,290

19

18

366,190,290

138,371,744

138,371,744

15,741,970
23,653,769
0
0
86,712,120
56,978,329
44,732,357

179,594,351
100,087,829
59,010,214

179,594,351
100,087,829
59,010,214

179,594,351
100,087,829
59,010,214

15,741,970
23,653,769
0
0
86,712,120
56,978,329
44,732,357

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

366,190,290

15,741,970
23,653,769
0
0
86,712,120
56,978,329
44,732,357

20

138,371,744

-11,897,843

-

-11,897,843

-

-

-

2039
20

-11,897,843

-

2038
19

-

2037
18

366,190,290

15,741,970
23,653,769
0
0
86,712,120
56,978,329
44,732,357

21

138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

2040
21

366,190,290

15,741,970
23,653,769
0
0
86,712,120
56,978,329
44,732,357

22

138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

2041
22

366,190,290

15,741,970
23,653,769
0
0
86,712,120
56,978,329
44,732,357

23

138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

2042
23

366,190,290

15,741,970
23,653,769
0
0
86,712,120
56,978,329
44,732,357

24

138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

2043
24

366,190,290

0
86,712,120
56,978,329
44,732,357

15,741,970
23,653,769

25

138,371,744

179,594,351
100,087,829
59,010,214

-86,712,120
-56,978,329
-44,732,357

-11,897,843

-

-

2044
25
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4.12. Споредба на финансиски и економски ефекти од
сценаријата: кост-бенефит пристап
Дадените сценарија во пристапот на оценка на финансиска и економска исплатливост се однесуваат
на процена на ефектите при: продолжување на работата на Осломеј до искористување на резервите
без активности за супституција на работна сила со друга економска активност; започнување на
декомисија на Осломеј без активности за супституција на работна сила со друга економска активност
и две алтернативни сценарио на претходните кои се придружувани од алтернатива со супституција
со воведување на работната сила и економски активности во други дејности кои не се поврзани со
производство на јаглен и други загадувачки активности.

88

Овие сценарија упатуваат дека од финансиски аспект позитивен финансиски ефект изразен перку
позитивна НСВ има сценариото без акција како и без акција со супституција на работна сила по трошење
на лигнитите резерви и декомисија со супституција, додека негативен финансиска оцена има проект
на декомисија на капацитетите. Овие исходи се очекувани бидејќи во процес без никаква финансиска
инвестиција се до трошење на резервите не станува збор за период во кој би имало инвестиција туку само
генерирање на приходи т.е. позитивни годишни финансиски/готовински текови, сценарио на затворање
и процес на декомисија пак значи период без генерирање на приливи туку единствено на одливи во
подолг период додека пак супституција на работната сила во трите сектори би генерирала и позитивни и
негативни текови по периодот
Споредба на економска и финансиска исплатливост на сценарија
(период од 25 години, дисконтна стапка 8%)

Затворање со адeкватни активности - декомисија (decommissioning) со
супституција на работна сила три сектори

Без промена / Без акција со супституција на работна сила три сектори

Затворање со адeкватни активности - декомисија (decommissioning)

2.155,39

270,15

1.850,31

659,27
3,84

-590,85

159,25
27,46

Без промена / Без акција
-1.000,00

-500,00

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

мил мкд

Економска исплатливост ЕНСВ (ЕNPV)

Финансиска исплатливост НСВ (NPV)

Меѓутоа доколку ги земеме предвид економската исплатливост на сценаријата со бенефитите и
трошоците кои се пошироки од само финансискиот аспект тогаш сликата е значително поразлична и
истите ги надминуваат бенефитите од финансиската исплатливост повеќекратно. Најголема економска
неисплатливост (ЕНСВ) е избор на сценариото на декомисија со непреземање на никаква активност
за супституција на работна сила и економска активност бидејќи генерира и краткорочно и долгорочно
значителни загуби и трошоци за општеството но и значителни финансиски долгорочни импликации за
декомисија.
Економско (ЕНСВ) најповолно сценарио е затворање и декомисија на Осломеј што е можно поскоро со
адекватен план за супституција и реинтеграција на работната сила и генерирање на економска активност
во други сектори, а во разгледуваниот случај комбинација на примарно земјоделско производство,
преработувачка индустрија и развој на услуги во областа на туризмот со кој се очекува во период од
дваесет и пет години да генерира бенефити од 2,55 милијарди денари со економска интерна стапка на
рентабилност од %24,6.

Сценарио

Без промена / Без
акција

Затворање со
адекватни
активности декомисија
(decommissioning)

1

2

Име

*период: 25 години 2020-2045
*дисконтиран метод на парични текови
*8% дисконтна стапка
*носење на одлуки и подготовки 2020
*декомисија од 2021
*Инвестиции = 0 денари
*приходи = 0 денари
* Трошоци за декомисија 1.092 милиони денари (17,75 мил ЕУР) за 10-11 години
трошоци/заштеди за загадување врз човечкиот живот 23,65 мил ден
*трошок за невработени во висина на надомест од деловни причини
*заштеда/супституција на работна сила без дефиниран сектор/дејност од 20% во
прва година, 40% во втора, 60% во трета, 80% во четврта, 90% во петтата, 10%
остануваат надвор од пазар на труд
*трошок за животната средина 71,6 по жител и 15,7 мил ден за регион

*период: 25 години 2020-2045
*дисконтиран метод на парични текови
*8% дисконтна стапка
*Продолжување на работата/ископот во Осломеј до 2023, со производство 67,43 GWh
на годишно ниво
*Инвестиции = 0 денари
*Цена = цена на продаден вишок
*1,69% конверзија за оперативни трошоци и добивка од ФИ на ЕЛЕМ
*трошоци/заштеди за загадување врз човечкиот живот 23,65 мил ден
*трошок за невработени во висина на надомест од деловни причини
*заштеда/супституција на работна сила без дефиниран сектор/дејност од 20% во
прва година, 40% во втора, 60% во трета, 80% во четврта, 90% во петтата, 10%
остануваат надвор од пазар на труд
*трошок за животната средина 71,6 по жител и 15,7 мил ден за регион

Претпоставки

Преглед на финансиски и економски ефект на различните разгледани сценарија

-590,85

НП

НП

Финансиска
исплатливос
т ВСП (IRR)

Финансиска
исплатливост
НСВ (NPV)

27,46

%

мил. МКД

3,84

159,25

8,1%

12,5%

%

Економска
исплатлив
ост ЕВСП
(ЕIRR)

мил. МКД

Економска
исплатлив
ост ЕНСВ
(ЕNPV)

840,64

540,70

Економска
исплатливос
т ЕНСВ
(ЕNPV)

мил. МКД

90

18,3%

12,4%

Економска
исплатлив
ост ЕВСП
(ЕIRR)

%

*Повисока цена на човечкиот
живот ->118,5 мил денари
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Без промена / Без
акција со
супституција на
работна сила три
сектори

Затворање со
адекватни
активности декомисија
(decommissioning)
со супституција на
работна сила три
сектори

3,1

3.2

Име

*период: 25 години 2020-2045
*дисконтиран метод на парични текови
*8% дисконтна стапка
*носење на одлуки и подготовки 2020
*декомисија од 2021
*Инвестиции = 0 денари
*приходи = 0 денари
* Трошоци за декомисија 1.092 милиони денари (17,75 мил ЕУР) за 10-11 години
трошоци/заштеди за загадување врз човечкиот живот 23,65 мил ден
*трошок за невработени во висина на надомест од деловни причини
*заштеда/супституција на работна сила без дефиниран сектор/дејност од 20% во
прва година, 40% во втора, 60% во трета, 80% во четврта, 90% во петтата, 10%
остануваат надвор од пазар на труд
*трошок за животната средина 71,6 по жител и 15,7 мил ден за регион
* 990 работници, распоредени: 60% во примарно производство, 20% преработувачка
индустрија и 20% во услуги.
*Распоредувањето на работниците го правиме градуално во рок од пет години
паралелно за декомисија 2021

*Продолжување на работата/ископот во Осломеј до 2023, со производство 67,43 GWh
на годишно ниво
*Инвестиции = 0 денари
*Цена = цена на продаден вишок
*1,69% конверзија за оперативни трошоци и добивка од ФИ на ЕЛЕМ
*трошоци/заштеди за загадување врз човечкиот живот 23,65 мил ден
*трошок за невработени во висина на надомест од деловни причини
*заштеда/супституција на работна сила со дефиниран сектор/дејност од 10% во прва
година, 30% во втора, 50% во трета, 70% во четврта, 90% во петтата, 10%
остануваат надвор од пазар на труд
* 990 работници, распоредени: 60% во примарно производство, 20% преработувачка
индустрија и 20% во услуги,
*Распоредувањето на работниците го правиме градуално во рок од пет години по
трошењето на резерви од 2024
*заштеда/супституција на работна сила без дефиниран сектор/дејност од 20% во
прва година, 40% во втора, 60% во трета, 80% во четврта, 90% во петтата, 10%
остануваат надвор од пазар на труд
*трошок за животната средина 71,6 по жител и 15,7 мил ден за регион

Претпоставки

270,15

12.3%

20,8%

Финансиска
исплатливос
т ВСП (IRR)

Финансиска
исплатливост
НСВ (NPV)

659,27

%

мил. МКД

90

Сце нарио

Преглед на финансиски и економски ефект на различните разгледани сценарија

2.155,39

1.850,31

24,.6%

21,5%

%

Економска
исплатлив
ост ЕВСП
(ЕIRR)

мил. МКД

Економска
исплатлив
ост ЕНСВ
(ЕNPV)

2.992,19

2.231,76

Економска
исплатливос
т ЕНСВ
(ЕNPV)

мил. МКД
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24,1%

17,2%

Економска
исплатлив
ост ЕВСП
(ЕIRR)

%

*Повисока цена на човечкиот
живот ->118,5 мил денари
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АНЕКС: Методолошко објаснување на инпут аутпут пристап
Претпоставки и исходи
МЕТОДОЛОШКИ ОБЈАСНУВАЊА:
Во креирање на директни работни места и локална додадена вредност кон додадената вредност на ЈЗ
плански регион се земаат во предвид и мултипликативните ефекти, а врз основа на интеракцијата на
секторите и дејностите. Структурата на секторите и дејностите ја следат структура на национално ниво
од симетричните инпут/аутпут табели по основни цени. Според достапните националните податоци од
ДЗС, 2015 е последна година63 за која се објавени податоци па оттука ќе бидат користени овие податоци.
Методологијата која се користи е врз основа на инпут-аутпоут модел за која има значаен број на документи
па за повеќе детали може да се консултираат повеќе објавени студии64, а особено изданието на Милер
и Блер (Miller & Blair 200965). Поради ограничените податоци на локално/регионално ниво, недостапност
на временски серии но, и за идните стратешки национални анализи препорачуваме оваа метода да се
примени подетално и поисцрпно за попрецизни резултати.
Чекорите кои ги следиме се:
Чекор 1: Пресметка на националните технички коефициенти (НТК).
ДЗС на РСМ не креира инпут-аутпут табели на регионално ниво но, подготвува национални табели. Последната
инпут-аутпут табела која е достапна се однесува на 2015 година. Овие табели ни го даваат прегледот на врската и
соодносот на соработка на различните сектори и дејности во РС Македонија и претставуваат основа за пресметка
на националните технички коефициенти (НТК). Овие сектори/производи на национално ниво се дадени вкупно во 95
категории и истите беа агрегирани во вкупно 10 поголеми сектори поради фактот што на регионално ниво истите се
достапни (по националните сметки) во десет поголеми сектори што ни е потребно за следниот чекор. Вредноста на
НТК може да се пресмета како вредноста на одреден производен сектор поделен во вкупниот аутпут на тој сектор:
Xij = aij*Xj
Каде:
Xij – текот на аутпут од сектор i кон сектор j
аij – е техничкиот коефициент на инпутите во однос на аутпутите
Xj – е бруто аутпут на сектор ј
аij=xij/xj
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За овој сооднос да биде издржан се претпоставува дека текот на аутпут од сектор i кон сектор j е во фиксни
пропорции. Втора претпоставка е дека нема ограничувања во продуктивниот капацитет на економијата.
Техничките коефициенти може да се користат да се пресметаат егзогените промени во економијата66.
Промената на побарувачката во економијата е сума од директни и индиректни ефекти, директните
ефекти се промените во продуктивните сектори на економијата (при промена на побарувачката се
зголемува аутпутот) и индиректни ефекти се секундарните промени бидејќи промените во зголемување
по производството во еден сектор треба да го зголеми производството во друг сектор.
63

http://www.stat.gov.mk/IOTabeli.aspx

Roadmap for the transition of the Western Macedonia region to a post-lignite era, WWF July 2016
Input-Output Analysis, Foundations and extensions, Miller & Blair 2009, Cambridge University Press
66 За повеќе детали видете Mayer, W., Pleeter, S. (1975) “A theoretical justification for the use of location quotients”, Regional Science
and Urban Ecoomics, 5, pp. 355-343.
64
65

Извор: Користени податоци од SIOT, 2015, ДЗС

A Земјоделство, шумарство; рибарство
Б,В,Г,Д Рударство и вадење на
камен;преработувачка индустрија; Снабдување
со електрична енергија , гас, пареа и
климатизација
Ѓ Градежништво
Е,Ж,З Трговија на големо и мало; Поправка на
моторни возила и мотоцикли;Транспорт и
складирање;Објекти за сместување и сервисни
дејности со храна
Ѕ Информации и комуникации
И Финансиски дејности и дејности на
осигурување
Ј Дејности во врска со недвижен имот
К,Л Стручни , научни и технички дејности;
Административни и помошни услужни дејности
Љ,М,Н Јавна управа и одбрана; задолжително
социјално осигурување; Образование; Дејности
на здравствена и социјална заштита
Њ,О Уметност, забава и рекреација, Други
услужни дејности
Вкупна меѓуфазна потрошувачка/финална
употреба по основни цени
Даноци на производи минус субвенции /
Вкупна меѓуфазна потрошувачка/финална
употреба по набавни цени/
Средства на вработените
Други нето даноци на производството
Амортизација на основни средства/
Нето деловен вишок
Бруто деловен вишок/
Додадена вредност, по основни цени
Вкупно производство, по основни цени

0.06
0.43

0.01
0.14

0.01
0.01
0.00
0.03
0.01
0.00
0.71
0.01
0.72
0.13
0.00
0.06
0.09
0.15
0.28
1.00

0.04
0.05

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.37
0.05
0.40
0.01
-0.06
0.04
0.61
0.65
0.60
1.00

Б,В,
Г,Д

0.16
0.12

A

1

0.10
0.00
0.10
0.18
0.28
0.37
1.00

0.04
0.63

0.58

0.00

0.01

0.00
0.02

0.00
0.02

0.04
0.09

0.00
0.41

Ѓ

0.20
0.00
0.06
0.23
0.29
0.49
1.00

0.01
0.51

0.50

0.01

0.02

0.02
0.05

0.02
0.03

0.01
0.17

0.02
0.17

Е,Ж,
З

0.26
-0.01
0.19
0.13
0.32
0.57
1.00

0.00
0.43

0.43

0.01

0.03

0.01
0.08

0.13
0.01

0.01
0.07

0.00
0.08

Ѕ

0.25
0.00
0.05
0.30
0.35
0.60
1.00

0.00
0.40

0.40

0.02

0.01

0.00
0.01

0.02
0.01

0.00
0.15

0.00
0.18

И

0.01
0.01
0.36
0.50
0.86
0.89
1.00

0.01
0.11

0.10

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.05
0.01

0.00
0.03

Ј

0.34
0.00
0.07
0.11
0.18
0.52
1.00

0.01
0.48

0.48

0.01

0.03

0.01
0.10

0.03
0.03

0.02
0.08

0.01
0.17

К,Л

0.49
0.00
0.14
0.02
0.16
0.65
1.00

0.02
0.35

0.33

0.00

0.01

0.01
0.05

0.02
0.00

0.01
0.08

0.02
0.14

Љ,М
,Н
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Национални технички
коефициенти

0.26
0.04
0.06
0.24
0.30
0.60
1.00

0.01
0.40

0.38

0.00

0.02

0.00
0.06

0.03
0.01

0.01
0.08

0.02
0.16

Њ,О

1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Дејности на
домаќинства...

0.18
0.00
0.09
0.20
0.29
0.47
1.00

0.02
0.53

0.51

0.00

0.01

0.01
0.03

0.01
0.01

0.02
0.11

Вкупна
меѓуфазна
потрошувачка
(оц)
0.04
0.26

0.05
1.00

0.95

0.02

0.10

0.07
0.02

0.02
0.02

0.10
0.13

Вкупна
финална
употреба
(оц)
0.06
0.41
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Чекор 2: Процена на коефициентите за локација/регион
НТК можат да се користат под претпоставка дека регионалната економија е слична на националната
економија, но оваа претпоставка како што видовме во структурата на економијата на регионот може да се
смета не адекватна за македонската економија во споредба економијата на ЈЗ регион бидејќи регионот
има своја специфична структура затоа ги проценуваме техничките коефициенти за регионот што пак се
потребни за преметка на локалните коефициенти.
Локални коефициенти претставуваат мерка за релативната контрибуција на одредена област во
нашиот случај регион, кон целината, во нашиот случај земја, за даден исход. Локалните коефициенти за
вработување се пресметани како :

Каде:
Air – вработување во сектор i во регион r
Ar- вкупно вработување во регион r
Ain- вработување во сектор i на национално ниво
An- вкупно вработување на национално ниво
Локален коефициент - вработување
E

Вкупно
A Земјоделство, шумарство; рибарство
Б,В,Г,Д Рударство и вадење на
камен;преработувачка индустрија;
Снабдување со електрична енергија , гас,
пареа и климатизација
Ѓ Градежништво
Е,Ж,З Трговија на големо и мало; Поправка
на моторни возила и мотоцикли;Транспорт
и складирање;Објекти за сместување и
сервисни дејности со храна
Ѕ Информации и комуникации
И Финансисики дејности и дејности на
осигурување
Ј Дејности во врска со недвижен имот
К,Л Стручни , научни и технички дејности;
Административни и помошни услужни
дејности
Љ,М,Н Јавна управа и одбрана;
задолжително социјално осигурување;
Образование; Дејности на здравствена и
социјална заштита
Њ,О Уметност, забава и рекреација, Други
услужни дејности

Air =
вработување
сектор i во
регион r,

Ar =
Вк.
Вработување во
регион r,
68 205

Ain =
вработување
сектор i вкупно

An =
вработување
вкупно
740 648

LQ Е
коеф.
вработување ЈЗ
регион

3704
13769

120311
172887

0.33
0.86

7273
20259

53391
175207

1.48
1.26

508
1261

13587
10817

0.41
1.27

0
2416

1702
27278

0.00
0.96

15323

137923

1.21

3343

25866

1.40

Локалните коефициенти можат да се пресметаат и на други променливи, а во нашиот случај тоа е БДВ,
имено за истиот пресметката е дадена во табела подолу (повторно укажуваме дека БДВ на регионално
ниво аналитички по сектори вклучително и оној кој е клучен за оваа анализа, а тоа е Сектор за енергетика
не е достапно па, оттука се зема кумулативно).
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Локалниот коефициент за БДВ за секторите Б,В,Г,Д кумулативно е 0.8 што укажува дека ЈЗ регион
придонесува помалку во БДВ отколку просекот на национално ниво, за разлика од секторите каде истиот
е >1, како трговија со угостителство и туризам (Е,Ж,З), дејности со недвижен имот, финансиските дејности
и осигурување и јавна управа со образование, здравство и социјална заштита.
Локален коефициент
GVA (БДВ)
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Вкупно (мил. МКД)
A Земјоделство, шумарство; рибарство
Б,В,Г,Д Рударство и вадење на
камен;преработувачка индустрија;
Снабдување со електрична енергија , гас,
пареа и климатизација
Ѓ Градежништво
Е,Ж,З Трговија на големо и мало;
Поправка на моторни возила и
мотоцикли;Транспорт и
складирање;Објекти за сместување и
сервисни дејности со храна
Ѕ Информации и комуникации
И Финансиски дејности и дејности на
осигурување
Ј Дејности во врска со недвижен имот
К,Л Стручни , научни и технички
дејности; Административни и помошни
услужни дејности
Љ,М,Н Јавна управа и одбрана;
задолжително социјално осигурување;
Образование; Дејности на здравствена и
социјална заштита
Њ,О Уметност, забава и рекреација,
Други услужни дејности

GVAir = БДВ во
сектор i регион r,

2574
6669

GVAr = вк.
БДВ регион
r,
42311

GVAin = БДВ во
сектор i вкупно

54559
101425

GVAAn = Вк.
БДВ
515601

LQ GVA
коеф. БДВ
ЈЗ регион
0.57
0.80

3559
11362

41106
113050

1.06
1.22

432
1606

18165
17582

0.29
1.11

7584
746

59635
20082

1.55
0.45

6922

73676

1.14

855

16320

0.64

Чекор 3: Национален технички коефициент со користење на локалните коефициенти - толкување
Доколку лоаклните коефициенти се еднакви на 1 можеме да констатираме дека имаме балансирана економска
активност, доколку е помала од 1 секторот не се смета за “основен сектор”, што значи дека регионот е нето увозник
за ваквата економска активност, ако вредноста е поголема од 1 се смета за основа економска активност и регионот
има нето “вишок” аутпут и е нето “извозник” дали во друг регион или друга земја т.е. надвор од дадениот регион.
Оттука, може при креирање на сценаријата односно дадени претпоставки за вработувањето и додадената вредност
врз локалната т.е. регионалната економија да се проектираат и индиректните резултати односно очекуваните ефекти
врз/со другите сектори гледани низ БДВ и вработување.
Во пракса, ако вредноста LQ (локалниот коефициент) е еднаква или поголема од една, тогаш националната бројка
се множи со еден; ако вредноста на LQ е помала од еден, тогаш националната бројка се множи со вредноста на LQ.
Оттука матрицата (10х10) со сите елементи еднакви на нули, со исклучок на дијагоналните, кои ќе ги имаат вредностите
на прилагодените LQs (т.е. вредноста за секој сектор). Оваа табела ќе биде помножена со Националната матрица на
технички коефициент матрица (детално претставување на оваа постапка може да се најде во Милер и Блер 2000).
Чекор 4: Проценка на регионалните мултипликатори и ефектите
Откако се проценети регионалните технички коефициенти (А матрица за ЈЗ регион) (2 матрици една за БДВ и една за
вработување) се проценуваат регионалните мултипликатори L (повторно две L матрици, еден во однос на додадена
вредност и еден за вработување); со регионални матрици A и L се проценуваат различните сценарија за економијата
на ЈЗ регион. Матрицата на мултипликатори се изведува од матрицата за технички коефициенти: 𝐿 = (Ι - Α) -1 каде
Ι е идентитет матрица со исти димензии како матрица А (знакот -1 ја покажува инверзијата на (I-А) матрицата.
Мултипликаторите по функциите на локланите коефициенти 𝐴 × 𝑓𝑛 ќе ни овозможат да се проценат ефектите врз
основа на различните сценарија дадени подолу како врз регионалниот БДВ така и врз вработувањето.
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РЕГИОНАЛНИ МУЛТИПЛИКАТОРИ
A Земјоделство, шумарство;
рибарство
Б,В,Г,Д Рударство и вадење на
камен;преработувачка индустрија;
Снабдување со електрична енергија ,
гас, пареа и климатизација
Ѓ Градежништво
Е,Ж,З Трговија на големо и мало;
Поправка на моторни возила и
мотоцикли;Транспорт и
складирање;Објекти за сместување и
сервисни дејности со храна
Ѕ Информации и комуникации
И Финансиски дејности и дејности на
осигурување
Ј Дејности во врска со недвижен имот
К,Л Стручни , научни и технички
дејности; Административни и
помошни услужни дејности
Љ,М,Н Јавна управа и одбрана;
задолжително социјално
осигурување; Образование; Дејности
на здравствена и социјална заштита
Њ,О Уметност, забава и рекреација,
Дрги услужни дејности
ВКУПНО

A

Б,В,Г,Д

Ѓ

Е,Ж,З

Ѕ

И

Ј

К,Л

Љ,М,Н

Њ,О

1.2064

-0.1277

0.0551

-0.0050

0.0107

0.0238

0.0011

0.0091

-0.0072

-0.0048

-0.2142
-0.0480

1.8986
-0.0105

-0.7768
1.0479

-0.3362
-0.0066

-0.0988
-0.0080

-0.2824
0.0034

-0.0148
-0.0520

-0.2865
-0.0192

-0.2125
-0.0059

-0.2376
-0.0058

-0.0332
0.0028

0.3038
-0.0130

0.0105
0.0078

1.2791
-0.0220

-0.0667
1.1565

-0.1352
-0.0166

-0.0042
0.0002

-0.0470
-0.0329

-0.0561
-0.0182

-0.0459
-0.0285

0.0029
0.0015

-0.0085
0.0070

0.0067
-0.0215

-0.0333
-0.0245

-0.0057
-0.0088

1.0172
0.0028

0.0003
1.0011

-0.0295
-0.0093

0.0054
-0.0083

-0.0044
0.0020

0.0085

-0.0448

0.0248

-0.0557

0.0934

0.0086

0.0007

1.1288

-0.0447

-0.0529

0.0029

-0.0112

-0.0040

-0.0195

-0.0295

-0.0041

0.0007

-0.0287

1.0153

-0.0143

0.0002
0.9297

0.0038
1.9976

-0.0006
0.3499

-0.0113
0.7649

-0.0098
1.0332

-0.0189
0.5985

0.0000
0.9332

-0.0099
0.6749

0.0011
0.6688

1.0014
0.6091

Како илустрација, мултипликаторите на регионално ниво покажуваат дека 1 денар додадена вредност
како инпут во секторот снабдување електрична енергија (колона 2 но кумулативно мултипликаторите
е заедно со останатите во категоријата, поради недостаток на дисагрегирани податоци веќе објаснето
погоре) ќе креира додадена вредност од 2 денари (т.е. 1,9976 денари) вклучувајќи го и првиот денар,
или уште дополнителни 0.998 денари што е речиси двојно, и тоа најмногу во истиот сектор 1,89, потоа
трговија, 0,3 денари и помалку од другите сектори, но ќе има негативен ефект на други сектори најмногу
во земјоделство, 0,128-, градежништво 0,01-, стручни и административни дејности -0,045 итн.
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