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1. Вовед
Оваа студија ги испитува сегашните и идни алтернативи за
придвижувањето кон производство на електрична енергија со што
е можно помало користење на јаглен во Република Македонија. Во
поширок смисол, оваа студија се обидува да помогне во
продлабочувањето на локалните и меѓународните капацитети на
граѓанските организации за дискусија за проблемите од областа на
енергетиката, истовремено создавајќи простор за отворање на
јавна дебата за идниот развој на енергетиката во која би се земале
предвид последните технолошки достигнувања од областа на
производство на електрична енергија и енергетска ефикасност.
Оваа студија е мотивирана од неодамнешните демографски и
економски трендови во земјата кои наведуваат на тоа дека постои
потреба од фундаментално преосмислување на некои од
стратешките документи и политики кои биле одговорни за
досегашната трансформација на енергетскиот сектор во
Македонија.
Студијата во голема мерка користи информации од неодамна
публикуваниот извештај „ЕЛЕМ, БЈР Македонија: технички и
економски преглед на ниско-јаглеродни алтернативи за
зголемување на енергетскиот капацитет“, изготвен од страна на
компанијата ÅF MERCADOS EMI и финансиран од Европската банка
за обнова и развој (ÅF MERCADOS EMI 2013). Обемот, доказите и
претпоставките од овој извештај беа критички ревидирани, исто
како и сценаријата предложени од авторите за идниот развој на
енергетиката. Оваа студија исто така ги нагласува потенцијалните
можности за инвестиции во ниско-јаглеродни опции кои не се
разгледани во извештајот на ÅF MERCADOS EMI како дополнителни
позитивни решенија покрај промоцијата на одржлив процес на
производство и потрошувачка на енергија. Со цел да се постигне
ова, користевме податоци од повеќе независни извори,
вклучително студиите издадени од Светската банка, Македонската
академија на науките и уметностите, Меѓународниот монетарен
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фонд, УСАИД како и разни експерти (Bouzarovski et al. 2011, Ćosić et
al. 2012, ÅF MERCADOS EMI 2013, Министерство за економија 2010,
Bertoldi et al. 2006, Tieman 2010, Tirado Herrero и Ürge-Vorsatz 2012,
USAID 2009, Светска банка 1998).
Текстот кој следи започнува со преглед на сегашната состојба на
енергетскиот сектор во Македонија, земајќи ги предвид
историскиот развој, техничките особености и социо-еколошките
аспекти на тековните практики на енергетско производство,
пренос и побарувачка. Потоа овие се споредени со извештајот на ÅF
MERCADOS EMI со цел да се посочат областите каде нискојаглеродните опции се недоволно, адекватно или сеопфатно
обработени. Понатаму ги анализираме сценаријата кои се
предложени во извештајот, нагласувајќи ги димензиите кои можат
да придонесат за потемелно разгледување на политиките за
декарбонизација. Завршниот дел на оваа студија предлага
сопствени сценарија како дополнување на веќе предложените и
разгледувани алтернативи во македонската политика.
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2. Производство и потрошувачка на енергија во
Македонија: типични карактеристики
Производството и потрошувачката на електрична енергија во
Република Македонија денес е резултат на специфична
комбинација на природни и историски фактори. Земјата имала
ниско ниво на индустријализација и многу мал број модерни
постројки за производство на електрична енергија пред Втората
светска војна. Развојот на енергетскиот сектор започнува со
централното планирање за време на комунистичкиот режим и е
под влијание на политичките идеологии и економските политики
на системот. Тоа значело дека земјата имала мошне неефикасна и
централизирана мрежа со организациска структура која била
управувана од државни и владини структури кои биле
хоризонтално и вертикално интегрирани. Цените на енергијата
вештачки се држени на ниско ниво и тарифите за домаќинствата
практично биле индиректно субвенционирани со оние кои ги
плаќала индустријата (Bouzarovski 2013).
Во овој контекст важно е да се спомене и специфичната физичка
животна средина на земјата, која се карактеризира со недостаток
на екстензивни јаглеводородни извори, со исклучок на лигнит со
релативно слаб квалитет. Македонија има потенцијал за
производство на обновлива енергија преку вода, сончева енергија,
геотермална енергија и ветер. Од овие наведени опции, само
водните ресурси биле развиени до одредена мерка за време на
социјалистичкото
централно
планирање,
главно
преку
конвенционални хидроцентрали со резервоари. Исто така биле
изградени и бројни помали речни постројки (со вкупна
инсталирана моќност помала од 40 MW) како додаток на
скромното искористување на геотермална енергија за
затоплување. Во овој период не се изградени комерцијални
соларни и ветерни електрани. Треба да се спомене и
топлификацискиот систем во главниот град Скопје кој работел на
мазут со вкупна моќност од скоро 500 MW (помал топлификациски
систем постоел и во Битола, вториот по големина македонски
град).
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Во последните 20 години се случија драматични промени и
реструктурирање на енергетскиот сектор. Тие се манифестираа во
либерализацијата и разделувањето на поранешното државно
електростопанство и покачувањето на цените. Се создаде и
независно регулативно тело, покрај владината Агенција за
енергетика која е одговорна за развојот на стратешките определби
и програми, истовремено поддржувајќи ги енергетската
ефикасност и обновливите извори на енергија. И покрај тоа, во
земјата има многу мал број на инвестиции во енергетскиот сектор
и сите напори се насочени кон производството. Тука се вклучени:
-

Изградба на гасовод кој ја поврзува Македонија со Бугарија и
понатаму со Русија. Во првите 10 години гасоводот беше
многу малку користен, но тоа се смени со изградбата на две
нови комбинирани постројки за греење на природен гас со
вкупен капацитет од 250 MW (види Табела 1). Исто така,
зголемената употреба на природен гас се должи и на
конверзијата на скопската топлификациска мрежа, како и
зголеменото користење на природен гас во индустријата.

-

Постојано подобрување на системот за пренос и
дистрибуција на електрична енергија кое резултира во
релативно стабилна мрежа која може да поднесе значителен
увоз и извоз на електрична енергија во однос на вкупната
побарувачка на земјата (види Слика 1).

-

Изградба на неколку нови хидроцентрали, пред сѐ
хидроцентралата Козјак и нејзиниот резервоар со капацитет
од 80 MW – најголема во земјата.

Табела 1: Капацитети и производство на електрична енергија во
Македонија, 2011 (ÅF MERCADOS EMI 2013)
Извор

Моќност (MW)

Хидроцентрала
Глобочица
Шпиље
Козјак
Тиквеш
Врбен

610.4
(42)
(84)
(80)
(116)
(12.8)
6
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(непознато)
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Вруток
Равен
Св. Петка
Мали
хидроцентрали
Термоцентрала
Битола (1+2+3)
Осломеј
Неготино
Те-То Когел
Те-То Скопје
Соларни
фотоволтаици
ВКУПНО

(168)
(21.6)
(36.4)
(49.6)
1,284.4
(699)
(125)
(210)
(220)
(30.4)
1.6*

4,858
(4,784)

1,894.8**

6,327**

(74)
(непознато)*

* Според Агенцијата за енергетика на Македонија, во земјата
постојат 35 регистрирани фотоволтаични постројки со вкупна
инсталирана моќност од 7,8 MW и предвидено годишно
производство
од
9854
MWh
(http://www.ea.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&
id=679&Itemid=124&lang=mk).
** Фотоволтаици не се вклучени
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Слика 1: Македонскиот преносен систем (мапа изработена од
Стефан Бужаровски).
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Табела 2: Прекугранична трговија со електрична енергија
релевантна за македонскиот енергетски сектор (ÅF MERCADOS EMI
2013)
Правец
трансмисија
Увоз
Бугарија
Србија
Грција
Извоз
Бугарија
Србија
Грција

на GWh (2011)
4,169
2,918
1,144
107
1,548
0
59
1,489

Постојат и зголемен број на аналитички извештаи, политички
рамки и останата регулаторна документација, сите со цел да ги
одредат стратешките приоритети на земјата во областа на
енергетиката и да придонесат за придвижување кон поефикасен и
декарбонизиран енергетски систем. Меѓутоа, поголемиот број од
овие документи не доведоа до фундаментални промени во
водењето на политиката на енергетскиот сектор која се
карактеризира со:
-

Зголемување на вкупната потрошувачка на енергија како
резултат на економскиот развој и подобрениот животен
стандард, паралелно со недостатокот на систематски мерки
за
енергетска
ефикасност
во
индустрискиот,
комерцијалниот и домаќинскиот сектор (Bouzarovski et al.
2011);

-

Зголемена широка потрошувачка на електрична енергија,
особено во резиденцијалниот сектор (види Слика 2) заради
континуирано присуство на вкрстени субвенции за овој вид
на енергија, недостаток на алтернативи на ниво на
домаќинства како и експанзијата и присутноста на
енергетска сиромаштија. Ова резултира во високо
оптеретување за време на врвно оптоварување (peak load) и
зголемена потреба од увоз на електрична енергија (ÅF
MERCADOS EMI 2013);
9
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-

Опаѓање на топлификацискиот систем, за што сведочат
затворањето на битолската мрежа и масовните исклучувања
од скопската мрежа (Analytica 2012);

-

Недоволен развој и примена на технологии за обновлива
енергија.

Слика 2: Структура и раст на потрошувачката на електрична
енергија во Македонија, во GWh годишно (ÅF MERCADOS EMI 2013)
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3. Тематски обем на извештајот на ÅF MERCADOS EMI
Извештајот на ÅF MERCADOS EMI се базира на премисата дека
Македонија треба да го зголеми капацитетот за производство на
енергија како резултат на „зголемената побарувачка на енергија во
земјата, дефицитот на домашното производство и потребата од
подобрување на перформансите на енергетскиот сектор за да
бидат во согласност со построгите мерки за заштита на животната
средина, кои се услови за процесот на пристапување кон ЕУ“ (ÅF
MERCADOS EMI 2013, 4). Извештајот започнува со преглед на
сегашната ситуација во производството на електрична енергија во
земјата и се опишува структурата на пазарот на енергија, кој се
карактеризира со ограничен број на играчи и низок степен на
отвореност на пазарот. Одредена е и целта за воведување на
пазарни цени за електрична енергија и природен гас во 2015, како
и одредбите на новата легислатива. Се разгледува и поделбата на
произведувачите на енергија – три четвртини се постројки на
јаглен додека една четвртина користи хидро енергија. Извештајот
понатаму ја ревидира структурата на увоз и извоз на електрична
енергија – увозот обезбедил скоро една третина од вкупната
потрошувачка во последните години. Истовремено се разгледуваат
и главните физички карактеристики на системот за пренос.
Неколку страници од извештајот се посветени на анализа на
трендовите и моделите на побарувачката на електрична енергија.
Авторите започнуваат со укажување на differentia specifica на
македонскиот енергетски сектор: „побарувачката на електрична
енергија веројатно ќе расте поспоро од економијата на земјата
(заради зголемена енергетска ефикасност) и ќе има потреба од
капацитети за дополнително производство за да се задоволи
максималното оптеретување (ÅF MERCADOS EMI 2013: 5).
Извештајот го потенцира високиот економски интензитет на
енергетската побарувачка кој „не може да се објасни само со
присуството на индустрија со голем енергетски интензитет“ (ibid)
како и доминацијата на резиденцијалниот сектор во финалниот
профил на потрошувачката. Константниот пораст на побарувачка
на електрична енергија за време на последните 10 години е исто
така напоменат при што 43 проценти од овој пораст во последните
11
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5 години се припишува на услугите. По кратката дискусија за
врвното оптеретување (high peak load) кое го карактеризира
македонскиот енергетски систем, делумно внимание е посветено
на прогнозата за побарувачка до 2030. Оваа прогноза е базирана на
официјално објавени документи, како што се Стратегијата за развој
на енергетиката во Република Македонија до 2030 и Националниот
акционен план за енергетска ефикасност. Студијата за Развој на
преносната мрежа на Република Македонија, изготвена од страна
на АД Мепсо, исто така е разгледана. Сите три документи
предвидуваат релативно скромни придобивки од мерки за
енергетска ефикасност како што се осовременување на
постоечките капацитети, нови кодови во резиденцијалните и
комерцијални сектори и воведување на комбинирани постројки за
греење во индустријата.
Извештајот ги разгледува опциите за експанзија на
производството во блиска иднина. Државната компанија за
производство на енергија (ЕЛЕМ) планира да го зголеми
хидроенергетски капацитет за 762 MW до 2017, со додатни
инвестиции од 300 MW во комбинирани постројки за греење на гас
и 40 MW во ветерна електрана. Од посебно значење во контекст на
идните трендови во производството на енергија е Директивата
2001/80/EC на Европскиот парламент и Советот од 23 октомври
2001 за ограничување на емисиите во воздухот на одредени
загадувачи од големите постројки за согорување (види Додаток 1).
Одредбите од овој регулаторен документ значат дека петте
термоцентрали во земјата треба да бидат подложени на
значителна модернизација за да бидат во согласност со
регулативата.
Додаток 1: Директива за големи постројки за согорување
Овој регулаторен документ е насочен кон намалување на емисиите
на закиселувачи, честички и прекурсори на озон. Документот се
однесува на емисии од големи постројки за согорување - со
номинален топлински влез еднаков или поголем од 50 MW – и има
за цел справување со закиселувањето, еутрофикацијата и приземен
озон, сето тоа во склоп на генералната стратегија за намалување на
загадувањето на воздухот.
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Директивата стапи на сила на 27 ноември 2001 година. Со тоа ја
замени старата Директива за големи постројки за согорување
(Директива 88/609/EEC заменета со Директива 94/66/EC). Таа бара
од постројките со дозвола издадена по 26 ноември 2002 да бидат
во согласност со (построгите) вредности за издувни гасови SO2,
NOx и прашина како што е одредено во делот Б на Анексите III до
VII. Истовремено, постројките со дозволи издадени на или после 1
јули 1987, а пред 27 ноември 2002, треба да бидат во согласност со
(помалку строгите) граници за издувни гасови кои се одредени во
делот А на Анексите III до VII.
Директивата исто така ги одредува механизмите преку кои
„постоечките постројки“ (со дозволи издадени пред 1 јули 1987)
можат да ги постигнат целите до јануари 2008. Тука е вклучено
индивидуално усогласување со горе наведените граници за
издувни гасови или преку Национален план за намалување на
издувните гасови кој постигнува генерално намалување
пресметано врз база на тие гранични вредности.
Извор:
http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/lcp/legisla
tion.htm
Извештајот понатаму продолжува со разгледување на опциите за
пораст на снабдувањето со обновлива енергија. Повторно,
дискусијата е базирана врз владината Стратегија за енергетика
(Министерство за економија, 2010) и Поедноставениот акционен
план за обновливи извори на енергија поднесен до Енергетската
заедница како дел од законските обврски на земјата кон овој
документ. Овие рамки даваат многу конзервативни проценки во
врска со можностите за развој на обновливите извори на енергија,
освен за конвенционалната хидро енергија: предвидената горна
граница за производство на електрична енергија од соларни
фотоволтаици до 2030 година е само 56 GWh годишно, а во случајот
со ветер предвидениот максимум е од 720 GWh годишно за истиот
период. Стратегијата поставува поамбициозни цели за
хидроенергијата (со горна граница од 4410 GWh годишно до 2030,
вклучувајќи и 710 GWh годишно од малите хидроцентрали).
Биомасата и биогасот се очекува да придонесат секој со не повеќе
од 70 и 45 GWh годишно до 2030.
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Табела
3:
Планирани
хидроцентрали
во
Македонија
(Министерство за економија 2010, ÅF MERCADOS EMI 2013)
Централа
Бошков мост
Галиште
Градец
Чебрен
Црн
Камен/Луково
Поле
Ревитализација
на хидроцентрали
Велес
10 централи во
Вардарска долина
Мали
хидроцентрали
Вкупно

Инсталирана
моќност (MW)
68
193.5
54
333
5

Годишно
производство (GWh)
117
264
252
340/840
163

18.3

Непознато

89
176.8

300
784

100

267

1037.6

2487/2987

Извештајот накратко ги разгледува и идниот развој на преносот
(како што се изградбата на нови врски со висок напон со Србија,
Албанија и можеби Косово) како и импликациите од пристапот кон
ЕУ, кој може да биде асоциран со клаузули кои „вклучуваат
заштита на домашните извори на енергија и постапно
применување на Системот за тргување со емисии на ЕУ (стр. 27).
Изложено е и подетално разгледување на проценките за идната
побарувачка на електрична енергија – процес кој, како што
признаваат авторите, вклучува „многу непознати“. Со цел да се
постави основа за идно моделирање и развојни сценарија,
извештајот ги користи параметрите дефинирани во владината
Стратегија за енергетика, со приспособување за очекуваното
намалување на мрежни губитоци и неодамнешниот развој на
побарувачката на енергија. Според овие проценки, вкупната
побарувачка на електрична енергија се очекува да порасне до
отприлика 14 TWh годишно до 2030 година. Исто така се
разгледува и „оптимистичко“ сценарио кое подразбира поголем
14
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економски раст – во овој случај вкупната побарувачка на
електрична енергија би пораснала до 16 TWh до 2030 година.
Основата за сценаријата кои се разгледуваат во извештајот се
заснова на серија на претпоставки во врска со насоката на идното
снабдување со енергија. Главно се очекува дека комбинираната
постројка за греење Енергетика нема воопшто да се изгради и
хидро капацитетот до 2030 година нема да ги надмине додатните
762 MW кои се предвидени со оперативниот план за 2017 година.
Како доказ за овие претпоставки авторите цитираат трудови на
УСАИД и Македонската академија на науките и уметностите
(МАНУ) (ÅF MERCADOS EMI 2013: 36) кои се повикуваат на
одложувањето
на
изградбата
на
неодамнешните
хидроенергетските проекти; и покрај тоа, причините за
откажувањето на изградбата на комбинираната постројка за
греење Енергетика не се спомнати иако овој проект останува во
официјалниот план на компанијата за производство на енергија во
државна сопственост. Прогнозата за обновлива енергија која не е
хидро енергија е исто така многу песимистичка (само 30 MW до
2020 година, што е помалку од планираниот парк на ветерни
електрани во Богданци, со зголемување до 350 MW во 2030
година). Се очекува трите термоцентрали во Битола да бидат
оперативни до 2030 година, додека останатите две во Осломеј и
Неготино да се затворат до 2024 година.
Извештајот посветува голем дел од своето истражување на
„горивата“ расположливи за идното снабдување со енергија. Оваа
дискусија дополнително осветлува некои претпоставки кои
авторите ги направиле во дефинирањето на основното сценарио и
можните алтернативи:
-

Во случајот на јагленот авторите направиле исцрпен преглед
на постоечките студии во врска со расположивоста на
лигнитот во источниот дел на пелагониската котлина
кадешто се наоѓаат трите битолски централи. И покрај
големите непознаници, генералниот заклучок е дека дури и
да бидат отворени два нови рудника за лигнит во регионот,
Македонија ќе мора да започне да увезува јаглен од 2025
година натаму. Од увозот ќе зависи повеќе од половина од
вкупното производство на електрична енергија во земјата
по 2030 година. Важно е да се забележи дека двата нови
15
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рудника подразбираат подземни операции, нешто со што до
сега земјата се нема соочено. Исто така, се очекува
зголемување на цената на локалниот лигнит заради
зголемената цена на „производството на јаглен во новите
рудници и транспортот на поголеми дистанци и на нерамен
терен“ (Министерство за економија 2010: 36);
-

Во случајот на природниот гас, извештајот предвидува дека
земјата „ќе треба да го зголеми капацитетот на увоз со цел
да биде во можност да обезбеди гас за нова постројка за
производство на електрична енергија“ (Министерство за
економија 2010: 46). Ова се тврди и покрај фактот, посочен
од самите автори, дека само 13 проценти од постоечкиот
гасовод се користи во моментот. Проектирањето на
значителниот пораст на побарувачката на природен гас во
последните години служи како главна основа за
претпоставката дека нема да има доволен увозен капацитет,
заедно со очекувањето дека комбинираната постројка за
греење Енергетика - чија изградба самите автори ја сметаат
за не многу веројатна во претходниот дел на извештајот – ќе
биде изградена. Проценката за трошокот се базира на цената
на гасот од 30 евра за MWh, иако оваа бројка е повисока од
цената што ја плаќаат корисниците во соседна Бугарија и
авторите очекуваат високите цени на гасот во Македонија да
паднат со либерализацијата и интеграцијата во европските
пазари на природен гас.

-

Биомасата е кратко спомната во извештајот со податоци од
стратегиите изготвени од МАНУ и други независни трудови.
Ова е поле кадешто постојат голем број на непознати
фактори заради недостатокот на податоци и нејасната
насока на идните трендови. Додека едни проценки
предвидуваат дека во постројки со комбинирано
производство кои работат на биомаса можат да бидат
произведени до 70 GWh електрична енергија и 120-180 GWh
топлина, други пак проценуваат дека може да се произведат
до 1000 GWh само електрична енергија. Во секој случај
развојот на овој ресурс бара детално планирање и
воспоставување на набавен систем.

16

Енергетските можности на Македонија
Преглед на можни опции

-

Извештајот на ÅF MERCADOS EMI дава многу малку податоци
за останатите обновливи извори на енергија, покрај
информациите кои се содржат во стратегијата за обновливи
извори подготвена од МАНУ. Поткрепувањето за веќе
споменатите процени за ветерот и малите хидроцентрали
доаѓа од истражувањата кои се дел од работата на
Академијата. Истовремено, се потенцира дека „потенцијалот
на Македонија за соларна енергија е солиден, меѓутоа
условите не се подеднакво добри како што се, на пример, во
медитеранските земји“. Развој на нова генерација на
капацитети кои можат да го искористат овој ресурс воопшто
не се разгледува.

Невообичаено за документ кој има поднаслов „ниско-јаглероден“,
извештајот посветува големо внимание на технички и економски
критериуми за разни алтернативи за експанзијата на
производството на топлинска енергија. Inter alia, овој дел на
извештајот споменува дека Македонија ќе треба да се усогласи со
директивата на ЕУ за оцената на ефектите на одредени јавни и
приватни проекти врз околината и нејзините амандмани
(85/337/EEC, 97/11/EC, 2003/35/EC, таканаречена EIA директива,
(види Додаток 2) и директивата која се однесува на интегрираната
превенција и контрола на загадувањето (во документот ова е
означено со 96/61/EC – иако тоа неодамна е веќе заменето со
неколку понови директиви, (види Додаток 2) дополнително на
веќе споменатата Директива за големи постројки за согорување
(види Додаток 1). Авторите укажуваат дека пристапот на
Македонија кон Европската Унија ќе води кон имплементација на
практиката на тргување со јаглеродни емисии која „не вклучува
ограничувања меѓутоа наметнува трошоци за емисија на јаглерод
диоксид“ (ÅF MERCADOS EMI 2013, 50). По обемната дискусија за
различните технички можности за производство на енергија со
технологии засновани на јаглен, извештајот накратко ги
разгледува трошоците поврзани со изградба на гасна постројка со
комбиниран циклус (која би можела да работи на дизел),
индивидуални гасни турбини или комбинирана постројка за
греење на биомаса. И покрај тоа што емисиите кај таквите
постројки е предвидено дека би се движеле меѓу една третина и
една половина во однос на постројките кои би користеле лигнит
како гориво, техничката дискусија повторно се враќа на
последниве. На едно место, авторите ја разгледуваат опцијата за
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соларен термален систем во склоп на термоцентрала на јаглен од
300MW; но и покрај тоа што оваа опција се очекува дека би довела
до зголемување на ефикасноста за еден процент, истата се напушта
како технички и економски неизводлива поради нејзината
комплексност.
Додаток 2: Директива за оценка на влијанието врз животната
средина (ОВЖС) и Директива за интегрирано спречување и
контрола на загадувањето (ИСКЗ)
Првата Директива за оценка на влијанието врз животната
средина на ниво на ЕУ е на сила од 1985 година и се однесува на
широк спектар на однапред дефинирани проекти, како јавни така и
приватни. Таа вклучува „задолжителни ОВЖС“ за проектите
наведени во Анекс I од директивата, како и за оние за кои се смета
дека имаат значително влијание врз животната средина (на пр.
„железнички линии на долги релации, автопати и регионални
патишта, аеродроми со полетно-слетна патека ≥ 2100 м,
инсталации за одложување на опасен отпад, инсталации за
одложување на неопасен отпад > 100 тони/ден, пречистителни
станици за вода > еквивалент на 150 000 лица.“). За проекти
наведени во Анекс II, земјите-членки и нивните надлежни
национални институции можат да одлучат дали е потребна студија
за ОВЖС. За оваа намена се користи т.н. „процедура за проверка“: се
одредуваат влијанијата од проектите врз основа на определени
прагови и критериуми, или се прави испитување за секој случај
одделно.
Првичната директива од 1985 година е изменета три пати, во 1997,
2003 и 2009 година. Прво, со Директивата 97/11/EC Директивата
за ОВЖС беше усогласена со Конвенцијата на Економската
комисија за Европа на ОН за оценка на влијанијата врз животната
средина во прекуграничен контекст (Еспо конвенција). Ова
овозможи првичната директива да се прошири и да се додадат
нови услови за проверка. Второ, Директивата 2003/35/ EC ги
усогласи одредбите за учество на јавноста со Архуската конвенција
за учество на јавноста во донесувањето на одлуки и пристап до
правда во однос на прашања од областа на животната средина.
Трето, Директивата 2009/31/EC ги дополни Анексите I и II од
Директивата за ОВЖС преку додавање на проекти поврзани со
транспорт, собирање и складирање на јаглероден диоксид (CO2).
18

Енергетските можности на Македонија
Преглед на можни опции

Првичната Директива од 1985 и нејзините три измени се
кодифицирани со Директива 2011/92/EU од 13 декември 2011
година. Комисијата усвои предлог за ревидираната директива по
консултативниот процес спроведен во 2012 година.
Директивата за интегрирано спречување и контрола на
загадувањето (Директива за ИСКЗ) бара индустриските и
земјоделски активности со висок потенцијал за загадување да
работат според дозвола која може да се издаде само доколку се
исполнети одредени услови за заштита на животната средина, на
таков начин што самите компании се одговорни за спречување и
контрола на било кое загадување кое би можеле да го
предизвикаат. Интегрираното спречување и контрола се однесува
на нови или постоечки индустриски и земјоделски активности со
висок потенцијал за загадување, како што е определено во Анекс I
од Директивата (енергетска индустрија, производство и обработка
на метали, индустрија на минерали, хемиска индустрија,
управување со отпад, сточарски фарми, итн.) Директивата
2008/1/EC е заменета со Директивата 2010/75/EU за индустриски
емисии. Сепак, нејзините одредби остануваат применливи до 6
јануари 2014 година.
Извори:
http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm;
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_managem
ent/l28045_en.htm.
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4. Развој на ниско-јаглероден енергетски сектор во
Македонија
Општо гледано, извештајот на ÅF MERCADOS EMI е заснован на
песимистичко разгледување на можностите за намалување на
побарувачката на енергија и стратегиите за побарувачка на
обновлива енергија. Основното сценарио во извештајот
предвидува постојан раст на потрошувачката на електрична
енергија до 2030 година, во согласност со предвидувањата на
МАНУ. Оваа проценка може да се оспори во неколку точки.
Енергетскиот интензитет во Македонија е мошне висок во
споредба со европските земји. Во просек, на македонската
економија во 2012 година за произведување на единица БДП и
било потребно 45 проценти повеќе примарна енергија во однос на
држава-членка на ЕУ-151 . Ова посочува дека се можни значителни
заштеди во индустрискиот, комерцијалниот и домаќинскиот
сектор. Наспроти понапредните пост-социјалистички земји како
што се Република Чешка и Полска, потрошувачката на електрична
енергија во индустријата во Македонија се зголемува во
последните години. Помеѓу 1990 и 2010 година, количеството на
електрична енергија кое големите индустриски капацитети го
побарувале е зголемено за речиси 40 проценти, од 976 GWh
годишно на 1359 GWh годишно (Tieman 2010). Потрошувачката во
индустријата во целост е покачена за речиси една третина, од 1519
GWh на 2010 GWh годишно (Eurostat, 2013). Како резултат на
ваквите трендови, енергетскиот интензитет на Македонија
измерен во паритет на куповна моќ (ПКМ) се покачил меѓу 1990 и
2006 година, додека членките на ЕУ кои се дел од Организацијата
за економска соработка и развој (ОЕЦД) ја намалиле оваа бројка за
25 проценти (Министерство за економија 2010: 49). Всушност, кога
се пресметува во паритет на куповна моќ за 2005 во американски
долари, се чини дека Македонија направила многу скромно
подобрување на енергетскиот интензитет на својата економија во
споредба со поразвиените поранешни југословенски републики
(види Слика 3).

1

http://www.iea.org/stats/prodresult.asp?PRODUCT=Indicators
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Слика 3: Промена на енергетскиот интензитет во Македонија
помеѓу 1992 и 2010 година (вкупно снабдување со примарна
енергија во тон нафтен еквивалент за милион единици на ПКМ –
приспособен БДП во американски долари од 2005 година)
споредена со ЕУ-15 и просек на две поранешни југословенски
републики кои не се членки на ЕУ.
Извор: http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=92&pid=46&aid=2
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Поголемиот дел од побарувачката на електрична енергија во
Македонија отпаѓа на домаќинствата. Во последните 10 години,
резиденцијалната потрошувачка е одговорна за скоро половина од
целокупната побарувачка во земјата. Севкупно земено,
потрошувачката на електрична енергија на домаќинствата бележи
раст од 8 проценти помеѓу 2001 и 2010 година. Истовремено,
резиденцијалниот сектор останува многу неефикасен во својата
потрошувачка
на
енергијата
заради
неадекватната
имплементација на градежните регулативи (кои не се доволни
сами по себе), застарените згради, уреди за домаќинствата и грејни
тела, како и несоодветното означување и стандарди за енергетска
потрошувачка на уредите во домовите (USAID 2009). Логично е да
се предложи дека овие проблеми можат да бидат надминати со
програма за сеопфатни мерки за енергетска ефикасност
проследени со долгорочни мерки за трансформација на пазарот.
(Tirado Herrero and Ürge-Vorsatz 2012, Ü rge-Vorsatz et al. 2010).
Истото се однесува и на секторот на услуги кој забележа раст од 43
проценти на побарувачка на енергија помеѓу 2001 и 2010 година
(Eurostat 2013). Треба да се забележи дека земја како Република
Чешка, која постигнала годишен раст на БДП од 7 проценти помеѓу
1990 и 2010 година имала просечен пораст од 2,7 проценти на
потрошувачка на електрична енергија во истиот период главно
заради екстензивните програми за подобрување на енергетската
ефикасност во овие сектори (ABB 2013). Истовремено треба да се
напомене дека бројот на жители во Македонија се намалува побрзо
отколку што е предвидено од Стратегијата за енергетика – според
некои проценки најмалку 230 000 жители емигрирале од земјата во
последните неколку години и овој тренд се очекува да продолжи во
иднина (Balkan Insight 2013). Сезонската природа на оваа
емиграција – многу емигранти се враќаат во земјата за време на
летото и зимските празници – уште повеќе ја нагласува потребата
за развој на систем за производство кој може да се справи со
големите осцилации на побарувачката.
Извештајот на ÅF MERCADOS EMI го запоставува придонесот на
останатите видови на енергија кон намалувањето на
побарувачката на домаќинствата. Се верува дека помеѓу две
третини и 80 проценти од потрошувачката на енергија на
домаќинствата се користи за греење и ладење на просторот.
(Analytica 2012, World Bank 2012). Зголемената употреба на соларна
топлинска енергија, централно греење, природен гас, грејни пумпи,
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геотермална енергија и биомаса можат значително да придонесат
за промена на профилот на енергетска потрошувачка (види
Додаток 3).
Додаток 3: Алтернативни енергетски сценарија за Македонија
Треба да се забележи неодамнешната работа на Светската банка во
областа на проценка на идна побарувачка на енергија во
Македонија. Користејќи го MARKAL моделот за оптимизација на
снабдувањето со енергија, проект тимот на Банката ја утврди
оптималната комбинација на разни енергетски извори за
задоволување на зацртаната енергетска побарувачка во согласност
со ресурсните, технолошки и останати ограничувања во периодот
2010 – 2050 година. Студијата прво разви референтно сценарио кое
проценува дека на Македонија ќе и биде потребна инвестиција во
енергетскиот сектор од околу 5303 милиони евра вкупно (или 135
милиони евра годишно) во следните 40 години. Неколку чисти
технологии за производство на енергија беа разгледани под
сценариото за зелен раст. „Зеленото сценарио“ кое беше развиено
вклучуваше: (i) реновација на постоечките термоцентрали со цел
да се подобри нивната ефикасност за 2 проценти, (ii) 463 MW од
нови хидроцентрали покрај 813 MW од референтното сценарио за
следните 40 години, (iii) 360 MW од ветерни електрани покрај 670
MW од референтното сценарио. Ова сценарио покажа дека
Македонија би заштедила околу 2,2 милиони евра во трошоци за
снабдување со енергија секоја година додека истовремено би
намалила 133 илјади тони емисии на CO2 во секоја од наредните 40
години.
Студијата ја користеше Алатката за предвидување на енергетските
рамки и постигнување на консензус за емисиите (Energy
Forecasting Framework and Emissions Consensus Tool (EFFECT)) за
развивање на сценарија за потрошувачка на енергија во
Македонија до 2050 година. Референтното сценарио предвидува
глобален пораст во побарувачката на електрична енергија со
стапка од 1,6 процент годишно за домаќинствата и 1,7 процент
годишно за нерезиденцијалните згради. Зеленото сценарио, пак,
предвидува годишна заштеда на потрошувачката од 15 проценти
во 2035 година, па се до 22 проценти во „супер-зеленото сценарио“.
Кај индустрискиот сектор лежи најголемиот потенцијал за заштеда
заради неговиот релативно брз пораст и заради постојаната
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мотивација за намалување на трошоците. На него отпаѓаат повеќе
од 40 проценти од потенцијалната заштеда. Домаќинскиот сектор
моментално е најголемиот потрошувач и може исто така да
придонесе
со
40
проценти
вкупна
заштеда,
додека
нерезиденцијалните згради може да придонесат со 20 проценти.
Студијата предлага ред мерки кои може да се применат за
подобрување на енергетската ефикасност.
Извор: http://web.worldbank.org/archive/website01354/WEB/0__CO40.HTM
Земени заедно, ваквите фактори водат до заклучок дека
претпоставките на ÅF MERCADOS EMI за основното сценарио, во
кое побарувачката на електрична енергија се очекува да порасне за
40 проценти помеѓу 2014 и 2020 година (со дополнително
сценарио за „висока побарувачка“ кое предвидува пораст од 60
проценти) ја преценуваат потребата за енергија на Македонија. Во
најмала рака, во рамките на студијата требало да биде
формулирано сценарио кое предвидува посуштествени енергетски
заштеди.
Во врска со ситуацијата со снабдувањето, извештајот на ÅF
MERCADOS EMI претпоставува скоро занемарлив пораст на
соларниот
фотоволтаичен
капацитет
до
2030
година.
Образложенијата за оваа претпоставка се несоодветно
песимистични, особено ако се земат предвид големите можности
на земјата за инсолација. Грција, на пример, планира да изгради
соларна електрана од 300 MW близу градот Кожани, блиску до
југозападната граница на Македонија кадешто степенот на
инсолација е сличен. Ова за малку ја надминува инсталираната
моќност на еден блок на РЕК Битола (Choudhury 2013). Само во
2012 година Грција инсталираше соларни фотоволтаици со
капацитет од 1 GW низ целата земја (види Слика 4).
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Слика 4. Пораст на инсталирана моќност на соларни фотоволтаици
во соседните земји со сличен степен на инсолација за време на 2012
година, споредено со инсталираната моќност на најголемата
македонска термоцентрала.
(Извор:
http://www.pv-power-plants.com/industry/national-markets/;
http://www.solarflowthrough.com/s/SolarEnergy.asp?ReportID=561475&_Type=Sola
r-Power&_Title=Germany-Europe;
http://www.ea.gov.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=679&Itemid
=124&lang=mk).

Можноста за снабдување со комбинација на ресурси во која 50
проценти е обновлива енергија е хипотетички разгледувана во
академската литература (Ćosić et al. 2012). Ова би значело, inter alia,
намалување на побарувачката на електрична енергија во зградите
(резиденцијални, комерцијални и услужни) за 25 проценти,
намалување на побарувачката на топлина во зградите за 35
проценти, замена на јагленовите котли во зградите со топлински
пумпи, замена на 35 проценти на нафтени котли во зградите со
топлински пумпи, замена на 15 проценти котли на природен гас и
биомаса со топлински пумпи, замена на 50 проценти греење на
електрична енергија во зградите со топлински пумпи и учество со
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20 проценти во снабдувањето на побарувачката на топлина во
зградите со соларна топлинска енергија. Намалувањето на
побарувачката на електрична енергија во индустријата за 35
проценти исто така би било потребно, како и намалувањето на
побарувачката од гориво во индустријата за 20 проценти, замената
на 15 проценти потрошувачка на нафта, јаглен и природен гас со
електрична енергија, замената на 50 проценти на потрошувачка на
јаглен и природен гас со биомаса и снабдување на 20 проценти од
побарувачката на топлина со соларна топлинска енергија. Покрај
разните
подобрувања
на
енергетската
ефикасност
во
транспортниот сектор сценаријата предвидуваат, inter alia,
затворање на 3 термоцентрали во земјата и зголемување на
соларниот капацитет до 1100 MW, зголемување на капацитет на
ветерот до 1500 MW и замена на јаглените и нафтените котли во
топлификацискиот систем со природен гас.
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5. Преглед и анализа на сценаријата од студијата на
ÅF MERCADOS EMI и нивните технички и трошковни
претпоставки
Голем дел од извештајот на ÅF MERCADOS EMI е посветен на
формулација на „најевтините опции за зголемување на моќноста“
преку споредба на неколку алтернативи развиени со помош на
сопствен модел. „Основното“ сценарио претпоставува пораст на
побарувачката во согласност со предвидувањата на националната
стратегија за енергетика, релативно скромен пораст на
хидроенергијата, потреба за изградба на нов гасовод и покрај
откажувањето на изградбата на комбинираната постројка за
греење Енергетика, никаква промена во цените на природниот гас,
никакво „тргување“ со CO2 до 2020 година и намалување на нето
увозот на електрична енергија до нула до 2017 година. Како
додаток на основното сценарио авторите разгледуваат пет опции
за нова постројка на лигнит во близина на веќе постоечката
централа во Битола, со разни комбинации од 300 MW до 600 MW
и/или два нови рудника кои ќе треба да се отворат во Мариово во
дополнение на опцијата за затворање или ревитализација на една
од битолските единици со цел да биде во согласност со барањата
од Директивата за големи постројки за согорување на ЕУ.
Севкупно земено, сценаријата посочуваат на изградба на нова
постројка на гас како најекономски поволна опција и укажуваат
дека „комбинирана постројка на природен гас и дизел би го
намалила ризикот од недоволно снабдување како резултат на
недостаток на природен гас во регионот“ (ÅF MERCADOS EMI 2013,
77). Во врска со опцијата за новата електрана на јаглен, одлуката за
изградба на поголема електрана на лигнит (600 MW) во близина на
Битола се смета за подобра алтернатива од помала електрана
заради поголемата ефикасност и помалите трошоци за јаглеродни
емисии. Ова би значело затворање на една од постоечките единици
во Битола наместо инвестиција во усогласување со директивите на
ЕУ. Сценаријата не го земаат предвид потенцијалниот пораст на
трошоците на локалниот транспорт на лигнит, иако тој е подложен
на разни ризични фактори од локален карактер, како на пример
фактот дека „нова централа најверојатно ќе ја обврзе земјата да
користи лигнит (или друг вид јаглен) за време на животниот век
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на централата, со оглед на тоа дека тие трошоци би биле помали од
алтернативите. Поголема централа би согорувала поголемо
количество лигнит во иднина“ (ÅF MERCADOS EMI 2013, 99).
Робустноста на овие резултати е исто така тестирана преку
неколку „чувствителни сценарија“ кои предвидуваат:
- Ситуација на зголемена побарувачка на енергија во кој
случај авторите сметаат дека е потребно да се изградат нови
капацитети на гас во 2020 и 2030 година;
- Намалување на цените на природниот гас, во кој случај
изведливоста на изградбата на централа на лигнит со
моќност од 600 MW се намалува во корист на изградба на
нова од 300 MW за замена на еден блок во Битола;
- Полн пристап кон ЕУ, кој би резултирал со зголемено
усогласување со целите за животна средина и обновливи
извори на енергија што би ја одложило „изградбата на нова
централа на лигнит до после 2020 година“ и би довело до
експанзија на капацитетите на природен гас (ÅF MERCADOS
EMI 2013, 96)
- Висок степен на интеграција на регионалниот енергетски
пазар кој би резултирал во зголемен увоз на електрична
енергија и би ја заменил потребата од нова термоцентрала
на природен гас до после 2020 година.
Иако изградбата на термоцентрала на природен гас е очигледно
преферирана опција во разгледуваното сценарио, привлечноста на
оваа развојна траекторија можно е да била зголемена заради
следните фактори:
- Додатните трошоци за намалување на емисии на CO2 (без
тргувањето со емисии) наметнато од можниот пристап кон
ЕУ или новите цели за намалување на емисиите кои би
можеле да бидат прифатени во меѓувреме;
- Пониска цена на природниот гас во основното сценарио
заради промени во регулативата и отворањето на
регионалните пазари на природен гас;
- Дали и колку ќе биде потребен дополнителен увозен
капацитет – во еден дел од извештајот на ÅF MERCADOS EMI
се претпоставува дека ова ќе биде потребно со цел да се
изгради комбинираната постројка за греење Енергетика
иако во друг дел од анализата се претпоставува дека истата
нема да биде изградена.
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Македонија можеби нема да има потреба да гради нов термален
капацитет ако се земат предвид следните работи:
- Можноста за целокупен пораст на побарувачката на
електрична енергија, како што беше дискутирано во
секцијата 4 погоре. Ова не се заснова само на некои од
трендовите кои беа изложени претходно, туку и на
користење на иновативни технички и политички мерки –
управување со побарувачката, ефикасна мрежа и нови
технологии за мерење – сите тие можат да придонесат за
уште
поголемо
намалување
на
потрошувачката.
Дополнителен придонес може да се добие од замената на
употребата на електрична енергија во резиденцијалниот и
комерцијалниот сектор со зголемена употреба на централно
греење, геотермална енергија и други технологии кои се
моментално достапни на пазарот.
- Зголемен удел на соларна и ветерна енергија, проследено со
зголемена употреба на хидро ресурсите (сценаријата
предвидуваат скромен пораст на овој ресурс);
- Одложување на либерализацијата на цените за електрична
енергија заради политички притисоци како резултат на
зголемената енергетска сиромаштија во земјата. Ова може да
доведе до зголемен притисок врз способноста на државните
установи да инвестираат во производство на нова
термоцентрала.
Додаток 4: Енергетска сиромаштија во Македонија
Под енергетска сиромаштија се подразбира ситуација кога
домаќинството не е во состојба да си го обезбеди социјално и
материјално потребното ниво на енергетски услови во домот
(Bouzarovski 2013). Генералниот консензус е дека енергетската
сиромаштија е предизвикана од комбинација на разни фактори
како што се ниски примања, енергетски неефикасно домување (во
смисол на топлинска ефикасност на материјалот и енергетската
ефикасност на уредите за домаќинство и грејните тела) и високите
цени на енергијата. Енергетските потреби на домаќинството –
изразени преку демографските околности како бројност на
семејството, пол, занимање или класа – исто така имаат влијание.
Домаќинства со деца или пензионери обично се поподложни на
енергетска сиромаштија. Исто така е важна и сопственоста и
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грејниот систем на живеалиштето затоа што овие фактори можат
да влијаат врз способноста за интервенции кои би ја зголемиле
енергетската ефикасност што понатаму би водело до намалување
на трошоците. На пример, едно домаќинство заради разни
договори и обврски може да биде спречено да премине на поевтин
вид гориво (како на пример природен гас и тврди горива наместо
централно греење и греење на електрична енергија).
Енергетската сиромаштија е распространета низ земјите на
источна и централна Европа каде големиот пораст на цените на
електричната енергија и природниот гас – кои порано беа
субвенционирани од страна на државата – се случува во
последните 20 години со цел да се доведат до ниво на кое нема да
бидат во загуба. Се претпоставува дека во Македонија скоро две
третини од населението страда од некаков вид на енергетска
сиромаштија. Ова е потврдено со информации од домаќинствата во
врска со нивната состојба и анализа на трошоците за
домаќинствата, двете истражувања на Државниот завод за
статистика (Bouzarovski et al. 2011).
Мерки за енергетска ефикасност во резиденцијалниот сектор се
убедливо најефикасниот начин за намалување на енергетската
сиромаштија. Локални обновливи енергии исто така се покажале
како добро решение. Иако некои мерки за енергетска ефикасност
може да имаат високи трошоци на почеток, се покажало дека
долгорочно гледано тие ќе заштедат енергија и ќе ја подобрат
благосостојбата на домаќинствата со ниски примања (Boardman
2010).
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6. Сценарија за енергетскиот сектор: алтернативно
гледиште
Во остатокот од оваа студија ќе разгледаме алтернативни
сценарија за производство на електрична енергија во Македонија
кои се различни од оние во извештајот на ÅF MERCADOS EMI (2013)
ЕЛЕМ, БЈР Македонија: технички и економски преглед на нискојаглеродни алтернативи за зголемување на енергетскиот
капацитет. Овој извештај треба да биде разгледуван паралелно со
Ексел табелите Electricity demand and supply model Macedonia_Final
(Побарувачка на електрична енергија и модел за набавка
Македонија). Табелите кои го илустрираат секое сценарио се
вклучени во Анексот.
Кога се развиваат сценарија целта не е да се предвиди иднината,
туку да се понуди визија за можна и суштински конзистентна
иднина. Почетна точка беше да се развие основно сценарио од
извештајот на ÅF MERCADOS EMI (2013). Потоа се испитуваа 3
сценарија кои го покриваат периодот од 2012 до 2050 година. Во
две од овие сценарија, сценарио А и сценарио Б, побарувачката на
електрична енергија продолжува да расте, но со помала стапка. Во
третото сценарио – сценарио В – се претпоставува дека
побарувачката ќе остане статична. Овие сценарија даваат
илустрација за влијанието на промената на побарувачката.
Промените на побарувачката можат да се постигнат на многу
начини, во зависност од енергетската ефикасност, економскиот
развој, социјалните промени, промената на видовите енергија итн.
и овој труд не се обидува да го објасни начинот на кој тие промени
настанале во секое сценарио.
Во основното сценарио вкупната понуда ја надминува
побарувачката во секоја година после 2018 година и ова беше
земено како услов и за другите сценарија. Во Ексел беше создаден
едноставен модел за снабдување со енергија како би можело во
секое сценарио капацитетот на различни технологии за
производство рачно да биде манипулиран за да се обезбеди
задоволување на условеноста на понудата со побарувачката,
додека комбинацијата на производство ја прикажува генералната
слика која лежи во основа на секое сценарио. Можно беше да се
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менуваат капацитетите за секоја технологија (јаглен, природен гас,
комбинирана постројка за греење, хидро, ветер, фотоволтаици) за
секоја година од 2012 до 2030 година, а потоа и за годините 2035,
2040 и 2050. Генералните идеи кои лежат во основата на секое
сценарио се накратко изложени подолу:
-

-

-

Сценарио А – побарувачката е пониска отколку во
основното сценарио меѓутоа нема поттик за превземање на
различен пристап кон производството, оттаму и нивото на
обновлива енергија не е сменето во однос на основното
сценарио. Намалувањето на побарувачката значи дека е
потребно помало вкупно производство.
Сценарио Б – побарувачката е иста како и во Сценарио А, но
постои желба да се минимизираат емисиите на јаглерод, па
оттаму следи силен поттик за производство на енергија од
обновливи извори што води до помала потреба од
технологии кои се засноваат на фосилни горива.
Сценарио В – побарувачката останува статична за целото
време и нивоата на обновлива енергија се исти како и во
Сценарио Б. Тогаш е можно дополнително да се намали
производството на енергија од фосилни горива.

За секое сценарио се пресметани емисиите на јаглерод диоксид кои
произлегуваат од производството на електрична енергија. За таа
цел е потребно да се знае ефикасноста на конвертирање на
фосилното гориво во електрична енергија на секоја технологија
која се базира на фосилни горива. На пример, за нова централа на
јаглен од 600 MW бројката од 39,9 проценти беше користена од ÅF
MERCADOS EMI (2013). Ова значи дека за производство на 1MWh
електрична енергија потребно е количество на јаглен кој содржи
енергетски еквивалент од 2,5MWh. Единствениот податок за
ефикасност кој не беше превземен од ÅF MERCADOS EMI (2013)
беше за постоечкиот јаглен, за кој бројката од 36 проценти2 беше
претпоставена. Ова потоа беше поврзано со вредноста за CO2 за
секое гориво3. Се претпоставува дека обновливите технологии
немаат јаглеродни емисии кои произлегуваат од производство на
енергија.
Деталите на секое сценарио се дискутираат подолу.
2
3

Базирано врз ефикасноста на централите на јаглен во В. Британија (DECC, 2011)
Јаглен – 0.33MTCO2/TWh; Гас – 0.185MTCO2/TWh
32

Енергетските можности на Македонија
Преглед на можни опции

6.1 Основно сценарио
ÅF MERCADOS EMI (2013) дава детален преглед на секторот на
електрична енергија во Македонија и анализира како ситуацијата
може да се промени со тек на време. За основното сценарио
побарувачката на електрична енергија од Табела 8, страна 22 од ÅF
MERCADOS EMI (2013) беше користена за периодот 2012 – 20304.
Ова е превземено од Стратегијата за енергетика од 2010 година на
македонската влада и предвидува мерки за енергетска ефикасност.
Ова е сценарио со релативно висока побарувачка која значително
се зголемува со тек на време – просечен пораст од 2,4 проценти
годишно од 2012 – 2030 година. За годините 2030 до 2050, за овој
период не се дадени бројки, се претпоставува дека годишниот
пораст е ист како и за 2030 година – 1,3 проценти.
Нивото на електрична енергија произведено од разни технологии е
претставено на Слика 24 (стр. 79) од ÅF MERCADOS EMI (2013),
повторно покривајќи го периодот до 2030 година. Дополнително,
вкупниот капацитет на секоја технологија е прикажан на Слика 25.
Земајќи ја предвид оваа информација, факторот на оптеретување5
за секоја технологија и за секоја година може да се пресмета.
Нивото на производство на електрична енергија нема да биде
еднаков со крајното ниво на електрична енергија заради
губитоците при преносот и дистрибуцијата. Во ÅF MERCADOS EMI
(2013) се тврди дека овие губитоци се земени предвид и
подобрувања се планирани. Меѓутоа со оглед на тоа дека не
постојат детали за подобрувањата, беше превземен податокот од
вкупни губитоци за 2012 година од Светска банка6 и претпоставена
редукција од 6 проценти годишно до 2030 година.
За периодот од 2030 до 2050 година се претпоставува дека нивото
на понуда на електрична енергија ќе продолжи да биде повисоко
Малку видоизменето сценарио е опишано подоцна во Mercados (2013, p.27-8).
Меѓутоа тоа не ја менува значително ситуацијата и со оглед на тоа дека немаше
конкретни бројки, беше решено да се користат податоците од Табела 8.
5 Тоа е реалното количество на произведена електрична енергија/максималното
количество на електрична енергија кое може да се произведе под услов на
постојана работа под полн капацитет.
6 http://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.LOSS.ZS. бројките дадени за 2011
година се земени и за 2012 година
4
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од нивото на побарувачка. Дополнителен капацитет е додаден со
цел да се постигне ова, со избор на технологија во согласност со
преферираните технологии од претходниот период (2012 – 2030
година). Тоа води до дополнителни 400 MW од гасна постројка со
комбиниран циклус до 2035 година и уште 400 MW помеѓу 2040 и
2050 година.

6.2 Сценарио А – понуда како и во Mercados, пониска
побарувачка
Со оглед на тоа дека во Основното сценарио беше разгледувана
можноста за релативно висока побарувачка на електрична
енергија, важно беше да се разгледа и опцијата за пониска
побарувачка. Оттаму, во ова сценарио беше користено годишно
зголемување на побарувачката од 1 процент 7 . Со вака ниска
побарувачка се намалува и потребата од зголемен капацитет за
производство (под претпоставка дека понудата после загубите
сеуште ја надминува побарувачката). Следствено, сценариото води
кон:
- Затворање на постоечките централи на јаглен е забрзано во
однос на Основното сценарио каде 234 MW престануваат со
работа во 2017 година, 330 MW престануваат со работа во
2022 година и 470 MW престануваат со работа во 2030
година. Во Сценариото А 234 MW престануваат со работа во
2017 година, 330 MW во 2019 година и 470 MW во 2022
година.
- Намалена потреба од нов капацитет на јаглен – во
Основното сценарио 600 MW се пуштени во употреба во
2017 година и уште 600 MW во 2030 година. Во Сценариото
А 600 MW се пуштени во употреба во 2017 година како и во
Основното сценарио, меѓутоа нема понатамошна потреба од
дополнителен капацитет.

Истражувањето на можностите за постигнување на ова не е во фокусот на оваа
студија, но значителни подобрувања во ефикасноста се можни такашто, дури и
кога електричната енергија претставува поголем дел од вкупната побарувачка
на енергија, можно е да се ограничат зголемувањата во побарувачката на
електрична енергија. Цифрата од 1 процент е во согласност со „зеленото
сценарио“ во Програмата за анализирање и советодавна поддршка за зелен
развој и климатски промени во Македонија (2012).
7
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-

Зголемен капацитет на гас – без додатните 600 MW од
јаглен во 2030 година, потребно е во Сценариото А да има
дополнителни 400 MW од гасна постројка со комбиниран
циклус која ќе биде пуштена во употреба помеѓу 2040 и
2050 година. Во ова сценарио (и во следните 2 сценарија) се
претпоставува дека гасната постројка со комбиниран
циклус со својот капацитет е во состојба да обезбеди
доволно производство за да осигура дека понудата и
понатаму е поголема од побарувачката без потреба од
алтернативно производство од гасни постројки.

Се претпоставува дека сите разни технологии за производство
оперираат со истиот фактор на оптеретување како и во Основното
сценарио.

6.3 Сценарио Б – Голем удел на обновлива енергија во
понудата, ниска побарувачка
Побарувачката на електрична енергија во Сценарио Б е иста како и
во Сценарио А. Меѓутоа пристапот кон производството е многу
различен, со многу голем удел на обновлива енергија и намален
удел на јаглен и природен гас:
-

-

Постоечки централи на јаглен – Сценарио Б ја следи истата
програма за затворање како и Сценариото А.
Нови централи на јаглен – со намалената побарувачка и со
желба да се намалат јаглеродните емисии во ова сценарио
не се предвидува нов капацитет на јаглен.
Природен гас – како и во Основното сценарио, 400 MW од
гасна постројка со комбиниран циклус се пуштаат во
употреба во 2015 година. Со оглед на тоа дека нема да се
гради нов капацитет на јаглен, потребно е да се додадат
уште 400 MW од гасна постројка со комбиниран циклус во
2017 година. После тоа нема да има изградба на
дополнителни
капацитети.
Гасните
постројки
со
комбиниран циклус ќе работат само колку што е потребно
за да се одржи понудата на повисоко ниво од побарувачката
затоа што целта е да се минимизираат јаглеродните
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-

-

-

-

емисии 8 . Нема потреба од алтернативно дополнително
производство од други гасни постројки.
Комбинирана постројка за греење – иако комбинираната
постројка за греење во ова сценарио работи на природен
гас, таа се смета за попожелна од гасната постројка со
комбиниран циклус заради потенцијалот да ги намали
јаглеродните емисии преку обезбедување на топлина.
Сценариото Б предвидува централата Енергетика, која има
капацитет од 300 MW, да биде пуштена во употреба во 2016
година.
Хидро енергија – хидро енергијата влегува во употреба во
согласност со траекторијата предвидена со Стратегијата
за искористување на обновливите извори во Република
Македонија до 2020 година (Министерство за економија,
2010 година). Сценариото предвидува 815 MW од нов
капацитет во употреба до 2020 година и потоа 1000 MW до
2030 година9 (стр.85).
Ветер – до 2030 година 720 MW од капацитет на ветер е
веќе во употреба, двојно повеќе од максималниот
капацитет одреден од Министерството за економија (2010
година). Ова би значело 24 локации од по 30 MW капацитет.
Нови 420 MW би биле пуштени во употреба од 2030-2050
година со вкупен капацитет од 1200 MW. Ова е споредливо
со вкупниот капацитет на ветерна енергија од 1500 MW
предложена од Ćosić et al (2012) во нивната дискусија за
можноста од 100 проценти обновлива енергија во
Македонија.
Соларни фотоволтаици – до 2030 година, 720MW од
фотоволтаици се пуштени во употреба, како комбинација од
мали системи на покриви од куќи и згради и големи
централи10. Во ова сценарио, 600 MW од мали фотоволтаици

Ова се отсликува со промена на факторот на оптеретување.
Ова е пониско од максималното ниво одредено од Министерството за
економија (2010b). Ова е заради сугестијата дека надминувањето на 1000MW би
повлекло со себе изградба на проблематични хидроцентрали (во согласност со
ставовите на CEE Bankwatch Network и други еколошки организации).
10 За големите фотоволтаични централи во сценариото се предвидува дека
60MW би произвеле 85GWh. Оваа бројка е слична со таа од Олмедија ПВ Парк
(Olmedilla PV Park - парк на соларни електрани) во Шпанија, која е на слична
географска ширина со Македонија. За малите фотоволтаици се претпоставува
дека систем од 3kWp покрива 15m2 и работи со ефикасност на конверзија од 18
проценти и перформанс од 90 проценти. Можно е дека со подобрување на
8
9
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е еквивалентно на 200 000 згради со системи од по 3kWp.
Од 2030 – 2050 година, дополнителни 470MW се додадени,
со вкупен капацитет од 1120MW. Ова е споредливо со
1600MW предложени од Ćosić et al (2012).

6.4 Сценарио В – Голем удел на обновлива енергија
во понудата, статична побарувачка
Побарувачката на електрична енергија во Сценариото В
останува статична и не се зголемува со тек на времето.
Пристапот кон производството е ист како и во Сценариото Б
со желба да се минимизираат јаглеродните емисии и да
искористи значително количество на обновлива енергија:
-

-

-

Постоечки централи на јаглен – програмата за затворање на
постоечките централи на јаглен е незначително
модифицирана во однос на Сценаријата А и Б. Затворањето
на 234 MW е поместено за една година во 2018 година, исто
како и затворањето на 330 MW во 2020 година.
Затворањето на завршните 470 MW се случува во 2022
година, исто како и во Сценаријата А и Б. Решението да се
задржи постоечкиот капацитет на јаглен малку подолго ја
отсликува желбата да се избегне изградба на повеќе
капацитети на природен гас по 2015 година.
Нови централи на јаглен – нема потреба за нови централи
на јаглен во ова сценарио.
Природен гас – како и во Основното сценарио, 400MW од
гасна постројка со комбиниран циклус се пушта во употреба
во 2015 година. После тоа не се планирани дополнителни
капацитети. Како и во Сценарио Б, гасната постројка со
комбиниран циклус работи само колку што е неопходно за
да се осигура дека понудата ја надминува побарувачката11
па така јаглеродните емисии се минимизирани и не е
потребен дополнителен капацитет на гас.
Комбинирана постројка за греење – како и во Сценарио Б,
централата Енергетика започнува со работа во 2016 година.
Меѓутоа со намалената побарувачка возможно е да се

ефикасноста со тек на време количеството на произведена електрична енергија
од фотоволтаици ќе се зголеми.
11 Ова се отсликува со промена на факторот на оптеретување.
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-

исклучат 250MW во периодот од 2035-40 година, оставајќи
само 300MW во работа.
Хидро енергија – производството од обновливи извори е
исто како и во Сценарио Б.
Ветер – Исто како погоре.
Соларни фотоволтаици – Исто како погоре.

6.5 Дискусија
Табелата 1 подолу ги сумира четирите сценарија, го покажува
уделот на секоја технологија во вкупното производство и
јаглеродните емисии кои произлегуваат од нив. Сликите 1, 2, 3 и
412 го покажуваат вкупното количество на електрична енергија
произведено од секоја технологија во секое од трите сценарија,
покрај вкупната побарувачка и нето понуда (после загубите).
Сликите 5 и 6 ги покажуваат јаглеродните емисии.
Она што е јасно од сценаријата е дека поголемо внимание треба да
се посвети на побарувачката. Кога се размислува за производство
на електрична енергија постои тенденција да се предвиди
вообичаена, „секојдневна“ побарувачка и потоа да се одредува што
треба да се стори за таа побарувачка да биде задоволена. Постојат
многу можности за извршување на влијание врз побарувачката на
електрична енергија преку подобрувања на ефикасноста дури и во
време кога се врши замена од други видови енергија со
електрична13. Ова носи поволности без разлика кој пристап кон
производството се применува. На пример, резервите на јаглен во
Македонија се ограничени (Mercados, 2013) и соодветно во
сценарио со висока побарувачка на јаглен (Основно сценарио) е
многу веројатно дека ќе има потреба од увоз. Со намалување на
побарувачката (Сценарио А) побарувачката на јаглен ќе биде
помала и ќе има помала потреба од увоз. Ако постои желба за
зголемено учество на обновливи енергии тогаш тоа е полесно да се
оствари кога побарувачката е ограничена.
Со оглед на тоа дека Македонија се стреми да пристапи кон ЕУ
важно е да се обрати внимание на емисиите на јаглерод диоксид
Црната линија во Сликите служи како потсетник за дисконтинуитетот на
годините затоа што после 2030 година доаѓаат 2035, 2040 и 2050 година.
13 Поголем
удел на електрична енергија во системот, заедно со
декарбонизацијата на производството се сметаат за најверојатни начини за
намалување на јаглеродните емисии.
12
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кои произлегуваат од производството на електрична енергија.
Како што е одредено од Европската комисија (2011), целта да се
намалат емисиите на јаглерод диоксид за 85-90 проценти до 2050
ќе повлече со себе намалување на емисиите од енергетскиот
сектор од 93-99 проценти споредено со 1990 година. Овој труд не
ги споредува емисиите со тие од 1990 година, но Основното
сценарио и Сценариото А тешко се приближуваат до оваа цел.
Сценариото Б покажува промени кои генерално се во согласност со
оваа цел, додека Сценариото В скоро целосно ја задоволува.
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7. Заклучок и препораки: иднина без јаглен е
возможна
Оваа студија се обидува да даде преглед на можностите за
намалување на уделот на јаглен во македонскиот систем за
електрична енергија. Критичкиот осврт врз неодамнешниот
извештај побаран од Европската банка за обнова и развој укажува
на можности за развој на многу поширок спектар на опции од
сегашната комбинација на енергенси. Политиките кои се насочени
кон намалувањето на побарувачката на електрична енергија –
особено во домаќинствата и индустрискиот сектор – заедно со
развојот на нови извори на обновлива енергија нудат значителни
можности за придвижување во правец на чист и декарбонизиран
енергетски сектор.
Сценаријата кои беа разгледани во последниот дел од студијата
заедно со анализата на моменталната состојба на енергетскиот
сектор и наодите на MERCADOS студијата и останатите документи
укажуваат дека:
- Во Македонија постојат значителни можности за
инвестиции во обновливите извори на енергија, значително
поголеми во однос препораките дадени во официјалните
документи. Овие можности можат да придонесат да се
намали или целосно елиминира потребата од нови
капацитети кои работат на јаглен;
- Во овој контекст исто така е многу важен природниот гас кој
може да се користи како „мост“ при преминот кон
нискојаглеродна иднина;
- Потребна е сеопфатна и амбициозна програма за
подобрување на енергетската ефикасност и замена на
горива со цел да се намали побарувачката на електрична
енергија и потребата од енергенси со висока содржина на
јаглерод.
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Анекс – Детали за сценаријата
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