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АСПЕКТИ НА МАРГИНАЛНИТЕ РАЗХОДИ В ЕНЕРГЕТИКАТА

Д. Стойчев - "Енергокибернетика", Кр. Кьнев -- НЕК

Разработката анализира маргинапните разходи (МР) и метода на
маргиналыия анализ (ММА). Предлага се постановка за тяхното
приложение в нашите условия, анализират се практически случаи на
приложение. Целта е да се изясни постановката и технологията на
използване на маргинапните разходи.

ММА е силно средство за многоцелеви изследвания, и което е
МНО! о важно, той спомага за ефективно разпределение на дефицитните
ресурси в отрасъла чрез подходяща сиоема на тарифите и цените.

I в наша г а страна показа, че при използване! о на ММА
има неясни моменти относно съг ласуванос i 1 а на информацията с:
различен характер по време (статистическа ui минали периоди или
прогнозна, текущи значения на показателите, моментна или за
период време), по обект (oiделни енергообекти или цялата
елекiросистема), по предназначение (входна, междинна,
резултативна, изводи от анализа на всичко предидущо). Вследствие
на юва не може да се определи ясно значението на резултатите и да
се направят коректни изводи, които да моделират адекватно реапнии
код на процеси!е, и да имат практическо значение.

Гореизложеното налага по-дълбоко изигияване на същност!а
и<л Mcipi мпапниге разходи и ММА.

Направените изследвания у нас и чуждият опит показват, че
когато на се прецизират условията на изследването резултатите на
различни изследователи мий ov различни изследвания на един
и .ас ледова! ел се различават коренно. Разнообразието на условията,
oi които зависиi МР водят до разнообразие на видовете МР и до
i ол.нм брой на възможните за изчисление МР. Различни
предположения, например за товара, цените на горивото,
наличност!а на ЕЦ, закъснението за въвеждане на нов енергообект,
ВОДЯ1 до различни резултати за МР. МР мел ai да са моментни или
средни за период, за един или много обекти, за голяма територия.

Oi изложеното е ясно, че изводи и препоръки по ММА могат да
ие правят udMo за подробно изеледыана обпас г на условия на
елек трическа! с* подсистеме!, потреблението, ювара, времето,
прос•раниiвого.

Анализы на резултати!е от изследванията ни води до извода,
чи основните фактори, определящи маргинапните разходи, при дадено
•етническо, технологическо ниво и cipyKiypa ма изследваната
система, компании, пазар, конкуренция и менажмент, са следните:



- 4сл кие място, район, за съществуващ и пи нив потребител се
определят разходите;

- за коя част от товаровата диаграма и с каква говарова диаграма-
денонощиа, седмична, месечна, годишна (иочасова ими
ии i ег рирана) j
Н<А какс-в временен период се правят изчисленията - текущи,
средно-, дълго- срочни многогодишни прогнози;
и Me» или не възможност да се подготвим за изменението на
пшриблениега, да планираме мерки за контрол, въздействие,
«адаптации, к он троп, предупреждение;
каква е степента иа неизвестност и неопределеност на
информацията за процеса» прогнозируеми или не с а разводите
ма в;:ида на процеса;
колков е договорния период на икономически конiром, вкп. на
цените— с ежегодно изменение ипи мносогицншен г. възможност за
средни цени в периода;
какъв е ин i ервапа на изменение Не* времето- час, месец, година;

- начален момейi <и ситуация) на изменение на потреблението-
а годината, месеца, денонощието;

- какво е изменението на потреблението- намаление или увеличение;
- кипко голямо е изменението на потреблението;

кои раз;:оди се изследват- на компанията или на компанията ппюс
Н<А потребителя зависещ от снабдяването (производство ,
<и) пренос, (и) разпределение, (и) потребление).

Горного ни позволява да направим по -нач а» ыицн елнализ и
класификация на МР / 1 / . По—нататък ще дефинираме различни видове
ill и ще разгледаме особенни случаи иа тяхното приложение.

b МР (КМР) , 'причинени \><л :*::оди " , г: ъо тветствуа<* i
и>А изменение i о иа потребление го, киеш може д<=» i t 4 посрещне без
специално инвестиране.

Известно е, че по теория при сiабипен бапаш: м перфектен
кинкуреиген пазар тарифите и цените се стреми? към КМР за всеки
htictc потребители— с даден коефициент на натоварване / 2 / ; но
всъщност реалният пазар често увеличава цените. При това голям
pei /наторен пробием за естествения монопол възниква, когато при
цени основани иа КМР възвращаемостта е недостатъчна, което се
смучыа при влагане на съществени инвестиции. Счиiа се, че в
Бын ария монополната електроенергийна система може да издържи
манко при цени по-ниски от своите разходи и ш КМР, спед което
• рябые» да се направи плавен превод към изравняване между КМР и
цениiе, а после между дългосрочните МР и цените.

<д на КМР се вижда и в статичната теория на
онолучньм о, киши свързва КМР с ифекч иьнос. i i а на

not реблепииi о.

Последовсиелният анализ на предла! aneio, it-pc.eneio и
конкуренцията, разходите и приходите, показва, -ie КМР при
съьс-ршени условия всадност трябва да отразяват оптималните цени.

Друго следствие от анализа на раз:: оди г е на производителя и
потребителя е, че оптималните цени при единица изменение на
и а;: ода, са равни на МР на производителя и произведението на обема
иа произьомс i ьото и изменението на средните гк.п ребит елгки разкоди.



В тази връзка е естествено,, че в Англия /2/ една от формите
на максималната претеглена пазарна цена на електрическата енергия
Зс* крайний потребител представлява сума от таксите за
снабдяването, преноса, разпределението, пула, горивото и
електрическата компонента, като при определяне ма последната се
използва формулата (1):

(1) Р = КМР + LOLP ( VOLL - КМР ) , където

КНР - КМР за генерация;
LGLP - вероятност за загуба на товара;
VQLL — сгайност на загубената електроенергии, определяща се от

per у пат ора.

Oi друга страна, в страните с развита пазарна икономика
(вкл. енергетика) процедурата за ефективен спот пазар предвижда
всеки ден да се определя покриването на товарите за следващите
48 половин часови интервали, като се координира реда на
i енераторите по икономичност чрез КМР.

Когато има пиков товар, цената съдържа премия за качество,
(мощноеiна компонента), като рента за ограничената мощност и
желанието на потребителя за повече мощност. Дългосрочно това
определя чистата печалба от инвесчициите ь дългоживуща енергийна
мощное I . MuiunocTHaia комшмонен i ct се определя от втория член НА
уравнение (1) и е около 40 пъти но-голяма or енергийната
компонента в бита.

Н* ФИ1 .1 и ФИ1 .2 са приведени плюсiратиьни i рафики за
илот равновесие и ценообразуване при монопол.

£йоримг (по време) вид МР --• средносрочните МР (СМР) са
• ези, кии го определяме за изменение на потреблението, което не
може да се задоволи без частични инвестиции, за придобиване или
иг падане на мощности.

Резултатите показва!', че срецносрочното ценообразуване би
|рибвало да се основава само на разкаците на производителя, ако
нищо не засн1 а качество! о 1Ш задоволяването.

Третият вид <ио време) МР — дългосрочните МР <ПМР) са тези,
коиiо определяме за изменение на потреблението, което не може да
се задоволи без широкообхеатно инвестиране, с участие на всички
инвестиционни компоненти. Те се изчисляват като разликата между
исъвременените стойности на функциониране при новото и старо
потребление се разделя на разликата между осъвременените
LiuMtiuLiM на изменението на потреблението.

Следователно, ако до момента има наличное! (на излишна,
дублираща, резервна) мощност — ДМР освен КМР включват
допълни гелни раз;;оди за рехабипитации, модернизация и
реконструкция на старите съществуващи мощности (временно
заместени с други стари мощности), а при неналичност на мощност -
ДМР включва! инвес1ициите за строи i em. i но на нови енергообек ги .

Место ДМР се критикуват, че допринасят за осигуряване на
приходи i е, а не за повишаване на икономическата ефективност.
Счи1а се, че ценообразуването по КМР е достатъчно само за
LiaOMiiHd икономика, технологическо, техническа и научно развитие
и ш за кратко време. Ценообразуването по ДМР е правилно в
1еорегичен аспект и ако се получат грешки на практика, то те не
(лмениг принципа, а изискват по-резултатни методи за проверка и
конiрол.



На фиг.З е интегрирана връзка!а между КИР и ДМР.

За ипки-трация на връзката и прехода между производните на
ДМР - 'цена на новия входящ' ~ разладите за да се влезе и издържи
на пазарната конкуренция, и 'разходи на прираст' се предлага
фиг . 4.

НА графиката е отразен факта, че за точно приложение на ММА
е предложено да се отчитат малките различия в 'цената на входа' в
зависимост от временни и/ипи локални особенности на обема на
пазара, територията, стоката.

Освен 1 ова се предполага, че отчшенияг мри раздадите
ибичаен ефект на мащаба се променя след определени размери.

Изследванията показват, че ниже да се счита, че за дадена
истини икономическа среда и пазар, има определена оптимална област
н<_ч размера, обхват а, силата и мощта на монополната компания ими
кимиаиии.

Анализеi доказва» че за икономики в преход е ны само
необходимо, но и възможно да се създават условия за плавен преход
кшжцу ра^ничниш нива на разходи и цени / 4 / . Тима i рябва да
i_iaaa както при планиране, така и при експлоатация ^А енергийните
с i оланства.

Следващия! вид ИР - дълг о-дълг осрочни МР <ДДМР) аа тези,
кииш определяме за изменение на потреблението, к о е ю не може да
i_e задоволи 6*mt цялостно инвестиране, и се изчисляват като

между две ал1ернативни oniималнм решении за рааиично i
ноiребпение.

Проведени i е изследвания за дос i сл i ьчни шцвнйчию бъдеще
43tiui , че при определяне различния компоненти на МР на

единица резул)ат, ако КИР са по-високи m CMP, когато изтегляме
помрем присъединяването на единица нова мощност (например газова

, iо иледиа, че планът е неопiимапеи-

Многабройииге примери еацял ца naeoud, че ако нашите
npoi нози са верни, оптимален е ппанм, за който всички видове
<за съответния по дължина период) МР са р>авии, тоест системата
i си ава ще работи и ще се развива оптимално, и по такъв начин ние
(управлението) се стремим с времето да повишаваме нейната

oniималиосi.

Анализы на информационното осигуряване на изчисленията в
IIIIA ни водя1 до извода, че намаляването иа определеността и
ьероя! нос i i а и<л информацията с времето, ноцчер i ава значението на
използването на широка гама планови и прогнозни методи и средства
d<* 1 арангиране на движението към оптимума.

Особеиии сложно, като частен случай, е да се сравнява в
далечно бъдеще цената на развитието на производството с цената на
икономиите в потреблението, което всъщност има място при
шфедеинке на ИР за игдиница tipupaci w еиинии,* намйпение.
Оценките се затрудняват още повече от смесената природа на
мерки i е за икономии•- икономически, социални, публични.



Пробием представлява съща определянето на потребителските
разходи, на качеството на обслужването. И за настоящия момент е
сможно да се даде цена на чакането, опашките, препълването,
последствията от прекъсване на електроснабдяването. Може да се
предположи обаче, че ако тези показатели могат да се оценят
физически, го е целесъобразно да се прогнозират текнитв нива и за
i и;; да се определя! различните МР. Ако този начин ь> също
•=»«» рудиен, то може да се използват за оценка практически
критерии ими норми, като например 7. резервна мощност.

Подобен пример на сложност е и глобалното оптимизиране на
епектрическач« мрежа. Счита се, че тук може да се използва опита
OI миналото и експертни оценки.

Най-общията извод от проведеният анализ е, че много
и различни МР могат да се изчиспят за настоящето и бъдещето, но
практически полезните ще са много майко от тях.

Ясно е, че някои от МР ще са тясни, псевдо маргиналии,
че не за всички елементи, за всички времеви интервали в матрицата
не» р<аз;юди i е ще е възможно да се определят МР, че трудно може да
иь определят потребителските разводи, че различниiе МР за един и
същ елемент може да не са еднакви. Освен миза, якп потреблението
м/нии нроизвоцс'1 tjoi i-i са BtipoHi ноеши, то МР могат да св очаквана

основана на вероятност, или да са определени отделно за
и ск-с i оиииь- на системата - например МР за сук сезон за
i росис i оме* i- миши ВЕЦ могат да са различии в зависимост от

ы на цмлсиа i одина, понеже разбиването ни вероятностите
пи интервали води до въвличането на нова зависимост и

ЦЫ I

Успоконващо е, все пак omrii>i показва, че i рубите оценки
i_-=t ььнреки всичко много полезни. Например, даже приблизителната
картина Hci МР изяснява тикната структура и улеснява формирането на
структурата на тарифите и цените, което е по-добро от тарифите нт
основаiа на разбиването на счетоводните разходи.

Дру| извод е, че когато МР силно зависят от състоянието на
средата, Koeio е iрудно и рядко наблюдаемо, цените които са
свързани с него способствуват за ефвкгмвиос i г а на разпределението
и<л ресурси 1 е. Например, в i арифи i е има елемент за състоянието на
средата, каго температура на възду;;а, инфлацията и др.

I'lnoroio i yopt'i ични възможнос i и и н рак i и чески проблеми ни
до npociMM извод, че е целееьобразно структурата на
ге и цени i ь Дс1 е no-onpoci ына oi структурата на разходите.

13 определянето на цените по МР случаят, когато потреблението
венка i одина се pt-ководи по годишните КМР, според нас е краен.
Знае се, че при инвестиционно напрегнатите отрасли, като
енергетиката, производството и потреблението се обвързват за
дълъг период напред, сравним с цикъла на живот на съоръженията.
В крайния случай инвестиционните решения ще въвлекат контракт за
HP и цени за всяка година в този бъдещ период.
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Срициинт случай е, когато потреби телиi e не определят точно своею
бъдещо поведение, потребление. Тогава на потребителите трябва да
се предлага социално оптимална инвестиционна политика, разкоци и
потребление, и след решението неговото ежегодно потребление ще се
съобразява с текущо определените КИР за снабдяването му.

Приложение на гореказаното се вижда в необходимостта от
публикуване на МР за настоящата и за няколко години напред.

Третият основен извод е, че тъй като по сегашните цени
ни! реби i еня г определя своето поведение и ва в бъдеще., то цените
трябва ца отразяват всички оценки на МР, и ако сегашните и бъдещи
МР са различни,, трябва да се търси компромис и начини за
намаление на разликата. Това според нас се отнася пряко до
текущата ситуация в българската енергетика.

Анализът показва, че теоретически оптималното маргинално
ценообразуване не може да е просто разпределение между енергийна;,
мощноеiна и реактивна компонента, съобразно времето на деня и в
i одината, нивото на напрежението и мястото в мрежата. Тези неща
трябва да се свържат с готовността на производителя и на
потребителя да отговорят на всички свои крайни поведения.,
например да се сключи контракт за доставка и плащане за много
ML.JH.-I период.

Очевидно е, че сега горните изисквания ме могат да се
реализират на практика, но ние считаме че има условия
предполагащи компромис между различните МР.

Пърыи, за КМР не може да се определи точно цената на
потребителя, вероятността за прекъсване на снабдяването,
сезонните метеоефекти, което води до използване на СМР и ДМР.

Второ, тъй като тарифите се обявяват за няколко години
напред, следва, че се използват съвместно КМР, СМР и (IMP.

Трето, когато е трудно да се определят ДМР, то дори
ниючни КМР са полезни за определяне на тарифната структура.

В резюме може да се каже, че направеният анализ показва
е добре да се използват МР и ММА, но също колко е
но резултатите да са несъстоятелни. 5 материала а\

изяснени отделни аспекти на МР и ММА, което спомага за
•екното бъдещо приложение.
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