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ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Кратка содржина
Во трудот се презентирани некои од основните модели за формирање на цената на ел.

енергија во услови на функционирање на отворен пазар за ел. енергија како и конкуренција на
ниво на потрошувачката и производството. Како карактеристичен пример е земена
Амстердамската берза за ел. енергија "Amsterdam power exchange" APX (spot market), a делумно
ce спомнати и некои други типови на берзи и методологии за определување на цената. Детално е
обработена методологијата за исчистување на цената еден ден однапред "clearing price mehanizam
in day athead market" од Амстердамската берза и објаснет начинот на функционирање на
механизмите за балансирање, како и финансиските затворања.
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Abstract
In this paper is presented some of basic models for electrical energy price clearing in l iberalized

market area and competition on level of consumption and level of production. As example was taken
Amsterdam power exchane APX - spot market and l i t t l e was presented some of another types of
markets and methodology for pricing also. In detal is presented "clearing pricing mehanisam in day
athead market" from Amsterdam power exchange and explain methodology for balancing market and
finansial clearing.
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Ден Д -19. 02. 1998 година, може да се каже дека Европската електро индустрија го
направи главниот чекор. Официјално од овој датум, во Европската унија егзистира
единствен внатрешен пазар за ел. енергија. Базичната идеја за заеднички пазар за секч)ј
вид стока, услуга, човечки труд е лајт-мотив уште од Римската повелба од 1957 година.
Ел. енергија и гасот се последни стоки кои не подлежеа на конкуренција до оваа дата. Кон
крајот на 80-те години се појави иницијалната идеја за отворање на пазарите и да се воведе
конкуренцијата во голем обем на традиционално монополистичкиот свет на
потрошувачката на ел. енерија и ѓасот. Така наречени независни производители на ел.
енергија влегоа на пазарот. Различни техники беа употребени за да се олесни
конкуренцијата и нивниот влез на пазарот. Во текот на 1990 година ЕК ја превзеде
водечката улога за комплетирање на легалната база за овој процес. Истото е
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материјализирано во форма на Директива 96/92 од 19. 12. 1996 година за внатрешен пазар
на ел. енергија.

Заживување на единствениот внатрешен пазар на ел. енерија беше со неколку
првенствени цели:

• демонополизација на постојните електростопански претпријатија и правото на
избор на снабдувач со ел. енерија

• воведување на конкуренција на сите нивои
• намалување на цените на ел. енерија на сите нивои

Како резултат на сето ова дојде по постепено отворање на пазарот со ел. енерија и
формирање на квалификувани потрошувачи со право на избор. Co текот на изминативе
две години бројот на квалификуваните потрошувачи се повеќе се зголемувал, така да
заклучно со 01. 01. 2000 година во Европската Унија 62 % од пазарот на ел. енерија е
целосно отворен!

Co директивата 96/92 се утврдуваат општите правила за интерен пазар на ел. енерија.
Таа поставува правила во врска со организацијата и функционирањето на електро
секторот, пристап до пазар, критеријуми и процедури кои се применуваат при јавни
лицитации, давања на согласности за работа и самата работа на системите.

Директивата како и секогаш, е прифатена врз база на бројни компромиси постигнати
по неколку годишни дискусии, дебати како на политичко, така и на техничко ниво, но
изгледа дека уште многу компромиси ќе треба да бидат направени. Директивата им нуди
на индивидуланите земји членки на ЕУ, да изберат структура за нивниот пазар за ел.
енерија која најповеќе им одговара на нивните потреби. Од тука во имплементирањето на
условите од самата директива земјите членки на ЕУ навистина и креираа различни
системи. Секако дека секоја избрана варијанта мораше да соодветствува со наведената
Директива. Исто така сите 15 земји членки на ЕУ беа обврзани да една на друга им
овозможат слободен пристап кон нивните пазари со ел. енерија по правото на
реципроцитет, што на некој начин значи креирање на заеднички (единствен) пазар на ел.
енерија.

Co неа се утврдуваат општите правила за интерен пазар на ел. Енергија:
• Либерализација (отворање) на пазарот за ел. Енергија
• Формирање на квалификувани потрошувачи
• Право на потрошувачите на избор на снабдувач со ел. Енергија
• Давање можности за создавање на независни производители на ел. Енергија
• Транспарентен, објективен и недискриминаторен пристап до преносната и

дистрибутивната мрежа
• Ги дефинира учесниците на пазарот со ел. енергија (регулаторна комисија,

производители на ел. енергија, дистрибутери, купувачи на големи и крајни
купувачи, брокери за ел. енерија, снабдувачи со ел. енергија, оператори на
системите и др)

• Ги определува основните правила на игра на сите ученици на пазарот со ел.
енерија.

Еден од основните проблеми кои произлезе од оваа либерализација и формирање на
слободен пазар на ел. енергија беше формирањето на цената на ел. енергија. Еден дел од
количините на ел. енергија со која се тргува одат на билатерални договори помеѓу
производителите и потрошувачите. Останатиот дел од побарувачката оди преку спот маркетите и
разните видови на берзи. На Амстердамската берза за ел. енергија односот на билатералните
договори во однос на спот маркетот е прикажан на слика 1.
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сл. 1

Co оглед дека во почетниот момент прво конкуренцијата се створи помеѓу
производителите на ел. енергија првичен модел, кој се уште функционира во одредени берзи
беше со лицитирање на понудите од страна на производителите со цел да се задоволи вкупната
побарувачка на ел. енергија. Секој производител нудеше одредена количина на енергија за
одреден час во дневниот дијаграм на побарувачката со одредена цена. Постојат и модели во кои
се нудат точно определени блокови на енергија или моќност. Потоа се формира дигаграмот на
понудата и тоа од најефтината понуда па се до најскапата. Во ова редење на понудените
количини единствен критериум е понудената цена. На крај се повлекува вертиклна црта
паралелна со у-оската која представува потреби од ел. енергија во тој час и се определува
всушност кои електрани за тој чес ќе работат, а кои не. На секој производител му се плаќа онолку
колку тој побарал при неговата лицитација. Овој модел се нарекува модел колку што е
лицитацијата или "as bid is" и е представен на сл. 2.
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Ce разбира овој модел има свои предности и недостатоци. Еден од најголемите
недостатоци е едностраната конкуренција што во паразни услови може да доведе и до
зголемување на цените од страна на производителите, како и до нереално представување на
трошоците на работењето на системот. За да се се створат услови за вистинска пазарна
ориентираност и конкуренција на сите ниво, воведена е и конкуренција на ниво на
потрошувачката. Еден од најразвиените модели е моделот на исчистување на цената на ел.
енергија на берзата во таканаречениот ден однапред пазар на ел. енергија (day athead market).

Bo основа првиот дел од формирањето на цената е ист како и кај предходниот модел.
Прво доаѓаат понудите од производителите чија што крива за одреден час се формира на сличен
начин. Се разбира дека одредени електрани кои работат во базниот дел неможат сатно да ја
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менуваат својата моќност. Таквите електрани дококу немаат предходно склучени договори се
најавуваат на берзата како лицитација која мора да работи и оди со нула цена. (as must run - zero
bid) Овие електрани без разлика на трошоците за нивната работа ќе испорачуваат ел. енергија, a
добивката или загубата зависи од исчистената цена на берзата за тој час. За таа цел целиот
дијграм на понудите се поместува во десно за онаа количина на ел. енергија која се нуди од овие
производители. Co тоа е формирана кривата на понуда ("bids curve").

Потоа доаѓаат побарувањата од потрошувачите. Секој од потрошувачите побарува
одредено количество на ел. енергија и ја лицитира цената која е спремен да ја плати за истата.
Побарувањата ("ask") од потрошувачите се редат на дијаграмот по обратен редослед од
производителите. Имено прво доаѓа најскапата побарувачка, па се до наефтината. И овде
критериумот е единствено цената која потрошувачот е спремен да ја плати за одредено
количество на ел. енергија.

Пресечната точка на овие две линии од понудата и побарувачката ја одредува
исчистената цена за тој час, како и количеството на енергија кое во тој час е потребно да се
произведе. Оние потрошувачи кои ќе се најдат од десната страна на пресечната точка во тој час
нема да добијат електрична енергија, или ќе ја платат по значително повисока цена од разни
брокери кои чуваат одредени количини за разни други трансакции. Исто так оние електрани кои
се од десната страна на пресечната точка нема да работат во тој час.

Исчистената цена за одреден час е иста за сите учесници на берзата без разлика дали се
портошувачи или производители и без разлика на предходно лицитираната вредност. На
производителите им се исплаќа исчистената цена и нивниот профите истите го бараат во
раликата од понудената односни лицитирана цена до исчистената цена за одреден час.
Потрошувачите добивката ја имаат исто така во разликата од понудената до исчистената цена.

Co овој метод се обезбедува производителите да лицитираат на берзата со
минимализирани вистински трошоци за работењето и речиси без никаков профит. Секое
покачување на можниот профит во лицитацијата е ризик дека ќе се најдат од десната страна на
пресечната точка и дека тој час нема да играат на пазарот.

Во одредени моменти се јавува потреба од вклучување на одредени електрани заради
претовар на одредени водови или трафостаници и со цел за нивно растеретување. Доколку за
оваа цел мора де се вклучи електрана која во првичниот деијаграм се нашла од десна страна на
пресечната точка поради повисока цена од исчистената, на оваа електрана и се плаќа потполната
сума на нејзината лицитација без оглед на веќе исчистената цена. Ова се нарекува проблен на
закрчување или congestion market. Bo некои берзи за потребите на congestion ce прават годишни
или полугодишни лицитации за кои електраните лицитираат за предимство при вакви
преоптоварувања.
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сл. 3

Ha крај откако ќе се исчисти цената за секој час поединечно за наредниот ден, истите се
објавуваат на веб страна, а распоредот на електрани и потрошувачи во вид на возен ред им се
доставува на диспечерските служби за наредниот ден, заедно со билатералните договори.
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Цените кои се исчистуваат во процесот на лицитирање можат да достигнат најразлични
вредности во зависност од моменталната побарувачка и можноста за призводство. Тие дури
варираат од многу мали до многу големи вредности во од час во час, во зависност од денот,
сезоната, месецот или некои други услови. Како пример е дадено часовното варирање на цените
на ел. енергија за една недела на Амстердамската берза на ел. енергија, во однос на обемот на
тргување со ел. енергија истата недела..
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Сл.4

Представените денови се од Среда во Вторник. Се забележува дека цената варирала од 25
па се до 100 ЕВРА за MWh, додека обемот на тргување во сите денови освен деновите на
викендот (Сабота и Недела кои се четвртиот и петиот ден на гфарикот) е релативно ист.

Меѓутоа, наредниот ден, при реалната работа на ситемот се јавуваат помали или
погомени одстапувања од утврдените количини при лицитациите предходниот ден. Исто така се
јавува потреба од регулација на фреквенција, држење ротирачка резерва, ладна резерва и други
видиви на барање, потребни за нормапно функционирање на системот. За да се покријат овие
разлики, во некои берзи постојат додатни берзи кои се за секој вид на барање засебни или се оди
на 3, 6 или!2 месечни договори по пат на лицитација.

MW

сл. 5

По завршувањето на денот, се собираат сите мерења, се корегираат одстапувањата во
однос на предходно договорените количини, се вршат сите прелевања и се утврдуваат
вредностите со кој секој учесник се задолжува. На пример доколку некоја електрана лицитирала
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да произведе 100 MW во 14-иот час по одредена цена, а призвела 90 MW по налог на
диспечерите поради одредени проблеми разликата од 10 MW на електраната и се исплаќа по цена
од 15 % од исчистената цена. Или на пример доколку некој потрошувач превзел повеќе енергија
одколку побарал во лицитацијата, додатната количина му се наплатува според цената утврдена со
лицитација на производителите кои учествуваат во регулацијата и ротирачката резерва и така
натаму се до потполно затворање на сите одстапувања. Овој процес се нарекува балансирање на
пазарот кој се одвива во два дела. Првиот дел е при самот работење на ситемот и при
управувањето од страна на диспечерите, а другиот е при финасиските затворања. Сите финасиски
затворања се прават еднаш неделно.

Покрај овој тип на берза постојат и многу други типови. Како еден од
покарактеристичните ќе го спомене моделот на огласна табла или "billeting board system", кој
всушност представува огласна табла на која се најавуваат производителите и потрошувачите со
своите лицитации. Во одредената лицитација може да се наведе најразлична форма на податоци.
Се наведуваат количините на енергија, периодот за кој се нуди или бара, цената, дијаграмот,
видот и други податоци. Производителот или потрошувачот едноставно со најавување на веб
страната преку интернет може да си одбере адекватен договор со едноставно кликање на
одредена лицитација со што договорот е автоматски склучен. Се разбира сите оние кои тргуваат
на овој начин мора да се предходно ауторизирани од страна на берзата и да имаат пристап кон
истата.

Во Европа и Северна Америка, се е поголем бројот на учесници на берзите на ел.
енергија. Процесот на либерализација доведува до глобализација на пазарот, како и до
изедначување на цените од различни региони. Овој процес е неминовен и во Република
Македонија и што побрзо го прифатиме, тоа полесно ќе се вклучиме и ќе ги имаме придобивките
од истиот.


