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Абстракт
ПроцечкшТш че Потреби од технологии беше направена како Продолженче на

актчаноаТш «<> областа ча клчматскчте променн После изриботката на Првиот
чицчочилеч чзмеччТшј ни Република Македончја кон РамковншТш конвенција на
Обединетите Иацчи за клчматски Променч. Прч тоа со примена на моделот ГАЦМО
беа аналчзчранч технологчч главно од енергетската ефинаксост и обновливите
чзворч на ечергчја.

Направена е крива на трошоците за нималување на емишите на стакленички
ѓасовп за илустрацији на приорчтетчте. Се покижа дека околу половина од избраните
меркч се од ulniioiu. "њчн-њин", При што ги редуцчраат емиаште за 3% во споредба со
оснонпото сценарио. Вкупната редуцкчја на емисиите која може да се посттне со
сите меркч чзчесува 20%.

3d секоја мерка беа одреденч тешкотиите за чејзича чмплементација и беше
кочаТштирачо дека тие се најѓолеми за мерките со најголем потенцијал за намалување
lid емчаште. Тешкотичте се Главно фининсчаси прч ччТм чма и низок потенцијал за
чрчвлекување. странски чнвестчцич, a eo некои случач постојат и законски ч админ-
чстратианч бариери.

Потрено е да се нагласч дека проблемите од ооласта на климатските
Променч пе се со чајвчсок прчаритет во земја со економија во транзиција. Според тоа, ]
ѓланнчте чрачшња кпч треба да бчдат интегрчранч во рамкчте на тековнчте I
трачзчцчочч реформч се: надградба на качацчтетот на ииституциите, прчвлекување \
па странскч чннестчции, наѓласок на енергетска ефикасност и користење на Горива со ;
ччлшлку јаѓлерод. г

Abstract )
.-/.v a follow-up activity of the Macedonia's First National Communication under the UNFC- j

CC, Technology Needs Assessment is conducted, evaluating by GACMO model the measures related j
mainly to energy efficient and renewable energy technologies. ?

An abatement cost curve is constructed and used as an illustrative tool for recognizing pri- 1
orities in GHG abatement policy. About half of the measures are shown to be of "win-win" type, reduc- t
ing 3% of the baseline GHG emissions, while the total reduction which can be achieved by all mea- |
sures amounts to 20%. !

For each measure difficulties for implementation are identified, being the highest for the \
measures with largest GHG abatement potential. Generally, these difficulties include lack offinanc- l
ing and low prospects for attracting foreign investments as well as legislative and administrative bar- j
Hers.

It must be recognized that climate change issues could not be of high priority in a country J
with economy in transition. Consequently, in our case the main issues which should be integrated J
within the framework of ongoing transition reforms, in an effort to implement a GHG emission reduc- i
lion policy, would be: institutional capacity building, attracting foreign investment, emphasis on ener- f
g\> efficiency and considering the switch toward less carbon intensive fuels. |
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1. Вовед
Трансферот на технологии, дефиниран како проток на искуство, знаење

и опрема помеѓу и во рамките на државите, е помеѓу приоритетите во
Рамковната конвенција за климатски промени на Обединетите Нации.
Клучните елементи врз кои е заснован трансферот на технологии се: проценка
на потребите од технологии, информации за технологиите, овозможување на
новолни услови за имплементација на технологиите, надградба на капацитети и
механизми за трансфер на технологии.

Од перспектива на климатските промени и од развојна перспектива,
проценката на потреби од технологии вклучува идентификација и евалуација на
технологии, практики и реформи кои би можеле да бидат имплементирани во
различнн сектори на земјата со цел да се намалат емисиите на стакленички
гасови и ранливоста од штетните ефекти на климатските промени.

Многу од технологиите и практиките се добро прилагодени на
потребите за развој во поширока смисла. Понатаму, многу од технологиите кои
се раззиваат како одговор на потребите од ублажување, особено обновливите
извори на енергија и енергетската ефикасност, сега се покажуваат дека се
економски важни извори на ефикасна испорака и ефикасно искористување на
енергијата. Затоа, трансферот на технологии е од големо значење во контекст
како на активностите согласно Рамковната конвенција за климатски промени
на Обединетите Нации така и во однос на развојот на земјата воопшто.

Во овој труд се изведени некои квантитативни резултати за повеќе
технологии. Во оваа фаза, идејата не е да се изрши детална анализа, туку да се
демонстрира патот кој ќе се избере, бидејќи несигурноста е толку голема така
што било каква детална анализа веројатно би била неуспешна.

Беше ;користена софтверската алатка GACMO [1] (модел за трошоци
поврзани со стакленички гасови), која се користи да се проценат трошоците и
добивките на широк ранг на опции за ублажување на емисиите, а го пресмету-
ва намалувањето на емисиите на стакленички гасови, како и просечната цена на
ублажување изразена во САД $ по т на еквивалентен СО2. Taa e во можност да
ги комбинира опциите во форма на крива на трошоци за намалување на емиси-
итс, со што се дава приказ на маргиналните трошоци за намалување на емиси-
ите на стакленички гасови за бројни различни алтернативи.

Основата на анализата за ублажување е базно (основно) или референт-
но сценарио за развој на емисиите на стакленичките гасови во кое постои
детаљен приказ на состојбата во енергетиката која е потребна за да се изведе
студија за намалување на емисиите за земјата.

Сценариото за намалување ги комбинира емисиите од референтното
сценарио со промените (т.е. намалувањата) на емисиите постигнати со
различните опции за намалување, кои се испитуваат. При тоа важно е да се
истакне дека во опцијата за намалување на емисиите се произведува или троши
иста количина на енергија но со поинаква технологија.

Структурата на опциите за намалување во различни сектори многу
варира и е невозможно истата да сечшише во ист стандарден формат. Затоа, во
GACMO се користи флексибилна претстава за опциите кои припаѓаат на една од
следниве групи: енергетска ефикасност, обновливи извори на енергија и замена
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на горива.
За секоја опција за ублажување. мора да се дефинира единечна мерка за

цовитс технологии, заедно со стапката на продирање во земјата. На пример,
единицитс можат да бидат еден фрижидер, 1000 светилки, една депонија, MW,
нтн.

2. Избор на технологии за намалување на емисиите и прибирање на
влезни податоци, специфични за земјата

За енергетскиот сектор, како од страната на испораката, така и од
страната на побарувачката, беа испитани мерки поврзани со енергетски
ефикасните технологии и технологиите за заштеда на енергија, вклучувајќи ги
it обновливите извори на енергија. Во табелата 1 е дадена листа на избраните
технологии за намалување на емисиите. како и основната единица за секоја
мерка за намалување на емисиите. Овие технологии се избрани, бидејќи тие се
најверојатни за имплементација и постојат податоци за да се изградат опции за
ублажување на емисиите во претходни релевантни студии.

За секоја мерка за намалување на емисиите, беа одредени сите неопход-
ни влезни податоци во онаа' форма која му е потребна на моделот GACMO,
вклучувајќи ги и изворите на податоци. Исто така, беа собрани основните прет-
иоставки: цени на горива, горивна смеса за производство на електрична енерги-
ја. како и фактори на емисија.

Табела 1. Избрани технолопш за намалување на емисиите

1

2
->

4
5

6

7

8

9
10
11

12

13
14
15
16

Технологија

Мерки во производствопѓо на енерѓија
Воведување на течни горива во пронзводството на
енергија \2]
ХЕЦ Бошков Мост J31
Мини ХЕЦ (4 централи од 1 MW) f4|
Встерни централи [41
Централа на депониски гас [2]
Геотермално гресње на оранжерии н хотели во Банско
141
Биогас од отпадни води и животински и змет во мали
земјоделски индустрии (производство на млеко и
млечни продукти)[5]
Мрсжно поврзани соларни фотоволтанци [6]

Мерки во потрошувачката на енергија
Соларни грејачи ча топла вода во нндивидуални куќи [4]
Климатизацпја |2]
Ефмкасни фрижидерн [2]
Големн соларнн грејачи за топла вода во хотели,
болннци. јавни објекти и индустрија f4]
Ефикасно канцслариско осветление f2]
Ефикасни мотори [21
Ефикасни котли [21
Замсна на днзел мотори кај автобуси \2\

Основна
едннлца

1 централа

70 MW централа
4 MW централа
1 MW
1 централа

1 централа

1 централа

1 kW

1 единица
1 единица
1 единица

1 единица

1000 сијалици
1 kW
1 котел
1 автобус
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3. Крива на трошоци за намалување на емисија на СОг

Секоја од претходно наведените опции беше исшггана во однос на три кри-
териуми: ефикасност - иамалувањето на емисии, кое би се постигнало доколку мер-
ката се имплементира, трошоци - трошоците за имплементација кои зависат од ти-
пот на мерката, а може да ги сносат државата, индустријата, потрошувачите или
комбинација од нив, тешкотии при имплементацијата - се земаат предвид бројни
асиекти, како на пример расположивост на технологијата и трансфер на знаење во
•зсмјата. расположивост на репроматеријали, итн.

Врз основа на каратеристиките на избраните мерки за намалување на
емисиите и врз основа на конкретните податоци (табела 2) може да се направи ком-
паративната анализа на мерките. Евидентно е дека околу половина од испитаните
мерки се поволни во секој случај, односно познати под терминот "добивка во секој
поглед (win-win)"* шга "без каење" на долг рок, што значи дека се поволни дури и
од финансиски ашект. Ова делумно може да се објаени преку високиот енергетски
интензитет во економијата, кој има голем потенцијал за подобрувања. Повеќето од
нредложевите мерки се енергетски ефикасни, проследени со позитивни резултати
во однос на животната средина. Мерките во секторот за производство на елек-
трична енергија имаат негативни трошоци за хвдропроектите, додека за останатите
(воведување на течни горива во енергетското производство и ветерна енергија)
имаат позитивни специфични трошоци, кои може да се сметаат за мали.
Најефикасните мерки во однос на трошоците се замена на старите мотори на авто-
бусите ш нови, лоефикасни, веројатно поради мноху ниските карактерисгики на
старите мотори и примена на геотермална енергија во оранжериите и хотелите, со
умсрени трошоци. Од друга страна, фотоволтаици ловрзани на електрична мрежа
со многу поска"па мерка поради високите инвестициски трошоци.

Ка ко што се очекуваше, воведувањето на течни горива во производството
на олектрична енергија (намалува 1.24 Mt СОг-екв) заедно со подобрувањата на
индустрнските котли (намалува 3.48 Mt СОг-екв) најмногу придонесуваат во
целокупното намалување на емисиите на сгакленички гасови (вкупно за двете
мерки е 2.72 Mt СО2-екв), а кај сите други мерки овој износ е до 0.83 Mt СО2- екв. Ако
се имплементираат сите мерки, намалувањето на емисиите во 2010 е проценето на
3.55 Mt СОг-екв, што е 19.74% од базните емисии на сгакленички гасови (околу 38
Mt СО2-екв).

На сликата 1 прикажана е кривата на трошоците за намалување намалу-
вање на смисиите на СО2, каде намалувањата на емисиите на СО2 во 2010 (kt СО2-
екв) се прикажани на хоризонталната оска, а специфичните трошоци изразени во $/t
СО2-екв на вертикалната оска. Мерките се воведеии во кривата на маргинални
трошоци за намалуваае на емисиите, согласно со нивната финансиска ефикасност
(повеќето финансиски исплатливи мерки се ставени први, на левата страна од кри-
вата). Треба да сс нагласи дека таа е само апроксимирана крива, бидејќи сите мерки

* Меркнтс кај кои разликата вс> трошоците помеѓу опцијата за намалување и референтната
опција е нсглтпвна, што значи дека тоа се мерки каде се намалуваат и трошоците. Во овие мерки
се бараат ипчстни инвестиции, но тис ќе ^у се вратат на инвеститорот за одреден период и
псжатаму ќс сс гснерцра профит. Дури и да не се разгледуваат од аспект на климатските промсни
онис мерки се препорачливи за имплементација заради нивната економска ефикасноег.
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ce воведени адитивно. Содејствата и интеракциите помеѓу ЈМерките не се земени
предвид. На пример, ако се имплементираат мерките во секторот за производство
на електрична енергија, во тој случај смесата од горива за производсгво на елек-
трична енергија ќе се промени, така што мора да се гГресмета и примени нов еми-
сионен фактор во сите последователни мерки поврзани со електричната енергија.
Иако оваа крива е приближна, соодветно служи како илустративна алатка за
одредување на приоритетите на политиката за намалување на стакленички гасови.
На пример, во сегашниов случај може да се утврди дека со мерките "њин-њин"
(геотермално загревање, замена на дизел моторите кај автобусите, ефикасно јавно
осветление, ефикасни фрижидери, ХЕЦ Бошков Мост, ефикасни мотори и цен-
трала на депониски гас) емисиите на стакленички гасови можат да се намалат за
0.49 Mt СОз-екв (2.7%) во 2010.
Табела 2. Главни карактеристики на избраните мерки за намалување на емисиите

Мерка

Геотермално затоплување
Замена на дизел мотори кај автобуси

Ефикасно канцелариско осветление

Ефикасни фрижидери

ХЕЦ Бошков Мост

Ефикасни мотори
Централа на депониски гас

Ветерни централи
Мини ХЕЦ

Големи соларни грејачи
Соларно загревање на водата во
станбен сектор
Течни горива во производство на ел.
енергија
Биогас од агро-индуст. канализациска
вода
Ефикасни индуст. котли
Климатизери (станбени)
Фотоволтаици поврзани на ел. мрежа

Вкупна базиа емисија во 2010:18 Mt СО2-екв.*

* Од Првиот национален извештај на Република Македонија кон Рамковната
коивенција на Обединетите Нации за климатски промени, 2003.
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Сшкл 1. Крива на трошоци за намалување на емисии на стакленички гасови за 2010

4. Приоритети за технологиите за намалување на стакленички гасови

Мерките дадени во табелата 1 се индикативни во однос на состојбата во зем-
јата п не претставуваат иоцрпен каталог на сите мерки кои би можеле да се приме-
нат за намалување на емисиите на стакленички гасови во 2010 година. Оваа година
е избрана затоа што е средна во првиот период на обврски, 2008-2012 година од
Протоколот од Кјото др Рамковната конвенција за климатски промени на
Обединетите Нации. Мерките беа квантифицирани и споредени со базното сце-
нарио и за сите нив беа согледани потешкотиите при можната имплементација. Во
табела 3 е даден краток коментар за ефикасноста и ирименливоста на секоја мерка.

5. Заклучоци

Македонија е земја која не припаѓа на Анексот I што значи дека, согласно
протоколот од Кјото, нема конкретна цел за намалување на емисиите на стак-
ленички гасови во периодот 2008-2012. Како и да е, таа покажа зголемена грижа за
глобалниот проблем на климатските промени.

Општо земсно, земјите од Балканот се соочуваат со економски и социјални
ироблеми за разлика од земјите-членки на ЕУ. Мора да се признае дека прашањата
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Табела За. Коментари за испитаните мерки од етраната на испораката иа епергија

Мерка Коментари
| Мерки во Производсшвошо на
• енергија

\ Воводување на течни горива
i вс> производството на
| електрична енергија

Големи трошоци, но исто така и голем
потенцијал за намалување на емисиите,
при што се дава можност за
продолжување на користењето на
домашниот лигнит за подолг период и го
пролонгира воведување нови капацитети.

ХЕЦ Бошков Мост
"Win-win" мерка за која постои
фпзибилити студија од2001.

Мини ХЕЦ (4 централи од по 1
MW)

4 ! Ветерни централи

Централа на депониски гас

Релативно големи трошоци

Потребни се понатамошни студии за
утврдување на најповолни локации.
Низок фактор на амгажирање и
неснгурноста во испорака (зависи од
условите на ветерот) со релативно виссде
трошок.
Надежна мерка, но за да работи
оптимално мора да се вклучи во
ннтегриран систем за управување со
цврстиот отпад.

6 :

7 !

Геотермално затоплување за
оранжерии и хотели во Банско
Бмогас 1>д канализациска вода
I! животински измет во мали
зсмјоделски индустрии
(ироизв. на млеко и млечни
продукти)
Мрежно поврзанн
фсгговолтаици

Финансиски исплатливо. но со многу
мало намалување на емисиите.

Релативно големи трошоци и нема
детална анализа и искуство.

Екстремно големи трошоци и многу мал
потенцијал за намалување на емисии.

Мерки во иошрошувачкаша
на енергија

; Соларен грејач за топла вода
I во индивидуалните куќи

Потребни се кампања и/или стимуланси;
за преземање на почетната инвестиција.;
Релативно ниски трошоцн и мало <
намалување на емисиите.

10 | Климатизација

12

14

16

Ефикасни фрижидери

Голсми соларни грејачи за
топла вода во хотсли, болници,
јаини објекти и индустрија
Е(|)икасн« канцелариско
осветлувањс

Ефикасни м<.пч>ри

Внсоки трошоци и многу мал потенцијал
за намалување на емисипте.
Надежна "win-win" мерка со веројатно
највисока стапка на продирање во201_0.

Впдетс коментар9.

"Win-win"' мерка која е наједноставна за
имплементација
Најповолна мерка во индустријата, која
нсто така е "win-win".

Ефмкасни котли

Замена на днзел мотори кај

Високи трошоци и највисок потенцијал за
намалунање на емисиите, но мали шанси
за нмплементација поради лошата
состојба во индустрија.
Мсрка со најмали трошоци, но со мало
намалување на емисиите. Потребни се
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од областа на климатските промени не се високо приоритетни во земјите чија|
економија е во транзиција. Така, политиките за намалување на емисијата на стак-1
ленички гасови можат да бидат успешни само ако тие се интегрираат и имплемен- •
тираат во рамките на транзиционите реформи. Главните прашања во напорите за
имплементација и спроведување на политиките за намалување на емисијата на стак-
ленички гасови се:

• Надградба на капацитетот на институциите. Ефикасна администраци-
ја и технички капацитети се клучни точки за усвојување на реалистична стратегија,
имплементирање и спроведување на законодавство и мониторинг на резултатите.
Треба да се нагласи дека надградбата на капацитетите мора да биде раководена од
самата држава и треба да одговара на конкретните потреби и услови на самата
земја.

• Интеграција на стратеѓијата за нсшалување на стакленички гасови во
рамки па други стратегии. Бидејќи земјата има други проблеми кои се сметаат за
поприоритетни, целите на стратегијата за намалување на емисијата на стакленички
гасови може додобро да се имплементира доколку истата се интегрира во тие
стратегии. 0'собено во случајот на индустрискиот и енергетскиот сектор, попрепо-
рачливо е да се вклучат стакленичките гасови како параметар во енергетската
политика на земјата, наместо да се прават обиди да се имплементира интегирирана
политика за намалување на емисија на стакленички гасови која вклучува одредби за
енергетско производство и индустриски развој.

• Привлекување на странски инвестиции. Бидејќи на земјата и недостасу-
ваат финансиски ресурси, потребни за рехабилитација на енергетскиот сектор, и
бидејќи таа во мсментов се обидува да го приватизира индустрискиот сектор, дирек-
тните странски инвестиции се сметаат за клучни бидејќи тие мсжат да претставу-
ваат извор на каиитал, неопходен за воведување на нови технологии и производни
процсси.

• Наѓласок на енергетска ефикасност. Генерално, приоритетните мерки за
намалување на емисиите на стакленички гасови се од електроенергетскиот сектор
каде доминираат фосилните горива (ситуација која нема битно да се промени во
блиска иднина). Уште повеќе, заради големиот удел на лигнитот, мерките за енер-
гетска ефикасност добиваат поголемо значење.

• Замена на горивата. Понатамошното користење на природниот гас во
енергетиката, како и обновливи извори е препорачливо затоа што во Македонија
веќе постои соодветна инфраструктура. На таков начин, користењето на
домашниот лигнит ќе може да биде продолжено за подолг период, но користењето
на природниот гас е економски неконкуретно заради повисоките производни
трошоцн и ниската цена на електричната енергија.
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