Енергетика

Укратко о сектору
Сектор енергетике на Западном Балкану карактерише недовољна и
застарела инфраструктура, висок степен зависности од фосилних горива,
касна примена обновљивих извора изузев хидроенергије и биомасе
у домаћинствима, ограничена енергетска ефикасност и енергетска
продуктивност, висока стопа енергетског сиромаштва упркос уобичајено
високим нивоима директних и скривених енергетских субвенција (углавном
усмерених на фосилна горива), ограничени тржишни механизми и учешће
приватног сектора.
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ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ

Стога се овај регион суочава са јединственом двоструком транзицијом:
од централизованих система под контролом државе до отворених и
конкурентних тржишта и према декарбонизацији.
Учешће у Уговору о енергетској заједници обезбеђује јасан оквир политике,
иако је задатак и даље прилично обиман.
Међутим, потенцијал је значајан. Овај сектор би могао да буде покретач
раста у региону кроз вишедржавне пројекте, као и кроз искоришћавање
великог потенцијала обновљиве енергије и енергетске ефикасности, што
би могло да помогне у постизању веће енергетске сигурности у региону и
да допринесе испуњавању преузетих обавеза и циљева у оквиру Париског
споразума.

90 MW капацитета
производње енергије из
обновљивих извора

Енергетска
реконструкција 37 јавних
објеката и више од 590
МWh/годишње уштеде
енергије

Системи даљинског
грејања побољшани у 22
града и места

Очекивани резултати
1.178 km далековода за пренос електричне енергије
унапређено и сигурно снабдевање енергијом
750 MW капацитета производње енергије из
обновљивих извора

Приоритети и активности WBIF-a

656 km гасовода

WBIF блиско сарађује са Енергетском заједницом и првенствено обезбеђује
техничку подршку и инвестиционе грантове. Са 74 гранта укупне вредности
од 237,8 милиона евра, енергетика је други најактивнији сектор WBIF-а.
Фокус је на повезивању (пренос електричне енергије и гаса) и одрживој
енергији (обновљиви извори и енергетска ефикасност).

Непрекидно и конкурентно снабдевање енергијом
за становништво и пословни сектор у региону
Енергетска реконструкција 140 јавних објеката

WBIF ГРАНТОВИ ПО СЕКТОРИМА
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Подаци из маја 2020.
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Албанија
Босна и Херцеговина
Хрватска¹
Kосово*
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Црна Гора
Северна Македонија
Србија
Регионални пројекти

HRV

* Овај назив не прејудицира ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом
Савета безбедности Уједињених нација 1244/1999 и мишљењем
Међународног суда правде о косовској декларацији о независности
1 Корисница WBIF-a до 1. јула 2013. године

ПРИМЕРИ ПРОJЕКАТА

Гасни интерконектор између Северне Македоније и Грчке
Северна Македонија се снабдева природним гасом из Руске
Федерације путем гасовода који пролази кроз Бугарску.
У оквиру овог инвестиционог пројекта биће изграђено 68 km
гасовода од Ђевђелије (на граници са Грчком) до места Неготино,
где ће се прикључити на гасовод Штип–Неготино. Нова деоница
гасовода обезбедиће количину од 326.000 кубних метара на час и на
тај начин допринети диверсификацији енергетских извора у земљи
и широј области, као и креирању трансевропских енергетских
мрежа.
Интерконекција ће омогућити Северној Македонији повезивање
на Трансјадрански гасовод (TAP), који је у изградњи у Грчкој и
Албанији. Трансјадрански гасовод део је Јужног гасног коридора
ЕУ, који такође обухвата Јужнокавкаски гасовод и Трансанадолијски
гасовод. Трансјадрански гасовод ће пролазити кроз северну Грчку,
Албанију и Јадранско море све до италијанске обале где ће се
прикључити на италијанску мрежу природног гаса.
Биће омогућено стабилно и сигурно снабдевање гасом за Северну
Македонију и Грчку, као и друге земље у региону, уз повећање
достпуности снабдевања гасом областима у Северној Македонији
које тренутно нису повезане на систем за више од једног милиона
становника, уз смањење емисије гасова стаклене баште преласком
са нафте и угља на природни гас.

Гасоводна цев (c) Shutterstock

УКУПНА ПРОЦ. ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА:

€54,4 мил.

ГРАНТ WBIF-А:

€12,7 мил.

ПРОЦ. ВРЕДНОСТ ЗАЈМА:

€39,6 мил. (EIB)

ОЧЕКИВАНИ ЗАВРШЕТАК:

крајем 2023. год.

Трансбалкански електроенергетски коридор:
деоница мреже у Србији Обреновац–Бајина Башта
Овај пројекат доприноси успостављању трансбалканског
енергетског коридора који би повезивао системе за пренос
електричне енергије из Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине
са системима у Хрватској, Мађарској, Румунији и Италији преко
надземних линија напонског нивоа од 400 kV те подморског кабла.
Између Обреновца и Бајине Баште биће изграђен нов двосистемски
далековод од 400 kV дужине 109 km, а трафостраница у Бајиној
Башти биће реконструисана за напонски ниво од 400 kV. Ове
инвестиције су неопходне због тога што је постојећи систем преноса
озбиљно застарео и самим тим склон системским кваровима те
високим оперативним и трошковима одржавања.
Деоница Обреновац–Бајина Башта налази се на листи пројеката
од интереса за Енергетску заједницу. Она ће унапредити систем
дистрибуције електричне енергије у западној Србији и повезати
га са системима у суседним државама ЕУ. Након завршетка, нова
деоница ће обезбедити снабдевање електричном енергијом за два
милиона становника, повећаће ефикасност и поузданост система
са 67% на 98% и смањиће емисије CO2 за 93.600 тона годишње.

www.wbif.eu

220kV Подстаница Бајина Башта, Србија, биће унапређене у 400 kV (c) JP EMS

УКУПНА ПРОЦ. ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА:
ГРАНТ WBIF-А:

€58,7 мил.
€13,1 мил. (INV)
€1,3 мил. (TA)

ПРОЦ. ВРЕДНОСТ ЗАЈМА:

€39,7 мил. (KfW)

ОЧЕКИВАНИ ЗАВРШЕТАК:

крајем 2024. год.

