
ОСНОВНИ ИЗВОДИ

 ¾ Въвеждането на цена на въглеродните емисии 
е пазарно базирана политика за осигуряване на 
ефективен и успешен енергиен преход.

 ¾ Оценката чрез моделиране на микро- и макро-
икономическите ефекти от въвеждането на цена 
на въглеродните емисии върху икономиките на 
страните от Централна Европа разкрива ограни-
чено негативно въздействие, което може да бъде 
преодоляно посредством различни данъчни по-
литики.

 ¾ Въвеждането на цена на въглеродните емисии в 
цялата икономика би спомогнало за постигането 
на 40-процентното им намаление през следващо-
то десетилетие, което ще доведе и до подобре-
ние на енергийната и климатичната сигурност на 
тези страни.

 ¾ Включването на разходите за емисии в цените на 
продуктите и услугите стимулира трансформаци-
ята на икономиките на региона от въглеродоемки 
сектори, получаващи държавна подкрепа, към 
отрасли с по-висока добавена стойност и по-ни-
сък въглероден отпечатък.

 ¾ С подходящи данъчни политики, въвеждането на 
цена на въглеродните емисии може да намали 
енергийната бедност и социалното неравенство, 
като страните от Централна Европа биха били 
сред най-печелившите.

 ¾ Най-лесният за администриране механизъм за 
преразпределение на приходите от облагането 
или продажбата на въглеродните емисии с цел 
намаляване на енергийната бедност в региона 
е изплащането на еднократни суми в помощ на 
уязвимите потребители.  
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Европейският съюз е изправен пред едно от 
най-трудните предизвикателства за енергийната и 
климатичната си сигурност в съвременната исто-
рия. Скокът на цените на енергийните ресурси, за-
почнал още преди руската инвазия в Украйна, раз-
кри по категоричен начин необходимостта от нова 
глобална стратегия за решаване на трилемата на 
енергийната политика – сигурност на доставките, 
достъпност и устойчивост, като същевременно се 
ограничат максимално геополитическите рискове. 
Високият интензитет на използването на изкопае-
ми горива в енергетиката на повечето европейски 
икономики е ключов фактор за нарастващата енер-
гийна бедност на континента.1 Ето защо разработ-
ването на ефективни политики и инструменти за 
ускоряване на декарбонизацията на европейската 
икономика не само ще намали рисковете пред кли-
матичната сигурност, но и ще запази икономиче-
ската конкурентоспособност и социалното благо-
състояние на Европейския съюз.

Включването на разходите за въглеродните емисии 
в ценообразуването на стоките и услугите може 
да стимулира потребителите да намалят и проме-
нят енергийното си потребление, като се откажат 
от изкопаемите горива и ги заменят с възобновя-
еми енергийни източници. Цялостният анализ на 
мик ро- и макроикономическите ефекти от цената 
на въглеродните емисии, разработен в сътрудни-
чество с партньори от Германия, Румъния, Унгария 
и Полша, показва, че въвеждането им ще спомог-
не за 40-процентното намаление между 2022 г. и 
2032 г. на въглеродната интензивност на икономи-
ката, без това да има значително отрицателно въз-

1 Владимиров, М., Рaнгелова, К. и Димитрова, А., Великият 
разлом: Енергийната и климатичната сигурност на Евро-
па между зеления преход и Кремълския наръчник, София: 
Център за изследване на демокрацията, 2022.

https://csd.bg/bg/publications/publication/the-great-energy-and-climate-security-divide/
https://csd.bg/bg/publications/publication/the-great-energy-and-climate-security-divide/
https://csd.bg/bg/publications/publication/the-great-energy-and-climate-security-divide/
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действие върху икономическото развитие на раз-
гледаните страни. От своя страна, при ефективно 
преразпределяне на допълнителните приходи от 
въглеродните емисии към населението, съществу-
ва сериозен потенциал за подобряване на благосъ-
стоянието на обществото.

Заключението от анализа е, че въглеродно интен-
зивните отрасли ще растат по-бавно за сметка на 
нисковъглеродните сектори, които ще се възполз-
ват от промените в капитала и труда, за да привле-
кат по-големи инвестиции в налагането на зелени 
технологии. Прякото включване на въглеродните 
емисии в ценообразуването може да доведе до 
загуба на благосъстояние само при отсъствие на 
механизъм за преразпределение на допълнител-
ните приходи. Съществуват редица възможности 
за намаляване на обществените загуби, но и за по-
вишаване на доходите на по-уязвимите групи до-
макинства. Така, противно на популярните митове 
срещу декарбонизацията, въвеждането на цена на 
въглеродните емисии не само може да не увеличи 
разходите на обществото, но и да намали енергий-
ната бедност и едновременно да ускори прехода 
към нисковъглеродна икономика.

Оценка на 
макроикономическото 
въздействие от включването 
на разходите за въглеродни 
емисии в ценообразуването  
в Централна Европа
Анализът на ефектите върху националното стопан-
ство се основава на макроикономически многосек-
торен динамичен стохастичен равновесен модел 
(DSGE), обхващащ България, Германия, Полша, Ру-
мъния и Унгария. Данъкът (цената на въглеродните 
емисии) е адаптиран и оптимизиран от макромоде-
ла за всяка държава с цел 40-процентно намаление 
на емисиите на CO� до 2033 г. спрямо равнището 
към 2022 г., като се вземат предвид въглеродната 
интензивност и енергийният микс на национални-
те икономики, както и общото им развитие (Фигура 
1). Резултатите от модела показват, че въвеждане-
то на цена (разходи за закупуване) на въглеродни 
емисии би забавило икономическия растеж незна-
чително. Според прогнозите на Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), 
между 2022 г. и 2032 г. икономиките на страните от 

региона се очаква да растат значително по-бързо 
(между 20% и 25%), а на Германия – с 9% за същия 
период.

В България, Германия и Румъния наблюдаваните от-
рицателни отклонения в растежа на БВП (Фигура 2) 
според прогнозите на ОИСР са пренебрежимо мал-
ки. Дори в Полша, където БВП ще се свие най-много 
(с около 1%), очакваният икономически ръст оста-
ва двуцифрен през наблюдавания период въпре-
ки цената на въглеродните емисии. Интересно е, 
че икономиката на Унгария би нараснала, макар и 
нез начително дори повече отколкото в сценария на 
ОИСР, при модел с включени разходи за въглеродни 
емисии. Следователно при всички разгледани дър-
жави би могло да се въведе цена на въглеродните 
емисии на равнища, които биха намалили емиси-
ите с 40% през следващите 10 години, без това да 
навреди на икономическия растеж.

Каре 1. Методология за оценка 
на макроикономическото 
въздействие от въвеждането на 
цена на въглеродните емисии

На първо място, аналитичната рамка поставя 
за цел намаляване на емисиите на CO� с 40% 
до 2032 г. в сравнение с 2022 г. във всички 
страни. Второ, цената на въглеродните емисии 
(изразена в щатски долари за тон емисии на 
CO�) се коригира за всяка държава, така че да 
се постигне целта за намаляване на емисиите 
с 40%. Следователно цената на въглеродните 
емисии зависи от общата макроикономическа 
рамка, както и от въглеродната интензивност 
и енергийния микс на местното стопанство. 
След това, моделираният размер на цената на 
въглеродните емисии е основно допускане за 
определяне на отклонението на макроиконо-
мическите показатели (ръст на БВП, заетост, 
добавена стойност, внос на горива) от „сцена-
рий без цена на въглеродните емисии“ между 
2023 и 2032 г. Референтните точки за сценария 
без цени за емисиите се формират от прогноз-
ните показатели на ОИСР. При определянето на 
добавената стойност и заетостта са показани 
отделни процентни отклонения за пет различ-
ни икономически отрасъла (селско стопанство, 
промишленост, енергетика, строителство, ус-
луги), като въглеродната интензивност на все-
ки сектор стъпва на анализ от съществуващата 
литература. 
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значително между отделните сектори. Най-забеле-
жително е, че въвеждането на цена на въглерод-
ните емисии всъщност би повишило добавената 
стойност в енергийните сектори на всички държа-
ви. Причината за това е, че тези допълнителни раз-
ходи биха стимулирали енергийните компании да 
намалят инвестициите в активи, свързани с използ-
ването на изкопаеми горива, и да насочат капита-
ла към електроенергийно производство посред-
ством използването на възобновяеми енергийни 
източници, които по принцип имат много по-ниски 
променливи разходи. При сектора на услугите се 
наблюдава слабо отрицателно отклонение от сце-
нария без цена на въглеродните емисии във всички 
държави, вариращо от -0,3% в Германия до -2,1% в 

Друг начин за оценка на въздействието е да се раз-
гледа как се променя добавената стойност2 за ця-
лата икономика и поотделно за всеки сектор. В Гер-
мания и в Унгария цената на въглеродните емисии 
води до леко увеличение на добавената стойност 
(0,08% и 1,22%), докато в България (-0,9%), Полша 
(-1,2%) и Румъния (-1,4%) добавената стойност се 
свива до 2032 г.

Въпреки това, ако се направи секторна разбивка на 
резултатите, става ясно, че ефектите се различават 

2 Най-просто казано, добавената стойност е равна на раз-
ликата между стойността, която се създава при производ-
ството на стоки и услуги, и разходите за капитал и труд.

Фигура 1. Облагане на въглеродните емисии, необходимо за постигане  
на 40-процентното им намаление до 2032 г. на национално равнище

Източник: Център за изследване на демокрацията въз основа на модела MEMO.

Фигура 2. Разлики в ръста на БВП  
(% отклонение от сценария без цена на въглеродните емисии на ОИСР)

Източник:	Данни на ОИСР за прогнозния ръст на БВП, Център за изследване на демокрацията въз основа на модела MEMO, 
изследващ ефекта от включването на цената на въглеродните емисии.
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на много по-високите пазарни цени.4 С подходя-
щата държавна подкрепа, която да смекчи непо-
средственото въздействие на рязко нарастващите 
разходи, енергоемките предприятия ще могат да 
приложат технологични промени в използването 
на енергия, за да възстановят конкурентоспособ-
ността си.5

Що се отнася до пазара на труда, включването на 
въглеродните емисии в ценообразуването поч-
ти не влияе върху заетостта, а моделът показва 
смекчаване на ръста на заетостта до 2032 г. (Фи-
гура 3). Експанзията на нисковъглеродните секто-
ри ще компенсира до голяма степен загубените 
работни места в секторите с висока въглеродна 
интензивност като тежката промишленост и про-
изводството на електроенергия посредством из-
копаеми горива. Това е отразено и в увеличаване-
то на заетостта в сектора на услугите във всички 
държави; сектор, който традиционно се счита за 
много по-малко зависим от потреблението на из-
копаеми горива.

Тъй като много енергийни компании все още об-
мислят дали да удвоят инвестициите в изкопаеми 
горива (напр. чрез построяването на нова инфра-
структура за внос на втечнен природен газ), или да 
се съсредоточат върху развитието на ВЕИ, запла-
щането на въглеродните емисии от всички сектори 
може да бъде тласъкът, от който се нуждаят, за да 

4 McWilliams, B., and Zachmann, G.,”European natural gas de-
mand tracker“, Bruegel, December 7, 2022.

5 Рангелова, К. и др., Устойчиво възстановяване и дълго-
срочна декарбонизация на Югоизточна Европа, София: 
Център за изследване на демокрацията, 2021.

Полша. Като се има предвид очакваният растеж на 
тези сектори вследствие на преструктурирането на 
централноевропейските икономики, отрицател-
ното икономическо въздействие вероятно лесно 
ще бъде преодоляно. Нещо повече, средствата от 
Механизма за справедлив преход на ЕС и всеоб-
хватните регионални стратегии в рамките на тери-
ториалните планове за справедлив преход допъл-
нително ще подпомогнат декарбонизирането на 
регионалните икономики.3

В индустриалния сектор се наблюдават различия 
в резултатите на страните от региона, като в Гер-
мания и в Унгария цената на въглеродните емисии 
има положително въздействие, а в България, Пол-
ша и Румъния – отрицателно. Последното може да 
се обясни с въглеродната интензивност на промиш-
леността в тези страни, както и с неспособност та 
на много дружества да осъществят бърза тран-
сформация на производствените си процеси след 
въвеждането на квоти за въглеродните емисии, 
което води до по-високи производствени разходи. 
Тези отрицателни отклонения обаче биха могли 
да бъдат преодолени чрез решителни действия 
на правителството, които улесняват инвестициите 
в енергийна ефективност, замяната на използва-
нето на изкопаеми горива с възобновяеми източ-
ници и общата оптимизация на бизнес процесите. 
Енергийната криза през 2022 г. показа как много 
производствени предприятия успяха значимо да 
намалят потреблението на природен газ в отговор 

3 Примова, Р., Владимиров, М. и Трифонова, М., Към спра-
ведлив преход в България, София: Център за изследване на 
демокрацията, 2022.

Фигура 3. Отклонения при равнището на заетост  
(% разлика от сценарий без въвеждане на цена за въглеродни емисии)

Източник: Център за изследване на демокрацията въз основа на модела MEMO.
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https://www.bruegel.org/dataset/european-natural-gas-demand-tracker
https://www.bruegel.org/dataset/european-natural-gas-demand-tracker
https://csd.bg/bg/publications/publication/switching-the-gears-of-decarbonisation/
https://csd.bg/bg/publications/publication/switching-the-gears-of-decarbonisation/
https://csd.bg/bg/publications/publication/towards-a-just-transition-in-bulgaria/
https://csd.bg/bg/publications/publication/towards-a-just-transition-in-bulgaria/
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та по различни категории. Моделът изчисля-
ва промените в потребителското поведение, 
произтичащи от предизвиканите от повише-
ните цени на въглеродните емисии промени 
в относителните равнища на различните кате-
гории разходи, и след това анализира загуби-
те на благосъстояние за всеки децил разходи, 
т.е. с колко средно се намалява покупателната 
способност на домакинствата от различните 
потребителски групи (по децили) след въвеж-
дането на цена на въглеродните емисии.

Общите загуби на благосъстояние от включване-
то на разходите за въглеродни емисии до 2033 г., 
разпределени между десетте разходни децила, 
са незначителни (Фигура 4). И това е така дори 
преди преразпределението на допълнителните 
данъчни приходи за потребителите и въпреки че 
относителната тежест на цената на въглеродните 
емисии засяга малко по-силно социалните групи 
с по-ниски доходи. Ако се разгледат най-високите 
и най-ниските децили от разходите на домакин-
ствата, загубите на благосъстояние през 2033 г. са 
най-високи средно за Унгария, тъй като домакин-
ствата ще трябва да печелят средно с 2,2 % повече 
след включването на въглеродните емисии в це-
ните, за да запазят първоначалните си равнища на 
потребление, докато българските потребители са 
най-малко уязвими със загуби от около 1,1%. Гер-
мания е страната с най-силно изразени неблаго-
приятни ефекти от преразпределението на допъл-
нителните приходи, докато в България разликите 
са най-малки.

насърчат тази трансформация. Всъщност резул-
татите показват, че в сравнение със сценария без 
въглеродни данъци, вносът на изкопаеми горива 
ще намалее във всички държави, с изключение 
на чуждестранните покупки на нефт в Германия. 
Вносът на природен газ спада най-силно между 
10% в Румъния и 35% в Унгария. Следователно, 
като се намали зависимостта на Европа от вноса 
на изкопаеми горива, особено от Русия, положи-
телното въздействие от включването на квотите 
на въглеродните емисии ще укрепи енергийната и 
климатичната сигурност.

Въздействие на цената на въглеродните 
емисии върху енергийното поведение

Каре 2. Методология за оценка 
на въздействието върху 
домакинствата

За целите на микроикономическия анализ се 
използват пет различни версии на модела за 
системен анализ на потреблението QUAIDS (по 
една за всяка държава), за да се оценят проме-
ните в поведението на домакинствата след въ-
веждането на фискален механизъм, с който да 
бъдат обложени въглеродните емисии. Пред-
полагаемите ценови равнища на въглеродните 
емисии, използвани в анализа, са същите като 
при макроикономическия анализ, а данните са 
от проучванията на домакинските бюджети, 
които изчисляват разходите на домакинства-

Фигура 4. % загуба на благосъстояние през 2033 г. преди преразпределението на допълнител-
ните приходи от търговията с квоти на въглеродните емисии в Централна Европа

Източник: Центърът за изследване на демокрацията въз основа на модела за системен анализ на потреблението QUAIDS.
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Един по-добре свързан енергиен пазар в Централна 
Европа вероятно ще намали отрицателните ефекти 
на разходите за въглеродни емисии върху разпре-
делението на общите разходи на домакинствата, 
което, от своя страна, допълнително ще окаже поло-
жително въздействие върху намаляването на въгле-
родните емисии. Влиянието на разходите за въгле-
родни емисии зависи от обхвата на конкретния ин-
струмент, като включването им в ценообразуването 
на по-широк спектър от продукти и услуги води до 
по-равномерно разпределение на разходите6. Тъй 
като структурата на домакинските бюджети в петте 
държави не е идентична, стимулите за намалява-
не на емисиите, породени от различните им цени, 
следват принципа на разходната ефективност, като 
изглаждат непосредствените промени в цените и 
намаляват краткосрочните загуби на благосъстоя-
ние. Например при добре интегриран енергиен 
пазар доставчиците ще внасят електроенергия от 
най-конкурентните по отношение на разходите за 
производство източници в чужбина (т.е. предимно 
възобновяеми енергийни източници), вместо да 
разчитат на по-скъпите местни електроцентрали 
на изкопаеми горива. Следователно подобрената 
координация на операторите на преносни системи 
(ОПС) би могла да позволи оптимизиране на тър-
говията с енергия от възобновяеми източници на 
регионално равнище, като това доведе до общо по-
нижение на цените на електроенергията във всички 
държави. 

Въпреки че въздействието от разходите за въгле-
родните емисии в Централна Европа е по-скоро 
слабо дори и малки загуби на благосъстояние мо-
гат да имат силно отрицателно отражение върху 
по-уязвимите домакинства. Допълнителните раз-
ходи могат да предизвикат и сериозен обществен 
отпор срещу въвеждането на цена на въглеродните 
емисии и като цяло срещу политиките за нисковъ-
глероден преход. Ето защо от националните прави-
телства зависи да преразпределят допълнителните 
данъчни приходи по възможно най-ефективен на-
чин, насочвайки ги към най-уязвимите общности с 
цел намаляване на енергийната бедност. 

В проучването са заложени три основни сценария 
за преразпределение: 1) сценарий на еднократен 
паричен трансфер, при който всяко домакинство 
получава една и съща сума регулярно, 2) сценарий 
на двойно разпределение, при който други данъци 

6 Köppl, A., and Schratzenstaller, M., “Effects of environmental 
and carbon taxation: A literature review”, – In: WIFO Working 
Papers No. 619, Austrian Institute of Economic Research (WIFO). 

се намаляват, за да се компенсират разходите за 
въглеродните емисии, 3) сценарий на ценова суб-
сидия, при който данъчните приходи се преразпре-
делят обратно пропорционално на бюджетите на 
домакинствата, така че по-бедните домакинства да 
се възползват сравнително повече. 

Най-значително намаляване на енергийната бед-
ност се наблюдава при сценария с ценовите суб-
сидии, като процентът на намаление е около един 
процентен пункт за всички държави (Таблица 1). 
По-слабо въздействие се наблюдава при сцена-
рия с еднократни трансфери, тъй като най-бедните 
домакинства получават същата парична сума като 
най-богатите, въпреки че спрямо бюджета си пър-
вите все пак получават по-голяма подкрепа. При 
сценария с двойното разпределение, равнищата 
на енергийна бедност ще се увеличат във всички 
държави с изключение на Германия. Като се има 
предвид, че сценарият на двойното разпределение 
е сравним с намаляване на данъка върху доходи-
те, съвсем логично е, че при такъв сценарий дома-
кинствата с повече възможности ще се възползват 
непропорционално повече, докато по-бедните до-
макинства едва ли ще усетят някакви ползи за бла-
госъстоянието си.

Ценовата субсидия е най-ефективна за намалява-
не на енергийната бедност, тъй като от нея ще се 
възползват предимно домакинствата с ограничени 
доходи. Подобна политика обаче може да предиз-
вика протестна реакция от страна на домакинства-
та със средни и високи доходи, които ще претърпят 
по-големи загуби. Освен това ценовата субсидия 
изкривява пазарните сигнали към домакинствата, 
които иначе биха могли да инвестират в подобря-
ване на енергийната ефективност или да бъдат сти-
мулирани да пестят енергия. Регулираните цени са 
основната стратегия за намаляване на енергийната 
бедност в Централна Европа, което потенциално 
подкопава финансовата стабилност на държавните 
енергийни предприятия като обществените достав-
чици на енергия и в същото време допринася за 
прекомерно енергийно потребление. 

За сравнение, една по-опростена система за пре-
разпределение като еднократната отстъпка е свър-
зана с по-малко административни рискове и е 
по-вероятно да получи подкрепата на различни об-
ществени групи. Еднократните парични преводи не 
нарушават пазарните сигнали и позволяват на до-
макинствата да подкрепят пряко инвестициите в ка-
чеството на своите жилища, които подобряват тех-
ния комфорт и намаляват потреблението на енер-

https://www.econstor.eu/handle/10419/231459
https://www.econstor.eu/handle/10419/231459
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ношение на разходите се влияе от ценовите проме-
ни между различните категории разходи. 

Второ, загубите на благосъстояние, предизвикани 
от разходите за въглеродни емисии, ще бъдат смек-
чени и при трите вида подходи за преразпределе-
ние на приходите, разгледани в настоящото проуч-
ване. Трето, някои подходи за преразпределение 
на приходите водят до вторични ефекти, като съще-
временно намаляват въздействието, предизвикано 
от цената на въглеродните емисии. Използването 
на приходите от търговията с въглеродните емисии 
за намаляване на други данъци например ще бъде 
от полза предимно за по-богатите домакинства, но 
все пак по-бедните домакинства ще повишат общо-
то си благосъстояние, особено ако намаляването 
на данъците е специално насочено към промяна на 
енергийното им поведение.

Каре 3. Най-слабото звено

България е най-уязвимата страна по отношение 
на рисковете, свързани с енергийна бедност, 
въпреки че се наблюдава значително подо-
брение по отношение на ключови индикатори, 
като например дела на разходите за внос на 
нефт и газ в БВП и разходите за енергия на гла-
ва от населението. Въпреки това, през 2019 г. 
очакваните енергийни разходи в България за 
всеки 1000 евро БВП възлизат на над 65 евро, 
което е с 50% повече от средното равнище за 
региона. Същевременно потреблението на 

гия. Паричните трансфери обаче трябва да бъдат 
обвързани със строги изисквания за изразходване 
на средствата, така че финансовата подкрепа да се 
използва за инвестиции в енергийна ефективност и 
подмяна на уреди, а не за подпомагане на цялост-
ното потребление.
7

От тези резултати могат да се направят три общи 
извода. Първо, включването на разходите за въгле-
родни емисии може да подобри благосъстоянието 
на по-уязвимите домакинства с подходящ меха-
низъм за преразпределение. Тъй като регионът на 
Централна Европа се характеризира със структур-
но неравенство в доходите и благосъстоянието, 
анализът показва, че включването на адекватен 
механизъм за преразпределение би подобрило 
обществената подкрепа за въвеждането на цена на 
въглеродните емисии, което, от своя страна, би уле-
снило нейното политическо прилагане. Освен това, 
макар че домакинствата до голяма степен запазват 
същото равнище на разходите си благодарение на 
преразпределителните плащания, които получават, 
емисиите, свързани с техните модели на потребле-
ние, ще намалеят, тъй като поведението им по от-

7 Поради ограничения в наличността на данни, в настоящото 
проучване се използва определение за енергийна бедност, 
основано на разходите, което взема предвид домакинства-
та с разходи под 50% от националната медиана. Макар че 
по този начин се отразява по-добре енергийната бедност в 
децилите с по-ниски доходи, може да се пропусне енергий-
ната бедност сред средната класа, която живее в енергий-
но неефективни жилища и следователно има относително 
високи разходи за енергия. Справянето с енергийната бед-
ност изисква стратегически, интегриран подход, който над-
хвърля обхвата на настоящото проучване.

Таблица 1. Въздействие на допълнителните разходи за въглеродни емисии и различните 
механизми за преразпределение на данъците върху енергийната бедност7

Равнище на  
енергийната бедност

Базов сценарий 
(2022 г.)

Сценарий след данъчно 
облагане (2033 г.)

Сценарии след преразпределението 
(2033 г.)

Държава Паричен 
трансфер

Двойно  
разпределение

Ценова 
субсидия

България 16,50% 18,05% 15,78% 17,01% 15,18%

Германия 6,26% 8,93% 5,34% 6,15% 5,03%

Унгария 11,45% 12,49% 10,65% 12,16% 10,57%

Полша 10,80% 12,52% 10,20% 11,55% 9,85%

Румъния 13,83% 15,44% 13,66% 13,89% 1,59%

Източник: Център за изследване на демокрацията въз основа на модела на системата за търсене QUAIDS.
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Противодействие  
на рисковете, свързани  
с енергийната бедност  
в Централна Европа след 
руската инвазия в Украйна
В настоящото проучване ефектът от разходите за 
въг леродните емисии върху цените и съответно 
върху домакинствата е изолиран от други критич-
ни фактори, като равнището на инфлацията. Това 
разграничение е от решаващо значение за общест-
вения дебат в светлината на настоящата енергийна 
криза, когато се разпространяват дезинформацион-
ни послания, които обвиняват именно Европейския 
зелен пакт и по-високите цени на въглеродните 
емисии за кризата с цените. 

Повишените цени на енергийните ресурси в Европа 
от 2021 г. насам се дължи до голяма степен на вли-
янието на цената на природния газ върху електро-
енергията. Недостигът на природен газ на европей-
ските пазари след ограничаването на доставките 
от страна на „Газпром“, съчетан със силното иконо-
мическо възстановяване след края на ковид огра-
ниченията, доведе до рязък скок в цените на газа. 
Същевременно зависимостта от газовите електро-
централи за задоволяване на пиковото търсене ги 
превръща в определящ фактор за ценообразуване-
то на пазара на електроенергия, което предизвика 
скока и волатилността на цените на електроенерги-
ята през есента и зимата на 2021 г. Ситуацията се 
влоши допълнително след увеличението в цените 
на суровия петрол, въглищата и квотите на въгле-
родни емисии, които повишиха значително смет-
ката за внос на енергия на европейските държави 
и разходите за производство на електроенергия от 
всички централи, използващи изкопаеми горива. 

Тази криза разкри как прекомерната зависимост от 
изкопаемите горива може значително да увеличи 
рисковете за енергийната и климатичната сигур-
ност и да подкопае жизнеспособността на енергий-
ния преход. Тя също така засили гласовете, които 
настояват за преразглеждане или дори спиране на 
Европейския зелен пакт. Това би било грешен отго-
вор на кризата. Зеленият преход не е причината за 
енергийната криза, а нейното решение. Тя е и по-
тенциално най-силният инструмент за борба с кли-
матичните промени и повишаването на сигурността 
на енергийните доставки на ЕС. 

енергия в България на 1000 евро БВП е три пъти 
по-високо от средното за ЕС, което допринася 
за високите енергийни разходи и енергийната 
бедност сред домакинствата, сред които 25% 
не могат да си позволят да отопляват домовете 
си комфортно. 

Въпреки че през последното десетилетие е по-
стигнат значителен напредък в намаляването 
на енергийната интензивност, голяма част от 
този успех се дължи на значителното разши-
ряване на услугите за сметка на тежката индус-
трия, строителството и земеделието. От друга 
страна, въглеродните емисии на глава от на-
селението са се задържали на равнище малко 
под средното за ЕС, което обаче не е резултат 
от ефективни политики за декарбонизация, 
а по-скоро от по-високите нива на енергийна 
бедност. 

Дългосрочното макроикономическо въздейст-
вие от включването на разходите за въглерод-
ни емисии в България би било незначително. 
Добавената стойност в енергийния сектор ще 
отбележи леко положително отклонение от 
сценария без цена на въглеродните емисии, 
докато в други сектори ще се наблюдава леко 
отрицателно отклонение. Общото отклонение 
в размера на БВП спрямо сценария без включ-
ване на разходите за въглеродните емисии е 
по-малко, отколкото в Румъния и Полша, къде-
то въглищата и природният газ играят по-цен-
трална роля в икономиката. Макар че цената 
на въглеродните емисии ще засили процеса на 
енергиен преход в промишления сектор, тя не 
е достатъчна, за да доведе до такава дълбока 
трансформация на индустриалното производ-
ство, каквато е необходима за запазване на не-
говата конкурентоспособност в дългосрочен 
план. Ето защо въглеродният данък трябва да 
бъде съпътстван от допълнителна държавна 
подкрепа, насочена не само към инвестиции в 
енергийна ефективност, но и към обща тран-
сформация на производствените процеси, въ-
веждане на иновативни нисковъглеродни тех-
нологии, както и преминаване към синтетични 
горива и зелен водород. Необходимо е също 
така да се разработят производствени еди-
ници, базирани на възобновяеми енергийни 
източници, за да се децентрализира електро-
снабдяването на предприятията.
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па, енергийната бедност ще остане основна пречка 
пред структурните промени.

Националните разходи за енергия и делът от дохо-
дите на домакинствата, които покриват разходите 
за енергия, са основните компоненти на оценката 
на достъпността на енергията. Те са силно повли-
яни не само от равнището на цените на различните 
енергийни източници, но и от избора на потреби-
телите на средство за отопление, както и от равни-
щето на енергийната ефективност. В този смисъл 
високото потребление на енергия и използването 
на по-скъпи горива засилват рисковете пред дос-
тъпността на енергията. Това също така ограничава 
краткосрочните решения и мерки, които политици-
те могат да предприемат, за да намалят ефекта от 
високите цени върху домакинствата и предприяти-
ята. Въпреки това, структурната промяна в общест-
вената реакция, при рязко повишение на цените, 
изисква дългосрочен ангажимент за промяна на 
енергийното поведение и навици на домакинства-
та и бизнеса, което петгодишните политически цик-
ли не са достатъчни да гарантират.

В тази връзка, ЕС следва да покаже лидерство, като 
задължи държавите членки да пренасочат допъл-
нителните данъчни приходи от нарастващите цени 
на въглеродните квоти и от високите цени на елек-
троенергията към стратегически инвестиции за 
енергийна сигурност, диверсификация на достав-
ките, внедряването на върхови нисковъглеродни 
технологии, както и радикална промяна на търсе-
нето на енергия в транспорта, промишлеността и 
сградите.

Според анализа на резултатите от Индекса на ри-
сковете пред енергийната и климатичната сигур-
ност, включването на въглеродните емисии в це-
нообразуването има потенциала да намали зна-
чително рисковете за енергийната и климатичната 
сигурност в няколко направления. Очакваното по-
нижение на нивата на енергийната интензивност на 
изкопаемите горива в Централна Европа ще намали 
значително излагането на националните икономи-
ки на колебанията в цените на енергията, докато 
все по-голяма част от добавената стойност ще идва 
от неенергоемки сектори. По-високите цени на въг-
леродните емисии биха имали отрицателно въз-
действие върху общите рискове за достъпността, но 
както показа най-скорошният опит от енергийната 
криза, въздействието на цените на въглеродните 
емисии върху разходите за енергия бледнее в срав-
нение с нестабилността на цените на природния газ 
и петрола.

Целенасоченото свиване на газовите доставки от 
Русия принудиха европейските правителства да 
предприемат драстични действия, за да предпазят 
енергийните си пазари и икономики от последстви-
ята на руските действия. Общият размер на финан-
совата подкрепа под формата на преки субсидии и 
данъчни облекчения за домакинствата и предпри-
ятията в европейските страни достигна 350 млрд.  
евро, необходими за смекчаване на последиците 
от рязкото покачване на цените. ЕС представи и 
предложение за ограничаване на цените на елек-
троенергията до 180 евро/МВтч за производите-
лите на електроенергия, които не използват при-
роден газ, в допълнение към ограничаването на 
допълнителните печалби на петролните и газовите 
компании и използването на приходите от продаж-
бите над тази цена (оценявани на 150 млрд.  евро) 
за финансиране на мерките за подкрепа от страна 
на държавите членки. Тази извънредна мярка, коя-
то трябва да остане в сила до края на март 2023 г., 
беше посрещната с вълна от критики, че Комисия-
та подкопава основите на европейските пазари на 
електроенергия.

На теория по-високите цени на енергията ще спо-
могнат за обосноваването на икономическата жиз-
неспособност на инвестициите в енергийна ефек-
тивност и по-бързото внедряване на повече ВЕИ 
източници. Краткосрочното вредно въздействие 
на високите цени върху конкурентоспособността 
на промишлеността и жизнения стандарт на дома-
кинствата обаче подтиква правителствата да при-
емат мерки, нарушаващи пазара, като например 
отпускането на субсидии за течните горива и таван 
на цените на различните енергийни източници. По-
добна политика на популизъм може да подкопае 
дългосрочната политика на енергиен и климатичен 
преход. 

Енергийната бедност подкопава приемливостта и 
осъществимостта на декарбонизацията на евро-
пейската икономика. Повишаването на цените на 
въглеродните емисии ще засили рисковете пред 
енергийната бедност и може да предизвика об-
ществен отпор срещу инвестициите във ВЕИ. Въпре-
ки това включването на разходите за въглеродни 
емисии е необходимо за насърчаване на устойчи-
вото развитие, тъй като значително се ограничават 
печалбите на секторите, разчитащи на изкопаемите 
горива. Изпращането на правилните пазарни сигна-
ли за насърчаване на процеса на декарбонизация 
не е единствената предпоставка за успешен пре-
ход. Ако не се гарантира достъпността на енергията 
или не се създадат основни механизми за подкре-
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значение за намаляване на рисковете за енергий-
ната и климатичната сигурност. Това може да се 
осъществи, без да се ощетяват уязвимите дома-
кинства – като част от решението за намаляване 
на енергийната бедност и неравенството в по-общ 
план. Европейските и националните политици 
следва да разработят ефективни политики за пре-
разпределение на допълнителните приходи от об-
лагането или продажбата на въглеродните емисии. 
Тези политики също така трябва да бъдат добре 
представени и обсъдени с широката общественост, 
за да се противодейства на дезинформационните 
послания, които се стремят да подкопаят и забавят 
прехода към нисковъглеродни технологии, запаз-
вайки зависимостта на региона от вноса и използ-
ването на изкопаеми горива. 

Очакваното намаление на вноса на изкопаеми 
горива също ще има значително положително 
въздействие върху геополитическите рискове. С 
ограничаването на вноса на природен газ с между 
10% (Румъния) и 35% (Унгария) заради понижено-
то търсене на газ през следващото десетилетие 
ще се елиминира зависимостта от Русия, както и 
очакванията за нужда от инвестиции в нова газоп-
реносна инфраструктура. И накрая, значителното 
намаляване на въглеродните емисии ще понижи 
рисковете за устойчивостта на енергийното пот-
ребление.

Въвеждането на въглеродните емисии в ценообра-
зуването може значително да ускори прехода към 
нисковъглеродни технологии и ще е от решаващо 


