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Как ще бъде представена картината? 
 

В настоящият анализ ще се опитам да дам най-обща картина на това, което се случва с 

потреблението на енегия от различните видове източници, които се използват в 

момента. Ще разгледам световното потребление на всички фосилни източници на 

енергия – въглища, петрол и природен газ. Ще отделя малко внимание на това какви 

доказани резерви са останали и ще видим, че всъщност големият енергиен проблем не 

се крие в това, че ще се изчерпат изкопаемите горива. Също така ще отделя подобаващо 

внимание на другите конвенционални източници на енергия – ядрена и 

хидроенергия(тази от конвенционалните ВЕЦ) и на другите ВЕИ(различни от 

електроенергията от ВЕЦ) – слънчева, вятърна, енергия от биомаса и геотермална 

енергия. Освен потреблението, търговията и производство на различните видове 

енергия, ще се опитам да покажа основните тенденции и фундаменти при развитието на 

различните енергийни източници в периода 2006-2017 година на абсолютна и 

относителна база. Ще отделя специално внимание на най-големите потребители на 

енергия през 2017 година.  Също така, ще покажа кои държави имат най-голям 

абсолютен и относителен прираст през последните 11 години и тези, които имат 

относително най-ниско увеличение(или дори намаление) на енергийните източници. 

 Основният източник на статистическа информация ще бъде годишника на 

Бритиш Петролиум – „Statistical review of world energy” и всички числа свързани с 

потребление, производство, търговия ще са на база на тези данни. Ще използвам точно 

тези данни, защото са достатъчно достоверни, тъй като са събрани от: статистическите 

служби на държавите, обект на изследването; отчети на големи енергийни предприятия 

и лични допитвания към различни компании, от студенти които подпомагат 

изготвянето на  този годишник. Също така, в този годишник широко се използват 

данните от Международната агения по енергетика. 

 На последно място в този анализ ще покажа и някои данни свързани с отделяне 

на въглеродни емисии в атмосферата като ще откроя най-големите замърсители и някои 

регионални различия. Също така ще покажа кои икономики вървят към т. нар. 

декарбонизиране на икономиките си. 

 Основното нещо, което искам да покажа с този анализ, е възможно най-голяма 

картина на това как се движи енергетиката в световен план като не искам да отделям 

прекалено голямо внимание на регионални и национални политики и нагласи свързани 

с отделни енергийни източници. Също така не искам да засягам твърде сериозно 

геостратегически интереси на различни държави, вътрешнодържавни борби, 

законодателства на отделни държави, иституционални формирувания и други. Ясно ми 

е, че няма как да не споменавам някои основни фундаменти, но като цяло нито едно от 

тях не е обект на изследване, а чрез тях само ще си обясним глобални/регионални 

тенденции. Когато е необходимо, ще споменавам за методологията на показаните 

данни с цел - по-лесното възприемане от читателя. 
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I. Най-големите потребители на енергия в света. 
 

 През 2017 г. най-големите потребители на първична енергия1 са Китай и САЩ. 

Това не е изненада за никого, тъй като те заемат първо и второ място от 1993 г. насам, 

когато Китай изпреварват Руската федерация. Нещо повече, през 2017 година, САЩ в 

потребяват около три пъти повече енергия от заемащия трето място – Индия. Това 

може да го видите в графиката за най-големите енергийни потребители през 2017 

година. Ясно се вижда, че 

тези две държави 

доминират световното 

потребление на енергия. 

Първата – Китай 

потребява 3132,2 мтпе2, а 

десетата – Иран 

потребява 275,4 мтпе т.е. 

разликата е малко под 12 

пъти. Това, разбира се, е 

разбираемо, предвид броя 

на населението, 

икономическото развитие 

и енергийната 

интензивност на държавите по света. За сравнение мога да кажа, че 

средностатистическият американец изразходва 7,03 тона петролен еквивалент(тпе), а на 

средния китаец са му нужни 2,21 тпе. Този показател варира изключително много за 

различните държави и връзката е ясна и тя е права, а именно колкото по-развита 

икономически е една държава, толкова повече енергия й трябва. 

 Някои развити държави(главно в Европа) имат намерение за развитие на 

икономика, която да намали енергийната интензивност т.е. да се понижи консумацията 

на енергия за създаването на един и същ продукт/услуга. Ако в света се приложат 

идеите на Европа за намаляване на енергийната интензивност, вероятно за известен 

период от време света би трябвало да спре да потребява все повече и повече енергия. За 

момента тенденцията е към увеличаване на общата консумирана енергия, най-малкото 

защото света не е еднакво развит. Като пример мога да дам това, че в Субсахарска 

Африка и в големи части от Индия има над 1 милиард души без постоянен достъп до 

електроенергия. 

Друг е проблемът на Европа, която поради липса на собствени конвенционални 

ресурси(главно петрол и газ) и прилагане на екоизисквания и цели за декарбонизация, 

се стреми към намаляване на енергийната интензивност на икономиката. 

                                                           
1 Цялата енергия, независимо от произхода й(петрол; газ; въглища; ядрена; енергия от ВЕЦ, ВЕИ). Тя се 
измерва в различни мерни единици, които показват калоричността – тон петролен еквивалент, 
британска термична единица и други. 
2 Милион тона петролен еквивалент. 

Източник: Бритиш Петролиум 

Графика 1. Потребление на първична енергия(мтпе) през 2017 г. 



6 
 

-

1000.0

2000.0

3000.0

4000.0

5000.0

2016 г

2017 г

С тези си цели Европа „гърми два заека с един изстрел”. Първият  „заек” е външния – 

така намалява/спира вноса на енергийни ресурси отвън, с цел премахване на 

енергийната зависимост от фосилни горива3 и така подобрява търговското си салдо и 

силата на икономиката си. Вторият „заек” е, както вътрешен така и глобален, а именно 

общото подобряване на живота на хората, чрез намаляване на атмосферното 

замърсяване като се намали делът на фосилните енергийни източници за генериране на 

топло и електроенергия. За жалост няма да се задълбочавам върху това, как, защо и 

кога Европа трябва да направи своята енергийна еволюция, тъй като целта на работата 

ми е да дам възможно най-голяма картина на глобалните източници на енергия през 

последните години, но е ясно, че целта е делът на ВЕИ да бъде по-голям. 

Сравнение на първичните източници на енергия (2016-2017 г.). 

 

 През 2017 г. потреблението на първична енергия е нарастнало с 2,2% спрямо 

2016 г. като достига 13511,2 мтпе, а това е над средното увеличение за периода 2006-

2016, от 1,65%.  Отново най-големият енергиен източник е петрола. От графиката 

отляво може ясно да се 

види, че фосилните горива 

доминират енергетиката и 

през 2017 година. Те 

представляват 85,18% от 

общото количество 

потребена енергия в света, 

но този дял е спаднал от 

85,50% от предходната 

година. Това се дължи 

главно заради 

увеличението на 

потреблението на всички  

нефосилни енергийни 

източници(Ядрена енергия; енергия от ВЕЦ – хидроенергия и други ВЕИ) и 

сравнително скромното увеличение на потребена енергия от въглища, нефт и газ. 

Продължаващия спад в потреблението на фосилни горива се дължи главно на няколко 

фактора, свързани с трите най-големи икономически центъра в света: 

 Първо, това е заради спада на потреблението на нискокачествени въглища от 

Китай и преориентацията на тази държава към по-нисковъглеродна икономика, с цел да 

се намали замърсяването в големите градове и зависимостта й от най-мръсния 

енергоносител. През 2017 г. Китай е консумирал 50,7% от общата енергия от въглища в 

света, което означава, че целият останал свят не консумира енергия от въглища, 

колкото консумира Китай, но за точните стойности като енергия и като обем на 

въглищата ще стане на въпрос малко по-натам. 

                                                           
3 Въглища, нефт(вкл. нефтени продукти), природен газ. 

Източник: Бритиш Петролиум 

Графика 2. Потребена първична енергия в  света(мтпе) 
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 Втората причина, поради която дела на фосилните горива намалява е факта, че в 

САЩ топлоелектрическите централи се преориентират от въглища, към газ поради по-

ниската цена на газа, заради добива на шистов газ и по-високият коефициент на 

полезно действие на парогазовите турбини. Само от 2006 г. насам САЩ са намалили 

консумацията си на въглища с 205,3 мтпе, но и са увеличили потреблението на газ с 

131,4 мтпе. 

 Третата причина е „екологична Европа”, особено с след Парижкото 

споразумение4 и целите, които Европейския съюз си слага. Само за периода 2006-2017 

г. Европейския съюз е намалил енергийното потребление на въглища с 92,8 мтпе или с 

над 28% и достига до 234,3 мтпе, през 2017 година, което е абсолютен минимум 

откакто се води адекватна статистика за потребеното количество въглища в Европа(т.е. 

поне от 1965 г.). От друга страна доста европейски държави започват да се ориентират 

към доста ограничения  за леките автомобили, които се движат с ДВГ5. 

• Норвегия планира да спре продаването на автомобили с ДВГ през 2025 г; 

• Франция иска да спре провадането на автомобили с ДВГ от 2040 г; 

• Великбритания ще спре продаването на автомобили с ДВГ от 2040 г. 

Има и други неевропейски държави, които поемат по този път и изненадващо или не 

една от тях е Индия, която има по-амбициозни цели дори от Франция и 

Великобритания като иска всички коли, които се продават на пазара й, да са 

електрически, от 2030 година. В осем щата в САЩ също имат такива цели, но като цяло 

няма официална държавна полика по отношение на намаление на дела на автомобили, 

които използват фосилни горива за придвижването си. 

 Общо взето изглежда, че общия дял на „цар Въглерод” в енергетиката ще 

престане да бъде толкова висок, и ще отстъпва все повече позиции по света, започвайки 

с развитите и силно растящите икономики. Следва да се извърви доста дълъг път, за да 

се откаже светът от фосилните горива, но с новите технологии за съхранение на 

електроенергия, в комбинация с ядрена енергия и всякакви други технологии, това 

изглежда е решим проблем в близките няколко десетилетия или до края на века. Има 

известни разлики при най-големите потребители на енергия в света и най-големите 

потребители на енергия в Европа. 

В следващите няколко страници ще представя енергийния микс на най-големите 

енергийни потребители в света – Китай; САЩ и Индия, като тези държави са и с най-

голяма популация в света. Една от тях - САЩ е представител на ОИСР6, докато другите 

две държави са все още развиващи. А от страна на Европа и евразия най-големите 

консуматори на първична енергия са Русия; Германия и Франция. 

                                                           
4 Споразумение от декември месец 2015 година, което е подписано от повечето държави в света, което 
цели да се намалят парниковите емисии, с дългосрочна цел – да се ограничи глобалната средна 
температура с до 1,5 градуса - https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en 
5 Двигатели с вътрешно горене 
6 Организация за икономическо сътрудничество и развитие – към 2017 г. представители са 35 държави -
http://www.oecd.org/about/membersandpartners/#d.en.194378 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en
http://www.oecd.org/about/membersandpartners/%23d.en.194378
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Енергиен микс на Топ 3 в света и Европа 

 

 В тази глава ще представя инфографики, които имат за цел да се съпостави 

относителната консумация на различните енергийни източници на трите най-големи 

консуматори в света, от една страна, и на трите най-големи консуматори в Европа, от 

друга. Последователността ще бъде: 

1. Китай; 

2. САЩ; 

3. Индия; 

4. Русия; 

5. Германия; 

6. Франция 

Както се вижда от 

енергийният микс 

на Китай през 2017 

г, въглищата са най-

големия 

енергоносител. 

Въпреки огромното 

количество, което 

страната добива – 

3,523 млрд. т, на 

нея й се налага да 

внася въглища, за 

да удовлетвори 

потребностите и от 

енергия, главно от Монголия, Индонезия и Австралия. Към 2017 г. Тази страна е лидер 

в използването на въглища  хидро и ВЕИ енергия, но ясно се вижда, че ВЕИ 

източниците генерират сравнително малка част от енергийното потребление на Китай. 

Пиковото потребление на енергия от въглища, в Китай, е било през 2013 г. – 3,974 

млрд. т. което вероятно ще се окаже и историческият й връх, тъй като страната се 

опитва да намали зависимостта си от най-мръсния енергиен носител като ще заложи на 

ВЕИ и ядрена енергия и заместване на мръсните ТЕЦ на въглища с такива на природен 

газ. 

 Втората най-голяма страна, потребител на енергия е САЩ, и както повечето 

добре развити икономики, тази държава има по-балансиран енергиен микс. Най-

използваното гориво в Америка е петролът с 41% от общия дял на енергийното 

потребление.  

 

Източник: Бритиш Петролиум 

Графика 3. Енергиен микс на Китай през 2017 г. 
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Вижда се, че и тук най-използваните енергийни източници са фосилните горива, но 

е редно да отбележим 

факта, че в САЩ 

природния газ 

започва да взима все 

по-голям дял от 

енергийното 

потребление, за 

сметка на въглищата 

и вероятно с по-

силната 

електрификация на 

транспорта, 

природния газ ще 

стане най-

използвания енергиен 

източник, заради намалението на потреблението на петрол за транспорт и въглища 

за генериране на електроенергия. 

 Индия е третата страна по потребление на енергия, и както се вижда от 

графиката тя изглежда е последвала пътя на Китай в своя „енергиен пай”. Това е 

разбираемо, поради факта, че страната има големи въглищни резерви и така може да 

електрифицира по сравнително ефективен начин многолюдното си население. 

Тук е важно да се 

отбележи, че страната 

има нужда от базови 

мощности7, за да може 

да електрифицира 

цялото си население. За 

разлика от Китай, Индия 

започва малко по-късно 

своя икономически бум, 

но за сметка на това тя 

има шанса доста по-

рано, като икономическо 

развитие, да внедри ВЕИ 

технологии и вероятно никога няма да стигне нивото на замърсяване на Китайската 

енергетика. 

 Русия е най-големия потребител на енергия на територията на Европа. Също 

както другите 2 страни извън ОИСР, които разгледахме досега(Китай и Индия), има 

                                                           
7 Мощности, които могат да генерират електроенергия, която да е с непрекъсваем характер т.е. да може 
във всеки един час от денонощието да генерира постоянно количество електроенергия. 

Източник: Бритиш Петролиум 

Източник: Бритиш Петролиум 

Графика 4. Енергиен микс на САЩ през 2017 г. 

Графика 5. Енергиен микс на Индия през 2017 г. 
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енергиен източник, който е видимо доминиращ, но в Русия царят е природният газ с 

52% дял от общото енергийно потребление. 

Това ще се окаже и 

единствената страна, 

която почти не консумира 

енергия от 

неконвенционални ВЕИ 

технологии. В интерес на 

истината като абсолютни 

стойности, България 

потребява 2,82 пъти 

повече енергия от ВЕИ от 

Русия през 2017 г, като 

абсолютни стойности, със 

своите 0,76 мтпе към 0,27 

мтпе за Русия. Трудно е 

да се каже накъде ще се движи енергетиката на Русия, но със сигурност 

зависимостта й от природен газ, води до ограничена средносрочна маневреност. 

 Като говорим за маневреност и взимане на решения в условията на променяща 

се среда, може би Германия е най-добрия пример сред най-големите. Това е така, 

поради факта, че немското правителство взе решение да се откаже от ядрената 

енергетика по-рано от очакваното – до 2022 г.8 

Особено сложно е да се правят стратегически промени в сектор като 

елетроенергетиката, поради факта, че инвестициите са огромни и потенциалните 

загуби от сериозно разместване на енергийния микс, вследствие на политически 

решения, могат да са 

огромни. 

Както се вижда от 

графиката отляво, 

Германия е много по-

напред във въвеждането 

на ВЕИ като относителен 

дял, от която и да е страна 

от големите световни 

енергийни потребители. 

Вследствие на отказа от 

ядрена енергия, Германия 

започна да потребява 

                                                           
8 След аварията в японската АЕЦ Фукушима, вследствие от цунами и заливане на приреакторната част от 
вода, през март 2011 г. немското правителство взе решение да спре всички ядрени реактори на своя 
територия. 

Източник: Бритиш Петролиум 

Източник: Бритиш Петролиум 

Графика 6. Енергиен микс на Русия през 2017 г 

Графика 7. Енергиен микс на Германия през 2017 г. 
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повече ВЕИ енергия, която бе подпомогната от различни държавни субсидии, но 

тях няма да ги разглеждаме в този труд. 

 Франция, като представител на страните от ОИСР, има сравнително добър 

енергиен микс. Ядрената енергия е най-потребяваната в тази държава, като тя 

сериозно допринася за сравнително ниската потребност от фосилни горива – общо 

53%. Със своите 38% от енергийния микс, ядрената енергия дава 71,90% от 

електричеството във 

Франция и именно затова 

французите, ще се опитат 

да „миксират” нещата 

просто с повече ВЕИ. 

Прави впечатление и 

ниското потребление на 

въглища. Това е много 

добре за енергетиката на 

Франция, защото няма да 

й се налага да затваря 

много мръсни мощности, 

в световния енергиен 

преход, който се налага 

след Парижкото 

споразумение. 

Франция е доста по-бедна на фосилни ресурси в сравение с почти всички големи 

държави, което може да е било недостатък през 20 век, поради високите инвестиции 

в АЕЦ и вноса на горива отвън. През 21 век това по-скоро е предимство, защото не 

й се налага да се справя със социалноикономически проблеми при потенциални 

затваряния на мини и големи горивни инсталации заради екологични норми или 

нерентабилност. 

II. Резерви от фосилни горива. 
 

 Резервите от фосилни горива са се променяли с времето. Реалните световни 

резерви на въглища, петрол и природен газ не се знаят, но е ясно че те са повече от 

доказаните, тъй като в момента технологиите не са толкова напреднали, че да се знае 

със сигурност колко въглеводороди има на нашата планета. Въпреки това, 

технологичния напредък позволява откриването и добиването на енергийни ресурси от 

все по-труднодостъпни места, като пример за това е фракинга9. Доказаните световни 

                                                           
9 Процес, при който се създават и доразвиват пукнатини в скалния слой, като за източник на енергия се 
използва течност. Самото нанасяне на пукнатини се прави чрез сонда, която прониква в скалата на 
мястото, където се намира находището, с цел да се увеличи екстракцията на нефт и природен газ също и 
на вода. 

Източник: Бритиш Петролиум 

Графика 8. Енергиен микс на Франция през 2017 г. 
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резерви на енергийни ресурси се знаят и с тях ще занимаем в следващите няколко 

страници. В този труд ще разгледаме данните за икономически обоснованите и 

потенциални резерви от фосилни горива, чиито полета са в процес на разработка или 

имат доказана икономическа изгода. 

Резерви от въглища 
 

Световните доказани резерви на въглища възлизат на 1135,0 млрд. т. като това 

би стигнало за цели 134 години с настоящия темп на използването им. В това число 

влизат всички видове 

въглища, които се делят 

на две главни подгрупи 

битумни и антрацитни и 

суббитумни и лигнитни. 

Важното в случая е, че 

първите – битумните и 

антрацитните, са по-

калорични от вторите. 

Държавата с най-

големите доказани 

резерви на въглища е 

САЩ като тя на 

практика разполага с 

неизчерпаеми ресурси от този енергиен носител, с цели 24,2% от общите доказани 

резерви. Както се вижда от горната графика. Най-големите запаси на въглища в света са 

и на най-големите държави. Тези държави са също и най-големите производителки на 

въглища като единствената държава, която основно добива въглища, с цел износ, е 

Австралия. 

 България има доказани резерви от 2,3 млрд. т. въглища, което би й стигнало за 

около 75 години със сегашния темп на добив. Основно това са нискокалоричните 

лигнитни въглища в Източномаришкия басейн. 

Тези 134-годишни световни резерви от този източник показват, че най-вероятно 

човечеството няма да стигне до момент, в който ще изчерпи въглищата. Това се доказва 

и от последната глобална тенденция да се намаляват мощностите генериращи енергия, 

на основа на въглища, поради екологични и икономически причини. Докато 

екологичните доводи са ясни  – цели за подобряване на въздуха в градовете със 

замърсяване и регионални и глобални цели за намаляване на  парниковите газове, то 

икономическите са свързани с все по-големите разходи за генериране на единица 

мощност въз основа на въглищата, в сравнение новите източници на енергия. 

Последните до голяма степен са свързани с първите, заради най-новите екологични 

изисквания. 

 

Източник: Бритиш Петролиум 

Графика 9. Доказани резерви на въглища през 2017 г. 
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Резерви от петрол 
 

 Доказаните 

резерви от петрол 

възлизат на 239,3 

млрд. т. като топ 5 

на най-големите 

държателки на 

доказани резерви на 

„черно злато”  са 

показани в графика 

10. Както се вижда 

при този енергиен 

източник, 

географията е малко 

по-различна. 

Венецуела е 

държавата с най-голям дял от световните запаси на нефт с 47,3 млрд. т. следвана от 

Саудитска Арабия; Канада, Иран и Ирак. Тези държави държат 62% от общите запаси 

на този енергиен източник. 

Доказаните запаси от нефт биха стигнали за 50,5 години със сегашния темп на 

използване. Имайки предвид, че до 10-15 години би трябвало да дойде пикът на 

използване на нефт, то вероятно ще се окаже, че намалението на запасите няма да 

притесняват човечеството след около 20-30 години. Това ще се дъжли на 

електрификацията на транспорта, който от своя страна, е най-големия консуматор на 

петрол в света.  

 По начина, по който се движи съвременната енергетика и технологии, би 

следвало да отчетем, че вероятно този енергиен източник би следвал посоката в която 

се движат в момента въглищата, а именно – трайна и вероятно окончателна тенденция 

към спад на консумацията му.   

 Резерви от природен газ 
 

 Резервите от природен газ през 2017 г. се оценяват на 193,5 трлн. м3 и биха 

стигнали за 52,6 години със сегашното ниво на потребление. Най-големите световни доказани 

резереви на природен газ се намират в следните държави: 

• Русия – 35,0 трлн. м3(18,1%); 

• Иран – 33,2 трлн. м3(17,2%); 

• Катар – 24,9 трлн. м3(12,9%); 

• Туркменистан – 19,5 трлн. м3(10,1%) 

• САЩ – 8,7 трлн. м3(4,5%) 

Източник: Бритиш Петролиум 

Графика 10. Доказани резерви от петрол през 2017 г. 
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Останалите 37,3% принадлежат на останалата част от света. Интересното е, че през 

последните години се откриват все повече резерви на природен газ, било то от 

конвенционален или от шистов. Това е обнадеждаваща индикация за това, че 

намеренията на голяма 

част от развитите и 

развиващите се страни, 

за намаление на дела на 

въглищата в общата 

генерация на 

електроенергия, ще се 

сбъднат или поне биха 

били икономически  по-

обосновани. Трудно е да 

си представим, че 

всички въглищни 

централи могат да 

заменят горивото си с 

природен газ, въпреки екологичните предимства на по-малко замърсяващия газ, поради 

факта, че в момента въглищата са най-големия носител на електроенергия в света и ще 

трябват много повече от тези 193,5 трлн. м3 природен газ за заместването им.  

Природния газ, обаче едва ли ще се окаже в такъв натиск за цялостно заместване на 

мощностите на въглища, защото те могат да бъдат подпомогнати от мощности от ВЕИ, 

ядрени мощности и технологиите за съхранение на електроенергия.  Природния газ 

може да се окаже „добрият фосилен брат”, който може да подпомогне 

декарбонизацията на световната икономика, със своя потенциал за създаване на 

заместителни базови мощности. 

Времето, което би стигнало за определен енергиен източник се определя от темпа 

на потрелбението в определена година върху всички доказани резерви за тази година. 

Именно за това в следващите страници ще разгледаме потреблението на всички видове 

енергия като ще се опитам да откроя последните тенденции и ще спомена основните им 

фундаменти.  

III.  Потребление на енергия в света по източници 
 

 Както стана ясно досега, най-големите потребители на енергия в света са и най-

големите икономики. Интересното при тях е, че има големи разлики във вида на 

енергийните източници, чрез които те покриват своето потребление. Досега стана ясно 

само за най-големите енергийни потребители в света или Европа, но в тази част на  

общата картина ще представя накратко най-големите консуматори/потребители на 

енергия по вид, през 2017 година. Ще разгледам и някои основни тенденции при 

главните енергийни източници като започна с въглищата и ще завърша с ВЕИ. 

Източник: Бритиш Петролиум 

Графика 11. Доказани резерви от природен газ през 2017 г. 
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Потребление на въглища 
 

 В съвременния свят, въглищата се използват главно за генериране на 

електрическа енергия и на второ място за генериране на топлинна енергия. Данните, 

които ще представя сега, ще представят цялото потребление на въглища с изключение 

на това количество, което се използва за направата на различни течни или газообразни 

горива. Въглищата са много добре познат енергиен източник като реално това е 

първият  използван енергиен източник с цел транспортиране, посредствеом парните 

двигатели, които са въведени в икономическа експлоатация през първата индустриална 

революция. Въглищата, като енергиен източник за транспорт вече почти не се 

използват, но все още голяма част от електроенергията в света идва именно чрез 

изгаряне на въглища от всякакъв вид, което е лесно обяснимо, защото качествата на 

този ресурс са ни добре познати, а и както вече стана ясно – в света има още много 

резерви от въглища, което прави добива им сравнително евтин. 

Явното желание на 

световните правителства, 

екологични организации 

и учени, обаче показва, 

че вероятно сме в 

началото на края на 

използването на въгища в 

икономиката. Ясно се 

вижда, че Китай 

доминира потреблението 

на екологично най-

мръсния енергиен 

източник със своите 1892,6 мтпе. Това се обуславя от огромното население, което 

Китай притежава, а и от икономическото развитие на страната през последните 40 

години. Също така големите доказани  резерви от въглища предразполагат по-

интензивното потребление на въглища в тази страна. Въпреки забележителния спад на 

потреблението на въглища в Китай, през последните 4 години(с изключение на 2017 

година), тази страна си остава най-големия потребител и то много пред втората, която е 

Индия(424,0 мтпе). Тя,  през 2015 г, измести САЩ(332,1 мтпе) в тази класация като 

вероятно ще си остане там за много дълъг период от време, майки предвид, че в САЩ 

има обявена война на въглищата от страна на природния газ поради икономически 

причини, а именно - природния газ там стана много по-евтин от въглищата след 

шистовата революция и нивата на добив през последните години. Япония(120,5 мтпе) е 

традиционно голям световен потребител на въглища като почти изцяло страната внася 

такива от Индонезия и Австралия. През последните няколко години Япония започна да 

внася още повече въглища, поради факта, че за година и половина тя не изолзваше 

ядрените си реактори вседствие от аварията в АЕЦ „Фукушима - 1”. Русия(92,3 мтпе), 

Източник: Бритиш Петролиум 

Графика 12. Потребление на въглища през  2017 г.(мтпе) – топ 10 
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Южна Корея(86,3 мтпе), Южна Африка(82,2 мтпе) и Германия(71,3 мтпе) имат 

сравнително стабилно потребление през последните годинни. За последната страна се 

наблюдават леки корекции надолу през последните три години и това е обусловено от 

факта, че Германия иска да прекрати изполването на въглища като си е поставила 

амбициозната задача това да се случи през 2030 година, като това би трябвало да се 

случи е в полза на природния газ и ВЕИ. Индонезия(57,2 мтпе) заема деветото място, 

след като през последните години започна сериозното добиване на въглища и на 

практита този енергиен източник преживява истински бум. Само за последните 10 

години тази страна е увеличилиа потреблението на въглища с 58%. Полша(48,7 мтпе) 

затваря десетката като въглищата там са основния енергиен източник  като те 

представляват 47,8% от общото крайно енергийно потребление. Полската енергийна 

зависимост от въглищата е толкова голяма, че там реално не се очертава сериозно 

размествене на енергийния им микс, поради факта, че там въглищното лоби е много 

сериозно и на практика най-големите компании, които имат и сериозна капитализация 

на фондовите пазари в Полша са именно занимаващи се с енергетиката в сферата на 

добива на въглища и генерирането на електроенергия от тях. Но рано или късно това 

ще се случи и там под натиска на по-ниските цени на новите енергийни източници и на 

все по-налагищия се внос на въглища отвън поради намаляване на местните резерви. 

Последни тенденции 

 

 Както стана ясно 

досега, през последните 

години, потреблението 

на въглища, като общо 

количество енергия, 

намалява през 

последните 3 от 4 

години години като в 

момента възлиза на 

3731,5 мтпе. До 2014 г 

бъдещето на този 

енергиен източник беше 

много по-светло, тъй 

като потреблението в 

Китай, Индия, Индонезия се увеличаваше със сравнително високи темпове, докато при 

развитите страни се наблюдаваше стабилно електропроизводство от този енергиен 

източник. Това е лесно обяснимо, предвид факта, че до тогава страните, които си 

поставяха цели за енергийно производство от ВЕИ ги пренебрегваха поради по-

високите цени за единица мощност от вятър, слънце или биомаса. Европа дълго време 

се луташе между това как да субсидира производството на енергия от ВЕИ, поради 

заложените цели, които си постави за различни периоди от време. Примерно една от 

целите през годините беше до 2020 година да в ЕС да се произвежда енергия от ВЕИ с 

дял от 20% от общотата енергийна консумация. Това изкриви пазарите и натисна 

Графика 13. Потребление на въглища в света(мтпе) 

Източник: Бритиш Петролиум 
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конвенционалните източници на енергия. В комбинация с това, че цените за 

инсталиране на новите енергийни мощности спаднаха, ударът бе понесен от 

въглищната енергетика. Изглежда, че всички, с малки изключения, обръщат гръб на 

въглищата, тъй като това е енергийният източник, който е най-нападан от екологични 

организации, което намира най-голямото си изражение при парижкото споразумение от 

2015 година. Именно две годинни по-рано потреблението на въглища постига своя 

максимум – 3865,3 мтпе, което се равнява на около 8 млрд т. въглища(или 4 пъти от 

всички резерви на въглища в Източномаришкия басейн), тъй като според данните на 

Бритиш петролеум един тон нефт е равностоен на 2,05 тона въглища като средна 

енергийна стойност. Най-голямото абсолютно и относително увеличение през 

последните 11 години е през 2007 г. и то възлиза на 186,1 мтпе или 5,70% спрямо 2006 

година. Това е лесно обяснимо тъй като световната икономика се развиваше със 

сравнително бързи темпове, а тогава само Китай регистрира около 129,5 мтпе 

увеличение, тъй като държавата  изпитваше страхотен глад за енергия, за да задоволи 

икономическите и битовите потребности на своята икономика и население. Тогава  

беше от критично значение да се изградят базови мощности, които да осигуряват 

сигурно и непрекъсващо електроподаване. 

Индия и други богати на въглища развиващи се икономики виждат във 

въглищата един евтин и икономически изгоден начин да повдигнат жизнения стандарт 

на населението си, подобно на Китай. До 2013 г. повечето прогнози за енергийното 

потребление от въглища казваха, че вероятно въглищата тепърва ще достигнат своя 

пик, но само година по-късно стана ясно че вероятно пика е отминал. Причина за това е 

Китай, който е главния играч на пазара на въглища, пожела да спре своята енергийна 

зависимост от въглищата  последваха три години на спад в първичното енергийно 

потребление от този източник. С оглед на вече продължаващия отказ в Европа и САЩ 

от въглища пред последните 5-6 години, добавянето на Китай(с изключение на 2017 г.) 

към тази група от икономики вече предполага, че за въглищата предстоят много трудни 

времена и през 2015 г. консумацията спада със 97,2 мтпе, което е абсолютно 

историческо намаление, откакто се води статистика за потреблението на въглища в 

света. Въпреки това, през този 11-годишен период средното увеличение на 

консумацията на въглища възлиза на 42,3 мтпе, което вече е подкрепено единствено от 

страни като Индия и Индонезия, които изгледа ще са едни от последните, които 

подкрепят бъдещото развитие на въглищната индустрия. 

 Цялата тенденция за намаляване на потреблението на въглища може да 

проследим чрез трите региона: Северна Америка; Европа и Евразия; Азиатско-

тихоокеански. В тези три региона се потребяват над 96% от енергията от въглища в 

света. В следващата таблица са представени промените на абсолютните количества при 

потребяването на въглища(в мтпе) в тези основни региони. Забелязва се, че през 

последните 11 години в Северна Америка и Европа и Евразия преобладават годините, в 

който се намалява консумацията на въглища като Северна Америка има осем години с 

понижения, а в Европа и Евразия годините с понижения са шест. На двете крайности се 
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въглищен пазар
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намират Северна Америка спрямо Азиатско-тихоокеанския регион по отношение на 

базовата промяна на консумация от 2006 г. насам. 

Регион/година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Северна 
Америка -8,9 7,7 -11,2 -73,7 32,5 -30,6 -60,1 16,3 -2,1 -61,8 -37,2 

Европа и 
Евразия 3,9 -11,8 -52,5 16,7 22,4 14,5 -20,0 -26,3 -12,8 -19,0 2,1 

Азиатско-
тихоокеански 171,6  59,9  74,8  106,2  179,7  57,3  71,9  19,0  -18,2  -4,3  36,0  
Таблица 1. Промяна на потреблението на въглища(2007-2017) в основни региони 

Северна Америка отчита спад с 215,1 мтпе, което е 37,16% от потребяваното 

количество, само за 12 години и в момента възлиза на 363,8 мтпе. Това се дължи главно 

на евтиния природен газ в региона и заместването на въглищните мощности с такива на 

природен газ. От друга страна, за този период, Азия и Пасифика отчитат ръст с 754,0 

мтпе, което е с 37,22% повече добита енергия от въглища и достигат ниво от 2780,0 

мтпе, което е абсолютния максимум за региона. Факта, че е нов максимум, се дължи на 

Китай, който както вече споменахме използва повече въглища през 2017 г и така се 

оформя нещо като малко завръщане на въглищата спрямо 2016 година. Може да се 

каже, че потреблението на въглища в момента върви с две крачки назад и една напред 

през последните 5 години.  

Европа и Евразия също, както Северна Америка, намаляват потреблението си на 

въглища, но не с такива темпове. Общия дял на намаление в този регион се равнява на 

15,45% или 82,8 мтпе, като това намаление се равнява на 4,4 пъти на цялата първична 

енергия, която потребява България през 2017 година. Намалението не е в такива 

размери, както тези в Северна Америка, отчасти защото в Европа не се добива сериозно 

количество природен газ и ЕС, като голям потребител на енергия, е нетен вносител на 

природен газ от всички региони около него, а това обикновено излиза по-скъпо и отказа 

от въглища в Европа би станал малко по-болезнен отколкото е той в Северна Америка, 

най-малкото и защото в почти всички европейски държави е забранен добива на 

енергийни ресурси чрез фракинг поради съмнения свързани с екологичността. 

Цени и търговия 

 

 Невъзможно е да 

говорим за потребление 

на енергийни ресурси и 

да не споменем нещо за 

цените. От графика 14 се 

вижда, че основните 

борсови индекси на 

въглищата имат 

сравнително висока 

корелация. През 

Източник: Бритиш Петролиум 

Графика 14. Средни цени на въглищата($/тон) на основни пазари 

Източник: Бритиш 

Петролиум 
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последните години азиатските цени са по-високи, което е нормално, имайки предвид, 

че по-голямата част от потребяваните въглища са именно там. Забелязва се спада на 

цените на въглищата от 2011 до 2015 година 5, което е обусловено от съществено по-

слабото търсете от Северна Америка и Европа. Това е добре дошло за страните с 

развиващи се икономики, които внасят въглища или за потребителите на мръсно 

гориво, чиито цени се определят от борсата. Цените на въглищата през 2017 г. не са се 

променили много, спрямо 2007 година, но са преминали през 2 пика с спада. Първия 

пик е до 2008 година, когато средната цена на пазарите, представени в графиката е 

$137,72/тон. През следващата година цените спадат до $70,07/тон, което е породено от 

намаление на потрелбението на въглища, породено от намалението на потребяването на 

първична енергия, която от своя страна е породена от икономическата криза през 2009 

година. Следват две години, в които икономиката се възстановява и цените отново се 

покачват до $110,67/тон през 2011 година.  От тогава до 2015 година цената на 

въглищата е в дългосрочен мечи пазар като средната цена на въглищата възлиза на 

$57,24/тон. Това е поредното доказателство за това, че пазара е може би най-добрия 

индикатор за това колко е интересна една стока, идея или услуга. През 2017 средната 

цена на един тон на тези пазари възлиза на $82,64 поради възвърналият се интерес към 

въглищата, породен от икономически силната година в света. 

 

Бъдеще на въглищната индустрия. 

 

Както става ясно през целия анализ досега, бъдещето на въглищата не е „розово” 

поради следните причини, които  вече споменахме: 

• Екологични причини и цели за намаление на парниковите газове и 

ангажиментите поети към Парижкото споразумение; 

• Ценовия натиск от възобновяемата енергия, която става все по-

конкурентноспособна вече и без различни видове субсидии. 

• Желание за диверсификация на енергийните източници и ограничаване на 

зависимостта от един енергиен източник(Китай, Полша); 

• Натиск от страна на природния газ, който е все по-изобилен, евтин и чист от 

въглищата, което намира своето най-голямо изражение в САЩ, в лицето на 

шистовия газ, намирането на газови находища в Туркменистан, Азербейджан, 

Кипър и други. 

По всичко личи, че въглищата са нарочени като „лошия брат” в енергетиката, но 

истината е, че те все още имат основополагащо значение за електроенергетиката в света 

поради факта, че те са базов и сигурен източник на енергия. Би отнело няколко 

десетилетия, за да могат да се заменят всички въглищни ТЕЦ. Това най-вероятно ще 

стане, освен ако въглищната индустрия не успее да пребори изхвърлянето на 

въглеродни емисии по икономически обоснован начин, който да конкурира ВЕИ 

производителите, те от своя страна комбинирайки се с новите технологии за 
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съхранение на електроенергия10, които тепърва ще се развиват и ще могат да заместят 

базовите централи. Но, както 2017 г. показва, движението ще бъде две крачки напред и 

една назад към отстраняване на въглищата от световния енергиен микс. 

 

Потребление на петрол 
 

 Потреблението на петрол11 през 2017 г. достига нива от 4621,9 млн. тона. Това е 

абсолютният рекорд, от както се води статистика за световното потребление на „черно 

злато”. САЩ оглавяват класацията за най-голямо абсолютно потребление със своите 

913,3 млн. тона, но биват застигани от Китай през последните няколко десетилетия и в 

близките 10 години се очаква Китай да измести САЩ от първата позиция, тъй като в 

северноамериканския 

континент и Европа се 

наблюдава тенденция на 

намаление на 

консумацията на 

петролни продукти, 

главно заради стремежа 

на САЩ и Европа към 

намаление на 

зависимостта си от внос 

на петрол. В САЩ 

потреблението на петрол 

беше сериозно засегнато 

от кризата през 2008 

година като тогава намалението бе с 54,8 млн. т. до нива от 912,8 млн. т. или с 5,66%. 

От тогава досега консумацията на петрол не се е възстановила в САЩ. За сметка на 

това потреблението на петрол в Китай се равнява на 608,4 млн. тона, което е 

увеличение от 69,04% в сравнение с 2006 година. В Индия потреблението на нефт и 

нефтени продукти също се радва на сериозен ръст като тази страна вече се нарежда на 

трето място по потребление на петрол през 2017 г. с 222,1 млн. т. като само преди 11 

години е била на 5-то място по този показател, след Япония и Русия. „Страната на 

изгряващото слънце” е четвърта по потребление на петрол със 188,3 млн. т. като това е 

страната с трайна тенденция към намаление на потреблението си на този енергиен 

източник поради демографски, икономически и технологични причини. Япония е 

интересен случай поради факта, че това е може би първата страна в света, която съвсем 

отчетливо показва каква би била тенденцията в потреблението на нефт след около 15-

                                                           
10 Технологии, особено важни за възобновяемата енергия, защото естествения проблем на ВЕИ е 
прекъсваемостта на производството, тъй като е невъможно да има постоянен вятър, който да подпомага 
производството от вятърни турбини или постоянен ден, който да подпомага генерирането на 
електроенергия от фотоволтаици. 
11 В това число и биодизел, етанол и различни извличания от въглища и природен газ. 

Графика 15. Потребление на петрол(млн.т.) през 2017 г. – топ 10 

Източник: Бритиш Петролиум 
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20 години. Но за момента консумацията на петрол и петролни продукти се увеличава, 

главно заради развиващите се икономики и развитието на техния пазар, особено 

азиатския. Държавите от 5 до до 10 място в тази класация са Саудитска Арабия; Русия; 

Бразилия; Южна Корея; Германия и Канада. Докато при потреблението на  въглища се 

откроява ясна тенденция в бъдеще на намаление на потреблението, въпреки новите 

инвестиции във въглищна индустрия, то при петрола тенденциите са две разнопосочни 

– увеличение при развиващите се икономики и намаление при развитите. 

Последни тенденции 

 

 Потреблението на петрол, през последните 11 години се увеличава с 47,06 млн. 

т. на година като единствените години на намаление са тези около световната 

икономическа и финансова криза от 2008-2009 г. като през 2009 г. намалението възлиза 

на 71,2 млн. т. или с 1,72% спрямо предходната година. През следващата - 2010 г. е 

регистрирано и най-голямото увеличение – с 131,3 млн. т.( увеличение с 3,22% спрямо 

2009 година). Най-

високата консумация на 

петрол, откакто има 

консолидирани 

статистически данни е 

през 2017 г. като това е 

базово увеличение с 517,6 

млн. т. спрямо 2006 

година. Средното 

относително годишно 

верижно увеличение е с 

1,09%. Както и 

потреблението на 

въглища, така и 

потреблението на петрол има два двигателя на общата световна тенденция на 

потреблението като едните – Северна Америка, Европа и Япония регистрират 

намаление на потреблението на петрол през последните 11 години, а останалата част на 

света, главно развиващия се свят изпитват все по-голяма нужда от петрол и петролни 

продукти. Това се дължи, главно на факта, че икономиките(като стойност на БВП) и 

населението им се увеличават. Намалението на потреблението на нефт в развитите 

страни идва, заради по-слабото относително увеличение на брутния вътрешен продукт 

и от там по-слабата нужда от допълнителни разходи, които са нужни за търговия и 

транспорт. Също така намалението на енергийната интензивност на икономиките им 

спомага за абсолютното намаление на потреблението на петролни продукти. В някои от 

държавите(особено Япония) намалението на населението придава ефект на 

икономически застой през последните години и от там това се оказва и на 

потреблението на петрол. Друга много важна причина, поради която се очаква по-слабо 

увеличение на потрелбението на петрол до 2040 година е и ефективността на 

двигателите с вътрешно горене, като според Бритиш петролиум, средното количество 

Източник: Бритиш Петролиум 

Графика 16. Потребление на петрол  в света(млн.т. ) 
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течно гориво при новите автомобили, необходимо за изминаването на 100 км през 2040 

г, би било около 3 литра12, което е значително по-малко от сегашните 5 литра или 7 

литра през 2000 година. Освен това, според различние прогнози, електрическия 

автомобилен парк през 2040 г. възлиза на между 200-500 млн. автомобили. Тогава 

общия дял електрически автомобили би бил 30% при леките коли и 15% при товарните. 

Това несъмнено би се отразило негативно върху потреблението на петрол в света. 

Вероятно пиковото потребление на „черно злато” би дошло в десетилетието 2030-2040 

година. Ефекта на неутрализиране на намалението на консумацията на петрол на 

развитите държави идва от развиващите се такива.  

Цени и търговия на петрола 

 

 Цените на петрола от различните му сортове са едни от най-следените на 

стоковите и фючърсните пазари. Това е така поради факта, че петрола е един от най-

важните фактори за инфалцията и данъчните постъпления от акцизи в една държава. 

За много страни това е основна стока за износ, което ги прави силно зависими от 

цената на петрола като постъпления в държавните им приходи от търговия. Цените на 

петрола силно влияят и въху цените на крайните продукти като върху тях се 

калкулират транспортните разходи. 

Един спад в цената на петрола може да повлияе положително върху икономиката като 

се спестяват разходи за транспорт и пренасочване на средствата в други важни за една 

компания пера. Спада на цената на петрола влияе върху цената на горивата и от там 

върху постъпленията от акциз в държавната хазна. С това кратко представяне на една 

положителна и една отрицателна черта на спада на цената на петрола може да се каже, 

че когато цената на петрола е ниска, то тогава печели отделния индивид и 

компания(ако не се 

занимава в нефтодобивни 

сектор) и губи държавата и 

компаниите добиващи 

нефт.  

През последните 11-12 

години световните цени на 

петрола могат да се 

хараткеризират с два 

периода на увеличение и 

два на спад. Първият 

период на увеличение е до 

2008 година, когато 

средните годишни цени на 

                                                           
12 Това не включва колите, които по някакъв начин се захранват с електроенергия(хибритни или 
превозни средства които се захранват изцяло с електроенергия) 

Графика 17. Средни цени на петрола($/барел) на основни пазари 

Източник: Бритиш Петролиум 



23 
 

петрола в световните борси са между $94-$101, след което идва спада в потреблението 

на „черно злато” и последва рязък спад на цените – до нива от $61-$63. Този спад, 

разбира се, е продиктуван от кризата. Следва „бичи пазар”13 в следващите три години и 

задържане на цените. През 2012 година средната цена на петрола достига нива от $94-

$114 за барел като най-ниски са цените в САЩ, където започват сериозните добиви на 

шистов нефт и газ. По-високите добиви водят и до спад на цените на петрола в целия 

свят и започва „мечи пазар”14 до средни годишни нива от $41-$44 за барел през 2016 г. 

като този път цените в САЩ са малко по-високи от тези в Близкия изток. Това е 

породено от факта, че в страните от Близкия изток започнаха да намаляват цените и да 

увеличават добивите си с цел да ограничат добивите от кладенци в САЩ. Друг важен 

фундамент е факта, че Иран вече има право да изнася петрол, в следствие на 

отменянето на санкциите към страната, заради ядрената си програма, през 2015 година. 

Иран е една от страните с най-големи резерви и потенциал за производство на петрол и 

пазарите също оцениха това като цените потънаха през 2015 година. Тези два 

фундамента идват в унисон с това, че в Северна Америка; Европа и Япония 

потреблението на петрол намалява, под натиска на по-ефективните двигатели с 

вътрешно горене и електромобилите. 

Света е в преходен период, като основните потоци на търговия с петрол се преместват 

от традиционната посока износ-внос, която е от Близък изток и Русия към Европа и 

Северна Америка. Най-перспективния пазар в момента е азиатския като за този пазар 

ще се борят, както Русия и Близкия изток, така и някои бивши съветски 

републики(Азербейджан; Туркменистан) и САЩ като се очаква последната да стане 

нетен износител на петрол до 3-5 години. От друга страна Европа продължава да е 

зависима от вноса на петрол и петорлни продукти като очевидно всеки с добра оферта е 

добре дошъл, но пазарът на петрол в Европа се очаква да се свие поради рестрикции за 

автомобилите с ДВГ и в бъдеще се очаква потребителите на нефтените продукти да 

останат само индустриалните потребители, морския и въздушния транспорт. 

Бъдеще на петролната индустрия 

 Както стана ясно от досега, потреблението на петрол се очаква да се увеличи, в 

световен план, като то ще бъде движено главно от развиващите се икономики. След 10-

15 години се очаква да се достигне пика на потребление, поради факта че транспорта, 

който е най-големия консуматор на петрол, започва все по-силно да се електрифицира. 

Имайки предвид, че електрификацията на транспорта се  случва в паралел с намаление 

на израходваното количество нефетни продукти за единица изминат път, е само въпрос 

на време световното потребление на „черно злато” да се задвижи необратимо надолу. С 

други думи петрола би последвал движението на въглищата, но с малко по-забавени 

темпове, поради факта че петрола има повече приложения. Вредните емисии за 

                                                           
13 Търговия на стока, ценни книжа(акции, облицагии, фючърси, опции и т.н.) при която се наблюдава 
положителна тенденция породена от множество фактори/фундаменти(вкл. очаквания, спекула, 
финансови отчети, климатични условия и много други). 
14 Подобно на бичи пазар, но с обратна тенденция – на спад на цените. Символиката е свързана с това, че 
бикът забива с рогата си и изхвърля нагоре(очаквания за увеличение на цените), а мечката удря с лапа 
надолу(очаквания на намаление на цените). 



24 
 

2000.0

2200.0

2400.0

2600.0

2800.0

3000.0

3200.0

3400.0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

единица генерирана мощност от петролни продукти са по-малко като количесто и брой, 

което го прави по-екологичен от въглищата, но все пак замърсител на атмосферата. 

 Екологичен или не, транспорта в бъдеще ще се електрифицира, поради факта че 

електрическите превозни средства ще станат по-евтини от конвенционалните 

автомобили, които се движат чрез петролни продукти или природен газ. Дори в 

момента новите електромобили имат в пъти по-ниски разходи за изминаване 100 км, в 

сравнение с автомобилите с ДВГ, което е най-големия плюс при оперативните разходи. 

Потребление на природен газ 
 

 Природния газ се радва на изключителен бум през последните години. Само 

през послените 11 години 

потреблението се е 

увеличило с 718,5 мтпе до 

нива от 3156,0 мтпе като 

средното верижно годишно 

увеличение се равнява на 

2,40%. Единствената година 

с намаление през последните 

години е в годината на 

икономическа криза – 2009 г. 

с 72,5 мтпе. Като причина за 

този бум могат да посочат 

няколко причини - по-

достъпната цена и 

заместването на въглищата в електроенергетиката. По-достъпната цена е факт 

благодарение на факта че по света се откриха големи количества природен газ, както 

конвенционален, така и шистов. Също така наличието на повече играчи на световния 

пазар като – Азербейджан, Туркменистан, Иран(след свалянето на санкциите през 2015 

г.) и шистовия газ в САЩ, прави достъпността му по-голяма. Това довежда до 

намаляването на цените благодарение на по-голямата конкуренция. Също така 

потреблението на природен газ се увеличава, както в развиващите се икономики, така и 

в развитите. Първите консумират повече природен газ благодарение на подобряващото 

се икономическо състояние и битово потребление на населението и индустрията в 

съответните държави. При развитите държави се наблюдава увеличение на 

потреблението на природен газ благодарение на екологичните изисквания и 

заместването на въглищата в ТЕЦ, особено на тези с много мръсни производства като 

лигнитните централи. Топлоелектрическите централи заместват горивото си главно 

заради рестрикциите, наложени им от правителствата, които се прилагат и целите са 

свързани с ангациментите от Парижкото споразумение от 2015 година и решението на 

други локални екологични проблеми. Също така по-ниските цени на синьото гориво 

правят смяната на енергийния източник по-изгодна, отколкото беше до преди десет 

години. 

Графика 18. Потребление на природен газ  в света(мтпе) 

Източник: Бритиш Петролиум 
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Държавите с най-голяма абсолютна консумацията през 2017 година са: САЩ; Русия; 

Китай; Иран, Япония, Канада; Саудитска Арабия, Германия, Мексико; 

Великобритания. 

Увеличението на 

потреблението на природен 

газ е в най-големи 

абсолютни стойности в 

САЩ – 131,4 мтпе; Иран – 

89,5 мтпе: Китай – 157 

мтпе и Канада – 26,2 и 

Япония – 25,3 мтпе като 

само тези четири държави 

съставляват над 59,76% от 

световното увеличение на 

потреблението на природен 

газ през последните 11 

години. Докато за САЩ и Китай причините за увеличението на консумацията на 

природен газ са съотвенто евтиния шистов газ и увеличеното потребление от всички 

сектори(транспорт, индустрия, бит), то за Иран увеличението идва благодарение на 

факта, че страната има най-големите запаси от суровината и международните санкции 

повлияха върху износа и страната използва тази ситуация за увеличение на собственото 

си потребление. При Япония ситуацията може да се каже, че е форсмажорна15, тъй като 

страната имаше стабилно потребление от 70-80 мтпе през годините преди аварията във 

Фукушима, след това тази държава затвори всички свои ядрени реактори в периода 

2011-2012 г. и трябваше да замени част от тях с електроцентрали на природен газ и 

въглища. 

 През последните години отношението към природния газ е като към преходно 

гориво, което трябва да замени въглищата от производството на електроенергия с 

базово производство. Новите ТЕЦ на природен газ са полезни за електроенергийната 

система, защото тези централи генерират базова електроенергия и могат да играят роля 

на по-чист балансьор в система, в която прекъсваемостта е най-големия проблем, 

поради наличието на все повече ВЕИ източници в нейния микс  

 

 

Цени и търговия на природния газ 

 Както вече стана ясно, цената на природния газ, към 2017 година, върви надолу. 

През 2017 година, средногодишната цена на пазарите, които са споменати в графиката с 

                                                           
15 Ситуация, която субекта трудно може да предвиди, но тя влияе върху първоначалния план за 
въздействие върху обекта или състоянието на системата. Обикновено само може да се реагира на новата 
обстановка, която вече е променена от тази непредвидена ситуация. 

Източник: Бритиш Петролиум 

Графика 19. Потребление на природен газ(мтпе) през 2017 г. – топ 10 
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Японски втечнен

Германски средни

Великобританиия

САЩ

Канада

пазарите на природен 

газ пада до $4,82/Бте16, 

което е втората най-

ниска средна цена в 

периода 2006-2017 

година като най-ниската 

е през 2016 г. – 

$4,11/Бте.  Най-високата 

средна годишна цена на 

световните пазари е 

отчетена през 2008 г. – 

$10,36/Бте, но най-

високите цени са 

отчетени на японския 

пазар през 2012 г. 

поради факта, че страната увеличава потреблението си, което е изцяло зависимо от 

внос, с цели 10,7% спрямо 2011, а в периода 2010-2012 увеличението на цените на 

японския пазар се равнява на над 23%, заради заместването на ядрените мощности с 

алтернативни горива. Като абсолютна стойност на японското потребление на природен 

газ е това с цели 20,1 мтпе, което се равнява на 2/3 от увеличението на потреблението в 

Китай за този период. 

Световната търговия на природния газ, както и търговията на петрол, претърпява 

промяна и тенденцията е към ясно изменение на търговия от страните износителки на 

природен газ повече към страните от Азия, за сметка на Европа и Северна Америка. 

Този промяна е факт благодарение на факта, че САЩ вече покрвива своите нужди от 

природен газ като внася едва 0,6% от природния газ който консумира през 2017 година 

или 4,2 мтпе. За сравнение тази страна внася 73 мтпе или 14,4% от потребения газ през 

2006 година. 

 Европейсия съюз е традиционен вносител на природен газ и това не се променя през 

последните години. Нещото което се променя от 2006 година е това, че съюза намалява 

потреблението на природен газ с 38,9 мтпе и това прави пазара в Европа по-свит и 

неатрактивен. Въпреки това, това е най-голенмия брутен вносител на природен газ и 

през 2017 година. Този пазар е охажван от всички свои съседи, както от близкия изток, 

така и от Русия, Азербейджан, Норвегия, Северна Африка и дори САЩ със своя ВПГ17, 

която се готви да стане нетен износител на синьото гориво през 2018-2019 година. 

Европейския съюз има недостиг от 300,1 мтпе или цели 74,8% от природния газ, който 

потребява през 2017 година. Тази зависимост си остава през годините и през 2017 г. 

даже се засилва. Европа трудно може да се откъсне тази си зависимост, докато в 

европейските държави има забрана за добив на шистов газ и тези страни продължават 

                                                           
16 Британска термична единица=0,252ккал 
17 Втечнен природен газ 

Графика 20. Средни цени на природния газ($/млн. Бте) на основни пазари 

Източник: Бритиш Петролиум 
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да имат сравнително висока консумация на това гориво. Тук изглежда, че решението е 

да се диверсифицират източниците, за да се подсигурят доставките. 

Пазарите все повече се ориентират към Азия, защото този континент започва да 

изпитва недостиг на всякакви горива, благодарение на добре развиващите се 

икономики. Примерно през 2006 г. в Азиатско-тихоокеанския регион недостига е бил 

от порядъка на 41,8 мтпе, докато през 2017, той възлиза на 139,4 мтпе с тенденция на 

увеличаване на дефицита. Този дефицит се покрива чрез внос, и за щастие, азиатския 

пазар е обграден от богати на природен газ държави и региони. Този внос може да се 

осъществи лесно, особено имайки предвид, че Китай има обща граница с Русия и на 

практика може да внася ВПГ от Катар и Иран, които на практика са в азиатския 

континент. 

Основните страни износителки на природен газ са представени в следната таблица: 

Таблица 2. Топ 5 страни нетни износителки на природен газ(млрд. м3) през 2017 г.  
Държава Тръбопроводи ВПГ Общо 

Русия 196,5 15,5 212,00 

Катар 18,4 103,4 121,80 

Норвегия 109,2 5,8 115,00 

Австралия -5,8 75,9 70,10 

Канада 56,7 -0,4 56,30 

  

Забелязва се, че тези държави са в сравнителна близост до най-големите вносители на 

природен газ, което прави търговията по-рентабилна, заради по-ниските транспортни 

разходи. 

Бъдеще на синьото гориво 

 Природния газ е вероятно последния фосилен енергиен източник, който ще има 

стабилно увеличение на потреблението през следващите десетилетия. Това се обуславя 

от факта, че това е най-екологичното конвенционално гориво и то може да се използва 

във всички сфери на енергетиката: генериране на електроенергия; транспорт и 

генериране но топлоенергия. Освен това природния газ се използва и в индустрията. 

Най-важните факти, които вече предразполагат към по-високото потребление са: 

заменянето на ТЕЦ на въглища с такива на природен газ поради екологични 

съображения; по-високата консумация на природен газ в домакинствата в развиващите 

се държави. Допълнително стимулиращ факт е това, че в момента има много резерви и 

залежи от горивото и е достъпно, поради ниската цена. Както става видно от 

статистическите данни, Китай и Индия ще имат най-сериозно влияние върху 

потреблението на природния газ в бъдеще, заради сериозното увеличаване на 

потреблението в тях. Транспорта най-вероятно ще си остане доминиран от петрола и 

електричеството, но в генерирането на топлинна и електрическа енергия природния газ 

ще увеличава своя дял, за сметка на въглищата. Това вероятно ще бъде фосилното 

гориво, което света ще спре да потребява чак до самия край на горивната енергетика, 

когато и да дойде той. 

Източник: Бритиш Петролиум 
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Потребление на ядрена енергия 
 

 През 2017 г. 

потреблението на ядрена 

енергия в света възлиза на 

596,4 мтпе като за разлика 

от петрола и природния газ, 

годината в която е 

регистрирана максималната 

консумация не е 

последната, а в случая е 

през сравнително далечната 

2006 година. Това е така 

поради факта, че през 

последните 10 години има 

повече затворени ядрени 

реактори, отколкото 

въведени в експлоатация, защото голяма част от ядрените енергийни мощности са 

въведени през 70-те и 80-те години на миналия век и експлоатационният им живот е 

към своя край. Има няколко страни които продължават да увеличават използването на 

ядрена енергия за мирни цели или започват тепърва да развиват ядрена енергетика  като 

някои от тези страни са: Китай; Южна Корея; Турция; Иран; Индия; Бангладеш; Русия 

и ОАЕ. Общото между почти всички от тези страни е, че са част от развиващия се 

свят(с изключение на Ю. Корея и Турция). Другата тенденция в момента, която е и 

водеща през последните няколко години, е тенденцията на спад в производството на 

електроенергия от АЕЦ в развитите страни като пример за това са Европа и Япония. 

 Двете различни посоки към които са поели развиващите страни и развития свят 

са благодарение на различни фактори. Първите увеличават своето производство на 

ядрена енергия за да покрият все по-големите си нужди за електроенергия за своето 

население и икономика чрез базови, а вторите(развитите страни) имат два други 

фундамента, които играят главна роля за намаляване на използването на ядрена 

енергия. Първият е края на експлоатационния период на старите енергийни блокове в 

Европа и Северна Америка, които са са влезли в експлоатация през 70те години на 20-

ти век като средната възраст на всички реактори в експлоатация е над 37 години. 

Другия фундамент за намалението на потреблението на ядрена енергия в развитите 

страни е намерението на Германия да спре да използва ядрена енергия до 2022 година, 

и това, че Япония ограничи изключително много използването на ядрена енергия. Тази 

азиатска държава генерираше около 30% от електроенергията си от ядрени мощности, 

преди аварията във Фукушима – 1, докато в момента този дял е едва 2,8% като през 

цялата 2014 година Япония беше спряла всички свои реактори. 

Източник: Бритиш Петролиум 

Графика 21. Потребление на ядрена енергия(мтпе) в света 
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Както може да се забележи от графиката за потрелбението на ядрена енергия в света, 

най-ниското потребление, през последните години, е през 2012 година и то възлиза на 

559,5 мтпе. Вижда се обаче, че през полседните 5 години потреблението на ядрена 

енергия се увеличава и то е благодарение на въвеждането в екплоатация на ядрени 

реактори в Беларус, Русия, 

Китай, Обединени Арабски 

Емирства и Южна Корея, 

както и повторното въвеждане 

в експлоатация на реактори в 

Япония. 

Страните с най-високо 

абсолютно потребление на 

ядрена енергия са: САЩ; 

Франция; Китай; Русия; Южна 

Корея; Канада; Германия; 

Украйна; Великобритания и 

Швеция. 

 Тази класация ще  остане само история през следващите години, тъй като до 4 години 

Германия не би трябвао да използва и един киловатчас ядрена енергия, а Китай ще 

изпревари Франция като втория най-голям потребител на ядрена енергия. Също така 

Индия ще влезне в десетката като тази държава смята да увеличи ядрените си 

мощности в експлоатация с 14,6 ГВт, към досегашните 6,8 ГВт. Също така се очаква, 

след модернизиране, Япония да се завърне в топ10 на държавите използващи ядрена 

енергия, след като въведе още 21 ядрени реактора, след като през 2018 г. държавата 

вече използва 5 от старите си ядрени реактори. Интересно е да се отбележи, че в цяла 

Африка има само една държава, която използва ядрена енергия и това е Южна Африка. 

Тя използва ядрена енергия на стойност 3,6 мтпе, което е и колкото потреблението в 

България. 

 Ядрената енергетика съставлява над 10% от цялата генерирана електроенергия и 

тя възлиза на 2635,6 тераватчаса. Това е четвъртия най-голям източник, който генерира 

електроенергия в света след въглищата, природния газ и хидроенергията. 

Бъдеще на ядрената енергетика 

 Имайки предвид, че ядрената енергия е на практика безвъглеродна и целите, 

които човечеството си е поставило за намаление на изхвърлянето на парникови газове в 

атмосферата, може да се каже, че ядрената енергетика има страхотно бъдеще. На пръв 

поглед бъдещето е осигурено, след като света поетапно започва да обявява война на 

фосилните енергийни източници и така се освобождава огромен потенциал за заемане 

на дупката, която би се появила от базови мощности, особено ако си представим, че 

света един ден няма да използва нито природен газ, нито въглища, нито петрол за 

генериране на електроенергия. Ако към това добавим и електрификацията на 

транспорта във всичките му видове, то тогава ядрената енергетика би трябвало още от 

Източник: Бритиш Петролиум 

Графика 22. Потребление на ядрена енергия(мтпе) през 2017 г. – 
топ 10 
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сега да започне своя възход. В същото време данните за последните 5 години показват 

увеличение в производството на енергия посредсвом разделянето на атома, и това е 

още един обнадеждаващ факт за поддръжниците на по-широкото използване на 

ядрената енергетика в световната икономика. Още един обнадеждаващ факт е, че има 

нови държави, които тепърва започват да развиват ядрена енергетика(Турция, 

Бангладеш, ОАЕ, Иран) и броя на ядрените блокове в строителство наброяват 50 и има 

други 150-160 планирани за строителство и още толкова потенциални проекти. Всичко 

това предвещава страхотно бъдеще за ядрената енергия. 

Но нещата не са толкова розови, колкото изглеждат. Проблемите през по-широкото 

използване на ядрена енергетика по света са свързани с: 

• Застаряващите мощности в експлоатация; 

• Съмненията на някои общества за безобасността при експлоатиране на ядрени 

блокове(Германия, Япония); 

• Несигурност свързана с новите технологии; 

• Несигурност свързана с инвестицията 

Както бе споменато по-рано средната възраст на един ядрен реактор, който в 

момента е в експлоатация е над 37 години, което в общия случай означава, че повечето 

енергийни блокове са около или доста след проектния си експлоатационен живот. 

Нещото, което се прави по света е удължаване на проектната експлоатационна мощност 

на съществуващите ядрени реактори, но това само отлага бъдещото им затваряне, а не 

решава коренно проблема с това, че една ядрена мощност ще трябва да се приключи 

експлоатационния си живот в даден момент. Удължаването на живота на един ядрен 

блок се прави с цел да се подобри рентабилността му, защото не е тайна за никого, че за 

изграждането на една ядрена централа са нужни изключително сериозни финансови 

средства за първоначалната инвестиция. Чрез удължаването на живота на една ядрена 

мощност, може да се спестят доста средства за изграждането на чисто нова такава и 

това е частично решение на проблема с несигурността при инвестирането на такава 

мощност. Реално повечето средства, които са нужни за целия жизнен цикъл на един 

ядрен блок са нужни за преди и след момента на експлоатация, което предизвиква 

огромни проблеми при финансирането на такива проекти, тъй като сроковете са 

изключително големи и колкото по-големи са сроковете за възвръщаемост, толкова по-

трудно може да се вземе едно решение за инвестиране. Спецификата на ядрената 

енергетика изиква да се мисли и за извеждане от експлоатация на един ядрен обект, 

защото един ядрен блок, който не работи, става опасен за населението и природата 

около него и, грубо казано, трябва да се вземе решение какво ще се прави с „една 

огромна купчина боклук” след това. 

Следователно може да се каже, че един АЕЦ изисква огромни средва, преди да е 

произведен и продаден и един киловатчас електроенергия, които в общия случай трябва 

да се привлекат от някъде, което струва допълнителни средства(лихви по кредит, падеж 

на облигации и др.). След това идва фазата, при която се генерира електроенергията, в 

чиято цена трябва да са калкулирани, общо взето, и промените на стойността на парите 
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във времето, а иначе казано лихвите, заплатите на персонала и тяхното увеличение, 

увеличение на издръжката и цената за собственото „погребение” в бъдещ период. И 

накрая следва фактическото извеждане от експлоатация. Тогава, когато една атомна 

централа бъде превърната в зелена поляна може да се каже дали реално проекта е бил 

икономически изгоден. 

Много е трудно да се вземе инвестиционно решение за строеж на АЕЦ, поради 

наличието на изключително много променливи. Най-важния фактор, който играе роля 

за строеж на ядрена мощност е времето и именно затова такъв строеж се казва, че е 

стратегически, тъй като става въпрос за ангажименти от над 120-150 години за целия 

период, в който ще има човешка дейност свързана с наличието на една АЕЦ – от 

проектопроучвателни дейност, през първа копка и експлоатация, до консервиране или 

обезопасяване на вече приключилата експлоатация ядрена мощност. 

Положителна черта свързана с ядрените централи е това, че те са базови и като 

такива не се влияят от нормалните природни условия като вяър и слънце и могат да 

генерират електроенергия и в тъмно и безветрено време като така осигуряват 

необходимата енергия за нуждите на икономиката и бита. Това е най-големия плюс на 

ядрената енергия пред ВЕИ, но научнотехническия прогрес стигна до там, че вече има 

технологии за съхранение на електроергия, било то и в начален стадий. Вероятно в 

бъдеще тези технологии ще успеят да навлезнат в употреба и да заместят базовите 

централи, но към момента е много трудно да се каже кога това ще се случи. Важното в 

случая, е че вече има технологично и екологично решение на проблема с 

прекъсваемостта при генерирането на електроенергия, без да са нужни конвенционални 

базови централи. За тази технология сега предстои да се справи с това дали са 

достатъчно практични в контекста на начина по-който използваме електроенергията и 

дали могат да бъдат по-изгодни от една конвенционална базова централа. 

Ядрената енергетика има своите положителни и отрицателни черти и всяка държава 

би следвало да вземе решение дали ще развива ядрена енергетика или не, но към 

момента този тип енергетика не е доказал, че може да се справи с предизвикателството 

на бъдещето като замести голям дял от потреблението на въглища, природен газ и 

петрол, а именно да бъде готова за непрекъснато променящия се свят и несигурността 

във все по-кратки времеви периоди. Бъдеще, за по-широко използване може да имат по-

малките ядрени реактори т. нар. модулни реактори18, за които не са нужни толкова 

големи първоначални инвестиции и биха били по-лесни за управление по отношение на 

маневреността им, управление на ядрените опадъци и извеждането от експлоатация. 

Ядрената енергетика има нужда от ренесанс, който да отговаря на съвременните нужди 

на обществото като изпъкне с положителните си черти, вместо да бъде свързвана с 

геополитически особености и стратегически национални и регионални цели. 

                                                           
18 Ядрени реактори с мощност  от около 300 МВт. Към 2018 г. няма такива влезнали в употреба, но има 
множество дизайни по света, като водещи държави с различни модели са Русия; Япония; Франция; САЩ 
и Великобритания. Тези модели представят реактори с мощности от 4 до 335 МВт. 



32 
 

-

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

Потребление на хидроенергия 

 

 Конвенционалната електроенергия от ВЕЦ играе голяма роля за развитието на 

съвременния свят, тъй като тя е беземисионен енергиен източник, който практически 

може да играе роля на естествен съхранител на електроенергия, чрез съхраняването на 

вода. Тези електроцентрали са много важни за една електроенергийна система и поради 

факта, че са доста по-маневрени от ТЕЦ и АЕЦ т.е. могат да се спират и пускат много 

по-лесно, отколкото една централа, която разчита на генерирането на пара за 

завъртането на турбини. В интерес на истината ВЕЦ са най-големите електроцентрали в 

света като инсталирана мощност като 9 от 10 от най-големите електроцентрали в света 

са именно такива хидросъоръжения. Най-големите 5 са: 

1. Три Клисури, Китай – 22 500 МВт; 

2. Итайпу, Бразилия, Парагвай – 14 000 МВт; 

3. Ксилоуду, Китай – 13 860 МВт; 

4. Гури, Венецуела – 10 235 МВт; 

5. Тукуруй, Бразилия – 8 370 МВт 

Най-големите потребители на хидроенергия към 2017 г. са и най-големите и богати 

държави на хидроресурси като Китай е водещата държава в сектора, което не е 

учудващо, имайки предвид наличието на огромни хидроенергийни съоръжения на 

големите й реки. 

Най-населената държава в света потребява 261,5 мтпе енергия от ВЕЦ и е с много пред 

втората – Канада с 89,8 мтпе и третата – Бразилия с 83,6 мтпе. Останалите държави от 

най-големите производители на електроенергия от ВЕЦ са: САЩ(67,1 мтпе); 

Русия(41,5 мтпе); Норвегия(32,0 мтпе); Индия(30,7 мтпе); Япония(17,9 мтпе); 

Венецуела(17,4 мтпе) и Виетнам(14,1 мтпе). 

От тези цифри се забелязва, че енергията от конвенционални ВЕЦ в света отстъпва като 

абсолютни стойности от данните за фосилните горива, но това е лесно обяснимо, 

имайки предвид  факта че енергията, получена от „впрягането” на реките е много по-

ограничена, защото не винаги 

е икономически и екологично 

съобразно създаването на един 

изкуствен воден басей. От 

друга страна липсата на 

големи реки води и до съвсем 

обективното ограничение на 

използването на водата като 

енергиен източник, примерно в 

засушени региони като 

Близкия изток и северна 

Африка. Източник: Бритиш Петролиум 

Графика 23. Потребление на хидроенергия(мтпе) през 
2017 г. – топ 10 
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ВЕЦ са важни за една електроенергийна система поради по-горе споменататите 

положителни черти, които те носят, а именно маневреността и практическата роля на 

енергийни батерии. Освен като батерии, те могат да играят и изключително важната 

роля на енергийни консуматори, когато един язовир е обурудван с помпени 

съоръжения, които изпомпват водата обратно в язовира. Това понякога е нужно, за да 

се използва електроенергията, генерирана от другите електроцентрали, които са 

включени в системата, при евентуално по-ниско потребление. Това трябва да се случва, 

защото има риск от, най-общо казано, срив в електроенергийната система от много по-

високо производство на електроенергия, отколкото е моментното потребление. Именно 

тогава тези ПАВЕЦ19 могат да се включат в помпен режим и да играят ролята на 

консуматори, за да се избегне претоварване. Хубавото е, че когато се случи обратното – 

да има по-висока консумация на електроенергия, тази вода може да се използва за 

генерирането на енергия и да покрие по-високите нужди от електроенергия. 

 Потреблението на енергия от ВЕЦ през в периода 2006-2017 година се е 

увеличило с 233,0 мтпе или с 33,98% като това се дължи главно на развиващите се 

държави. Цялото световно потребление на енергия от ВЕЦ е възлиза на 918,6 мтпе, 

което е и абсолютен рекорд откакто се води статискика в сектора. Средното годишно 

абсолютно увеличение за периода този 11-годишен период възлиза на 21,2 мтпе или 

2,72% като най-голямото увеличение е през 2008 година с 41,6 мтпе, а през 2009 е 

регистрирано единсвеното световно намаление на потреблението на енергия от ВЕЦ – 

2,3 мтпе, което е функция от световната икономическа криза. 

Страната с най-голям принос за световното увеличение на потреблението и 

производството на хидроенергия е Китай като тази страна добавя нови 162,9 мтпе чрез 

някои от най-големите 

хидроенергийни инсталации в 

света. Това представлява цели 

69,91% от общия световен 

ръст. Страните от Азия са 

отговорни, почти изцяло, за 

ръста на сектора, тъй като 

този регион има 

средногодишен ръст от около 

9,1% през последните 11 

години. За сравнение, целия 

останал свят има 

среднногодишен ръст от под 

1%. Това идва да докаже, че 

отново, както и при всички останали енергийни източници, които сме разгледали 

досега, Азия е движещия регион що се отнася до увеличението на потреблението и на 

хидроенергия. 

                                                           
19 Помпено-акумулираща водноелектрическа централа 

Източник: Бритиш Петролиум 

Графика 24. Потребление на хидроенергия(мтпе) в света 
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Бъдеще на хидроенергията 

 Ограничеността на използването на реките е един от основните проблеми за това 

този енергиен източник да се използва повече от фосилните горива като първичен 

енергиен източник. Със сигурност ръст ще има и той е осигурен от главно развиващите 

се държави. В момента единствената държава с голям хидроенергиен проект е Канада 

със своя язовир, който ще има инстарана мощност от 1 100 МВт, в Британска колумбия. 

Още една причина за по-силното развитие на хидроенергетиката в развиващите се 

страни е факта, че главно това са страните с нереализиран потенциал за развитие на 

хидроенергетиката. Към 2016 г. в първите 20 страни, които са с нереализиран 

хидроенергиен потенциал присъстват само 3, които са от развития свят и това са САЩ -

48% нереализиран потенциал, Канада(68%) и Норвегия(55%). Всички останали страни 

са част от развиващия се свят – от Боливия и ДР Конго(98% нереализиран потенциал и 

за двете страни) до движещите сили в отрасъла Бразилия(52%) и Китай(59%). Африка 

има много сериозен потенциал за развитие на хидроенергията, но там проблемите са 

по-скоро свързани с риска, било то политически или икономически. Потенциала и 

нуждата от електричество показват, че най-вероятно това ще е регионът с най-бързо 

развитие в хидроенергийната индустрия в бъдещето, тъй като едва около 50% от 

населението в Африка имат достъп до непрекъснато електроподаване. Този континент 

има едва 9% реализиран хидроенергиен потенциал и бъдещето му разработване би 

решило част от проблемите с електричеството на континента. 

Други ВЕИ 

 Под други ВЕИ в общата картина на потреблението на енергия ще имаме 

предвид слънчевата енергия, вятърната енергия, енергията от биомаса и геотермалната 

енергия. 

През 2017 г. използваната енергия от ВЕИ възлиза на 486,8 мтпе и тя се нарежда на 

последно място като общо генерирана първична енергия от всички изследвани. Но това 

едва ли ще остане факт за дълъг период от време, тъй като до 3-4 години се очаква тези 

енергийни източници да изпреварят ядрената енергия. Причината за това е 

излючително бързото им развитие като средния годишен верижен темп на увеличение 

на потреблението 

възлиза на 35,8 мтпе за 

последните 11 години. 

Средният верижен 

относителен темп на 

нарастване е 16,27% и 

това показва, че ВЕИ 

ръстът изпреварва 

абсолютно всички 

останали енергийни 

източници по този 

показател. От 2006 г. 

насам, света потребява 
Източник: Бритиш Петролиум 

Графика 25. Потребление на ВЕИ(без ВЕЦ)  в света(мтпе) 
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над 5 пъти повече възобновяема енергия(без ВЕЦ) като и това е лесно обяснимо, 

предвид факта  че това е енергия, която не изхвърля въглеродни емисии и цената за 

инсталиране на единица мощност става все по-ниска. Също така навсякъде по света 

има или е имало някакъв вид подпомагане на инвестициите във ВЕИ, било то чрез 

преференциални цени, субсидии за изграждане на съоръжения и други. Именно поради 

ангажиментите на света към Парижкото споразумение и факта, че всички видове ВЕИ 

стават все по-евтини и от там все по-конкурентни на конвенционалната енергия, би 

следвало развитието на тези енергийни източници да продължи със своя възход. 

По-ниската цена за единица инсталирана мощност и по-ниските 

експлоатационни разходи на тези енергийни източници ще накарат държавите да спрат 

всички видове субсидии за ВЕИ и така биха се изправили лице в лице с конкуренцията 

от конвенционалните енергийни източници. Именно пазарът би дал тласък на тези 

енергийни източници да се развиват все по-бързо, тъй като практически те ще спечелят 

конкуренцията с конвенционалната енергия и сами по себе си те биха станали 

конвенционален(традиционен) източник на енергия. Още повече отежняващо 

обстоятелство за конвенционалните източници, е потенциала на електроенергийната 

система да успее да се балансира чрез новите технологии за съхранение за 

електроенергия и така проблема с прекъсваемостта на производството може да бъде 

решен. През последните 11 години 17,2% от новата енергия идва от ВЕИ като този дял 

ще се увеличава с всяка изминала година. 

Най-големи потребители на ВЕИ през 2017 година 

 През 2017 г. най-големите производители на ВЕИ са главно развити държави, 

които имат активни политики за намаление на въглеродните емисии. Седем от първите 

10 потребители са страни от развития свят, но за сметка на това най-големия 

производител на такава енергия отново е Китай, която към 2017 г. е  развиваща се 

икономика. Другите развиващи се икономики, които са част от най-големите 

производители на ВЕИ са Бразилия и Индия. Германия е водеща страна сред 

европейските държави 

по развитие на ВЕИ 

сектора. От една 

страна това е така, 

поради факта, че тази 

държава има голяма 

нужда от енергия, за да 

захранва 82-

милионното си 

население и мощната 

си икономика, а от 

друга е отказа на 

Германия от 

производство на 

енергия от АЕЦ до 2022 година и намаление на дела на мощностите на въглища. 

Подобен е примера с Китай, който се бори с атмосферното замърсяване и се опитва да 

Източник: Бритиш Петролиум 

Графика 26. Потребление на ВЕИ енергия(мтпе) през 2017 г. 
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намали дела на въглищата в своя енергиен микс, за сметка на всички останали 

енергийни източници. Именно Китай е водеща и по инвестиции и по общ инсталиран 

капацитет на слънчеви и вятърни мощности през последните години. Това е обусловено 

от факта, че страната е богата на материалите, от които се изграждат и 

ветроенергийните и слънчевите системи. 

Най-големите 5 потребители на ВЕИ енергия в света 

 В следващите няколко графики ще бъдат представени най-големите 

производители на ВЕИ по различни енергийни източници. Забелязва се, че при всички 

ВЕИ производства има няколко водещи държави. 

Слънчева енергия 

 Малко над 70,7% от произведената енергия, чрез слънчеви централи се пада на 

най-големите 5 производители, които са: Китай(24,5 мтпе); САЩ(17,6 мтпе); 

Япония(14,1 мтпе); Германия(9,0 мтпе) и Италия(5,7 мтпе). Целият свят потребява 

100,2 мтпе, което означава, че всички други държави произвеждат слънчева енергия, 

възлизаща на 29,3 мтпе. 

 

Това производство, 

разбира се, е въз 

основа на  общия 

брой инстралирани 

мощности и 

възможността те да 

могат да работят 

според съответните 

метеорологични 

особености на 

съответния регион. 

Разликата може да се 

види от това колко 

инсталирани 

мощности към 

общото производство. Класацията на страните с най-много инсталирани мощности в 

слънчева енергия се различават от тези, които са най-големите производители на 

енергия от този източник. 

Класацията за най-много инсталирани мощности през 2017 година, генериращи енергия 

от слънцето са: 

1. Китай – 131,0 ГВт(32,8% световен дял); 

2. САЩ 51,00 ГВт(12,8% световен дял); 

3. Япония – 49,00 ГВт(12,3% световен дял); 

4. Германия – 42,39 ГВт(10,6% световен дял); 

Източник: Бритиш Петролиум 

Графика 27. Най-големите производители на слънчева енергия през 2017 г. 



37 
 

-

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

мтпе(дясна скала)

5. Италия – 19,90 ГВт(5,0% световен дял) 

Както се вижда от тези цифри САЩ са на второ място по абсолютно количество 

инсталирани мощности и на второ място по абсолютно количество генерирана 

енергия(само с 6,9 мтпе изоставане от Китай) от слънчеви централи, което показва 

разликата в ефективността в различните държави. 

Вятърна енергия 

 Вяърната енергия е най-потребяваната енергия от неконвенционалните 

енергийни източници. Цялото световно потребление възлиза на 254,0 мтпе като 

основни играчи  отново са САЩ, Китай и Европа. В класацията на петте най-големи 

потребители/производители на вятърна енергия се нарежда и Индия. Отново може да се 

забележи разликата в общия брой инсталирани мощности и абсолютното количество 

генерирана енергия като 

Китай е отново първенец 

и в двете категории. 

Също така може да се 

види, че САЩ имат най-

ефективни вятърни 

централи, тъй като 

индекса, който показва 

производителността за 

инсталирана мощност, 

през 2017 година, показва 

че в САЩ на 1,5 ГВт 

инсталирани вятърни 

мощности се падат по 1 

мтпе генерирана 

електроенергия, което е 

много по-малко отколкото е в Германия(2,3 ГВт/мпте), Индия(2,8 ГВт/мпте), Китай(2,5 

ГВт/мпте). Близо до САЩ, със своите 1,8 ГВт/мтпе, е Великобритания. Това 

разминаване може да се обясни, както с климатичните особености, така и с 

националните политики за подкрепа(различни видове субсидии) на ВЕИ 

производството. Примерно Германия и Китай отчаяно се нуждаят от ВЕИ енергия, 

поради планираните съкращения на потреблението на енергия от въглища и 

ангажиментите около Парижкото споразумение и качеството на въздуха(Китай). 

 

Геотермална, биомаса и други 

 Геотермалната енергия и енергията от биомаса са втория най-голям енергиен 

източник(след вятърната енергия) от ВЕИ с годишно производство/потребление от 

127,1 мтпе. Най-големите потребители на тези енергийни източници са: 

Източник: Бритиш Петролиум 

Графика 28. Най-големите производители на вятърна енергия през 2017 г. 
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• САЩ(19,1 мтпе) 

• Китай(17,5 мтпе) 

• Бразилия(12,3 мтпе) 

• Германия(11,7 мтпе) 

• Великобритания(6,0 мтпе) 

Данните, които са взети от 

годишника на Бритиш 

Петролеум20, показват че отново 

САЩ и Китай доминират в света 

и при тези енергийни източници. 

Първите 10 страни, които имат 

най-много инсталирани 

геотермални мощности са 

различни от всички останали държави поради природната предразположеност за 

изграждане на мощности от този тип. Примерно Исландия се намира на 7мо място, а 

населението на страната може да се сравни с това на гр. Пловдив. Данните са 

представени в следната таблица: 

Таблица 3. Инсталирани геотермални мощности към 2017 г. 

Държава  МВт 

САЩ 3719 

Филипини 1928 

Индонезия 1860 

Турция 1064 

Нова Зеландия 978 

Мексико 919 

Италия 916 

Исландия 708 

Кения 676 

Япония 549 

 

Сравнение на ВЕИ микса в развитите и развиващите се държави 

Към 2017 година светът потребява  486,83 мтпе въобновяема енергия като на 

развитите страни се падат 304,94 мтпе, а на развиващите се – 181,89 мтпе, а разбивката 

на микса е сравнително подобна. Абсолютната първична стойност на произведената 

енергия в развитите страни възлиза съответно на: 

• Вятърна енергия –158,1 мтпе 

                                                           
20 Не се взимат предвид трансграничната търговия от енергия и се приема, че представляват 38% от 
ефективността на модерна ТЕЦ 

Източник: Бритиш Петролиум 

Източник: Бритиш Петролиум 

Графика 29. Производство на геотермална  и биоенергия(мтпе) 
в света през 2017 г. 
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• Геотермална и биомаса – 82,2 

мтпе 

• Слънчева енергия – 64,4 мтпе 

В Развиващите се държави, които в 

началото на анализа отбелязахме, че 

условно това са страните, които не 

са част от ОИСР, делът на 

геотермаланата енегия и биомасата 

и на вятърната енергия е с 1% по-

голям, докато този на слънчевата 

енергия е с 2% по-малък. 

Абсолютните стойности, за 

развиващите се държави са 

следните: 

• Вятърна енергия – 95,9 мтпе 

• Геотермална и биомаса – 50,4 мтпе 

• Слънчева енергия – 35,6 мтпе 

Всички тези числа показват, че за 

страните от развития свят, ВЕИ и 

ядрената енергия са единствените 

енергийни източници, които  все 

още се потребяват повече като 

абсолютна стойност в сравнение с 

развиващите се страни. Докато 

нещата по отношение на ядрената 

енергия поемат по безвъзвратно  

изравняване на стойностите, при 

ВЕИ по-скоро тенденцията на по-

високо абсолютно потребление 

при развитите страни, ще 

продължи по-дълго време. Това е така, защото този тип енергия тепърва ще започне да 

разкрива своя потенциал и логично е това да стане в по-богатите  страни, защото 

именно те могат да си позволят да инвестират повече стредства за изграждане и 

разработване на ВЕИ мощности. 

IV. Въглеродни емисии 
 През 2017 година въглеродните емисии21 възлизат на 33444,0 млн. т. като от 

2006 г.  емисиите са се увеличили с 4426,6 или 15,25% като основното увеличение идва 

от държавите от развиващия се свят. Причината за това е, че тези страни имат нужда от 
                                                           
21  За целите на анализа ще използваме само въглеродните емисии, които са емитирани от използването 
на въглища, нефт и природен газ(данните са от Бритиш петролеум). 

Източник: Бритиш Петролиум 

Източник: Бритиш Петролиум 

Графика 30. ВЕИ микс в развитите държави през 2017 г. 

Графика 31. ВЕИ микс в развиващите се държави през 2017 г. 
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повече енергия, която да обслужва все по-големите им икономики. За целия този 

период има 2 години, в които има намаление на въглеродните емисии от използването 

на фосилни горива и това са 2009 г. – 667,6 млн.т. и 2015 г. – 34,8 млн. т. 

Забелязва се намаление на темпа 

на увеличение на въглеродните 

емисии и това се дължи на факта, 

че развитите страни намаляват 

потреблението си на фосилни 

горива и оптимизират 

потреблението, чрез енергийно по-

ефективни сгради и двигатели с 

вътрешно горене. През периода 

2006-2011 година средното 

абсолютно годишно увеличние е 

590,6 млн. тона, докато  в периода 

2012-2017 средното годишно увеличние е едва 245,6 млн. тона. Тази сериозна промяна 

идва и заради факта, че Китай през 2014 г. започва да реализира плана си за намаление 

на дела на въглищата от енергийния си микс, за сметка на ВЕИ, ВЕЦ и ядрени 

технологии. И така през 2015 г. и 2016 г. тази държава регистрира намаление на 

изхвърлянето на въглеродни емисии, които са първите две години с абсолютни 

намаления от 1981 г. насам, преди отново да увеличи замърсяването през 2017 година. 

В момента се намраме близо до световния пик на изхвърлянто на въглеродни емисии в 

атмосферата, защото все повече навлизат ВЕИ, които в комбинация с поетите 

ангажименти по Парижкото споразумение за намаление на парниковите газове, би 

трябвало да намалят дела на фосилните горива в икономиката. Ролята на „балансьор” 

ще играят държавите от централа, южна Азия и Африка, които имат само пожелателни 

ангажименти свързани с климата, поради тяхното по-слабо икономическо развитие. В 

момента има страни с намаляващи въглеродни емисии, страните от Северна Америка, 

Европа и такива, които ще продължат да използват повече фосилни горива – Индия и 

южна и централна Азия, Африка и Южна Америка. Заради последната година, Китай 

по-скоро има статут на колебаеща се държава. Тези, които потребяват все по-малко 

фосилни горива ще натежат в общата глобална картина и ще започне безвъзвратното 

намаление на изпуснатите въглеродни емисии в атмосферата. Това би трябвало да се 

случи в близките 10-15 години, ако приемем, че ограничението на използването на 

фосилни горива продължи със същите темпове. 

Най-големите замърсители в света. 

 Най-големите замърсители по отношение на изхвърлянето на въглеродни 

емисии в атмосферата през 2017 г. не са изненадващи, тъй като това са и най-големите 

потребители на фосилни горива. Това са:  

 

Източник: Бритиш Петролиум 

Графика 32. Въглеродни емисии в света(млн. т.) 
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1. Китай – 9.233 млн. т. 

2. САЩ – 5.088 млн. т. 

3. Индия – 2.344 млн. т. 

4. Русия – 1.525 млн. т. 

5. Япония – 1.177 млн. т. 

6. Германия – 764 млн. т. 

7. Южна Корея – 680 млн. т. 

8. Иран – 634 млн. т. 

9. Саудитска Арабия – 595 

млн. т. 

10. Канада – 560 млн. т. 

Забелязва се голямата „преднина” 

на Китай пред САЩ и от своя 

страна голямата преднина на САЩ пред останалите страни от първата десятка. 

Източниците на въглеродните замърсявания, които са свързани с дейността на хората в 

съответните държави е различен. Примерно в Китай най-големия замърсител са 

въглищата, а в САЩ това е петрола. 

Какво показаха реалните данни за потреблението в световната енергетика? 

 

 През последните години, в света се потребява все повече енергия от 

неконвенционални източници, доколкото ВЕИ могат да се нарекат неконвенционални 

към 2017 година. Както видяхме от всеобщата енергийна картина може да се обобщи, 

че въпреки големия ръст на ВЕИ, фосилните горива горива остават доминиращите 

енергийни източници по отношение на цялата потребявана първична енергия. За 

сравнение, през 2006 г. делът на всички фосилни енергийни източници е възлизал на 

88,82%, докато този на ядрената енергия, ВЕИ и хидроенергията е едва 11,18%. 

Единадесет години и многомилярдни инвестиции в изграждането на ВЕИ 

инфраструктура показват, че делът на нефосилните енергийни източници се е увеличил 

с 3,64% т.е. до нива от 14,82%. 

Ако приемем, че горните цифри са единствените, които имат значение в 

тенденцията при развитието на енергетиката в бъдеще(а то не е така) и вземем средните 

стойности, с които фосилните горива „отстъпват” лидерската позиция на нефосилните, 

то може да се каже, че ще са необходими около 235 години, за да бъдат тотално 

елимирани „мръсните” горива от потреблението. Това е една много неточна прогноза, 

но тя идва да покаже, че ако света разчита на сегашните усилия за премахване на 

фосилните горива от енергийния микс, функция от което е промяната в относителния 

дял на енергийните източници, то по-скоро това би дошло поради факта, че те са се 

изчерпали. 

Източник: Бритиш Петролиум 

Графика 33. Въглеродни емисии(млн. т.) през 2017 г. 
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Много трудно е да се каже накъде, в дългосровен план, ще тръгне световната 

енергетика от гледна точка на 2017 година. Причините за това са изключително 

различни и обхващат абсолютно всичко около нас: 

• Пазарните принципи при формирането на цената на всеки вид енергия; 

• Развитието на демографските процеси в света; 

• Развитието на технологиите, които са свързани с енергията; 

• Политиките(субсидии и регулации) свързани с енергийните източници; 

Това са само най-главните групи причини, които са свързани с бъдещето на 

енергетиката в света. Сами по себе си, всички тези променливи, взети заедно, са 

практически невъзможни да се прогнозират с грешка, която да е по-малка от 5% в 

изключително дългосрочен план(над 50 години). От друга страна, в сектор като 

енергетиката, е трудно да се каже каква ще бъде корелацията между причините, 

влияещи върху развитието на енергетиката в целия свят. Също така, 

тежестта(значимостта) на всяка една от изброените по-горе причини е неясна и 

подлежи по-скоро на качествен, а не на количествен анализ върху мнения на експерти и 

специалисти. Аз съм ги изброил според значимостта им, според моята лична преценка 

като специалист в областта. 

Пазарните принципи на формирането на цените на всичко, свързано с 

производството на енергия са в основата на всичко, което следва след това, защото 

именно пазарът в най-пълна степен отговаря на въпроса – Накъде се е запътила 

енергетиката в света? Той отговаря за това каква ще е цената на суровините, 

атрактивността на дадена компания в енергетиката, потреблението, което винаги е 

свързано с демографията и прогнозите свързани с нея. Също така пазарът определя 

каква е оценката на дадена технология за производство на енергия, и това е може би 

най-голямата корелация между причини т.е. „разковничето” за това накъде ще тръгне 

световната енергетика. 

Субсидиите и регулациите, както е известно по целия свят, изкривяват пазара и 

чрез това изкривяване, те също могат да повлияят върху това накъде може да се запъти 

световната енергетика. През последните години във всички части на земното кълбо се 

появиха екорегулации от различен характер, чиято цел е да се ограничи използването 

на „мръсни” енергийни източници. 

От една страна регулациите и субсидиите се опитват да намалят изхвърлянето на 

вредни вещества в атмосферата и те имат спорен ефект върху цялостната картина на 

световната енергетика. Самия факт, че запоследните 11 години делът на 

„невъглеродните” енергийни източници се е увеличил едва с 3,64%, въпреки всички 

регулации, субсидии и екотакси и държавни инвестиции показва слабата тежест на 

институционалното регулиране на този жизненоважен сегмент от икономиката. 

Слабостта на институционалните регулации и такси в енергетиката могат да се опишат 

с един пример от българската енергетика, който  ще се опитам да представя по 

възможно най-достъпния начин: 
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В Европа всеки ТЕЦ на лигнитни въглища трябва да заплаща, за това, че 

изхвърля CO2 в атмосферата на пазарни цени за тон. Така българската ТЕЦ „Марица-

Изток” 2 е длъжна да заплаща все по-висока цена за това, че използва въглища. В 

резултат, от което този ТЕЦ завършва няколко поредни години на сериозна загуба, без 

никаква надежда нещата да се променят, поради следните причини: 

• Не може да се избегнат заплащанията за въглеродните емисии; 

• Прогнозите за цените на CO2 са за бичи пазар в следващите няколко 

години; 

• Непризнаването на разходите за атмосферно замърсяване от българския 

регулатор като ценообразуващ фактор на цената на електроенергията на 

регулиран пазар 

Ако тази компания беше частна, вероятно много отдавна щеше или да е 

фалирала или да намери начин да намали загубите, чрез смяна на горивото примерно. 

Но в реалността се случва друго, и то се казва субсидиране. То се случва чрез 

БЕХ(Български енергиен холдинг), който през последните години покрива тези загуби 

като те от своя страна се покриват от печелившите предприятия, в състава му. Това е 

един прекрасен пример как една екополитика, която е приета на институционално ниво 

не върши своята работа. В този случай се случва така, че за въглеродни емисии 

заплащат предприятия, които не изхвърлят въглеродни емисии и резултата е забавяне 

на развитието на печелившите предприятия за сметка на регулаторно убито 

предприятие, което съществува само заради безспорната важност за 

електроенергийната система км 2017 г. и субсидирането. Този проблем не претендира, 

че е изчерпателен за всички проблеми в ТЕЦ „Марица-Изток” 2, но със сигурност 

представлява един от тях. 

От друга страна политиката,  трябва да е свързана с това да се подпомогне 

развитието на технологиите, защото именно те са в основата на по-достъпна, по-

сигурната и по-евтина енергия в света. 

През 2017 г. забелязахме, че след известно намаление на темпа на растеж на 

производството на енергия от фосилни горива, пак има сериозно увеличение на тези 

източници. Обяснението е просто – ролята на пазара в условията на икономически и 

демографски растеж. Тези два съчетани фактора са много по-силни в момента, 

отколкото ролята на политиките и новите технологии свързани с новите енергийни 

източници. 

Положителното за ВЕИ сектора е, че той тепърва ще изживява своя пик. Трудно 

е да се каже кога ще дойде той, но със сигурност това зависи от цените на ресурсите, от 

които зависят първоначалните инвестиции за изграждането им и от световните  резерви 

на природни ресурси за тяхното изграждане(кобалт; литий и др), тъй като и те не са 

неизчерпаеми. Именно изчерпаемостта на материалите за изграждане на ВЕИ 

мощности е и един от основните фактори за ограничение на атрактивността на идеята 

за абсолютнотно чиста енергетика. Друг основен проблем при ВЕИ, както обелязахме в 
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анализа, е прекъсваемостта на производството и технологичното решение на разумна 

цена(напр. системите за съхранение на електроенергия). 

Вече забелязахме, че света все още може да прави „крачки назад” по отношение 

на опазване на атмосферното замърсяване, за сметка на по-достъпната и по-сигурна 

енергия за все по-голямото население в света, но картината не е толкова лоша, колкото 

изглежда. 

  

 


