Штедливите станови се на цена
Градежниците ќе ги едуцираат своите работници за да можат да градат
енергетско ефикасни објекти
Градежните компании на потрошувачите ќе треба да им понудат енергетско ефикасни
станови и деловни објекти ако сакаат да бидат конкурентни на пазарот.
Цената на нештедливите објекти ќе паѓа бидејќи ќе бидат помалку барани,
предвидуваат експертите.
Градежниците ќе мора да ги едуцираат и доквалификуваат своите работници за да
можат да градат енергетско ефикасни објекти. Дел од градежните компании, членки на
Стопанската комора на Македонија, во рамките на проектот „Градење капацитети во
градежната индустрија“ финансиран со еден милион евра од фондовите на Европската унија,
во следните 18 месеци ќе работат на зголемување на знаењето и работните вештини на
своите градежни работници. Учеството на градежништвото во вкупната потрошувачка на
енергија е 40 отсто, а градежните објекти се едни од најголемите потрошувачи.
Целта на Македонија, како потписник на Стратегијата 20/20/20 е таа потрошувачка до
2020 година да се намали за 30 отсто.
Директорот на Агенцијата за енергетика на Македонија, Лазар Гечевски, кој е и претседател
на Насочувачкиот комитет на проектот, рече дека во наредните 18 месеци ќе се работи на
максимална имплементација на сите стандарди.
„Во следните месеци ќе работиме на најдобра имплементација на проектот за да
придонесеме за поголема енергетска ефикасност на објектите во Македонија. Сакаме да
достигнеме 9-процентна ефикасност на градежните објекти во 2018 година, 14,5процентна до 2020, а до 2050 година се надевам дека ќе ги постигнеме неопходните
проценти што ги предвидува ЕУ за нашата држава“, рече Гечевски.
Тој посочи дека секоја компанија која сака да остане конкурентна на пазарот ќе треба да има
едуцирани кадри, како и вработени енергетски контролори и енергетски менаџери за да може
Македонија да ги исполни целите од Стратегијата 20/20/20, која предвидува намалување за
20 отсто на емисиите на јаглероден диоксид, како и зголемување за 20 отсто на обновливите
извори на енергија и на енергетско ефикасните објекти.
Според извршниот директор на Стопанската комора, Јелисавета Георгиева, во претстојните
18 месеци ќе се утврдуваат состојбите во градежниот сектор.
„Ќе направиме шема за отстранување на детектираните проблеми за да се создаде
национална мрежа која ќе настојува да има поквалификувани работници во градежниот
сектор за енергетски ефикасни објекти“, изјави Георгиева.
Државниот секретар во Министерството за економија Анче Трифунов посочи дека
Владата преку Министерството за економија, како национален координатор им
овозможи пристап на сите заинтересирани компании и институции до ЦИП-програмата
на ЕУ за конкурентност и иновации. Тој ги повика и другите компании да аплицираат
во програмата која од 2007 до 2013 година нуди можност за пристап средства во износ
од три милијарди евра.

