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Abstract

In an effort to integrate more quickly the Bulgarian economy to the open
international markets, the European Commission (EC) established a
mechanism of credit lines, which enabled certain Bulgarian banks to provide
grant loans to private companies in the industrial sector for projects of
improvement the energy efficiency of their production.
The Bulgarian experience in using of two European credit lines and their role
in the current economic crisis is presented in this paper.

Увод

Данните за 2009 г. показва рязък спад във външната търговия, в
промишленото производство и значително забавяне на икономическия
растеж в страните от Югоизточна Европа и Балканите. Глобалната
икономическа криза подчерта зависимостта на региона от външни
финансови потоци, особено международни капиталови трансфери,
които компенсират неустойчивата търговия и големия дефицит по
текущата сметка.

Началото на кризата през 2007 г. съвпадна с период на бърз
икономически растеж в България вследствие на инвестиционна
експанзия. Въпреки това може да се забележат някои индикации, че
растежът не е само заради „лесни пари" и че България в началото на
кризата бе в една значително по-добра позиция от повечето икономики
в Европейския съюз (ЕС).

Именно тази позиция на страната прави проблемът за успешното
усвояване на европейските структурни фондове, в частност за



енергийна ефективност (ЕЕ) и възобновяеми енергийни източници
(ВЕИ), особено актуален на настоящия етап на развитие.

Българската икономика в условията на глобална икономическа криза

В рамките на ЕС и в условията на глобална икономическа криза,
обхванала Европа и целия свят, българската икономика изпитва
огромни трудности при опитите си да произведе конкурентна продукция
и да я реализира на международния пазар. Една от основните причини
за това е относително големият разход на енергия за производство на
единица продукция у нас, който надвишава неколкократно същия
показател както в страните от ЕС, така и в някои от съседните на
България балкански страни.

По показателя „Първична енергийна интензивност", т.е. първично
енергийно потребление (ПЕП) на единица произведен брутен вътрешен
продукт (БВП), страната е на последно място в ЕС, което прави
българската продукция неконкурентна на международния пазар. Този
факт обаче дава възможност за ускорено намаляване на ПЕИ в
България в сравнение с останалите страни, особено при широко
използване на грантовите кредитни линии, предоставени от
международните финансови институции. В плановете на
правителството се предвижда ПЕИ на БВП да намалее два пъти до
2020 година и три пъти до 2030 година в сравнение с 2005 г. (Фиг. 1).
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Фиг. 1. Брутно вътрешно потребление на енергия/БВП, тне/MEUR

България поддържа своята позиция като една от страните с високи
нива на човешко развитие. Страната е на 61-во място за 2009 година с



индекс за човешко развитие (ИЧР) от 0.840 сред 182 страни [1]. Може
да се очаква обаче, че през 2010 г. класацията по ИЧР на страните ще
се промени значително. Икономическият регрес и финансовата
нестабилност кара най-големите международни компании да бъдат
много по-предпазливи в своите преки инвестиционни планове.

Българските частни компании трябва да се възползват от тази
световна тенденция при разработването на стратегии за решаване на
собствените си проблеми. Кризата налага и приемането на по-
рационални правила за усвояване на средствата от оперативните
програми на ЕС. Предприемачите могат да се възползват от услугите,
предлагани от оторизираните от ЕС и ЕБВР консултантски фирми,
които съдействат при разработването и изготвянето на проектни
предложения и при последващото им изпълнение.

Грантови кредитни линии за енергийна ефективност в България

Увеличаване на ЕЕ означава дейност за произвеждане на една и
съща продукция, стока и/или услуга, без намаляване на качество или други
характеристики, при намален разход на енергия за същото произвеждане.
Два са основните начини за това - намаляване на загубите на енергия (в
сгради и производства) и замяна на енергоизточниците с по-икономични (с
по-висок КПД, възобновяеми и т.н.).

От Фиг. 2 се вижда, че най-голям потенциал за намаляване на ЕЕ
има в индустрията.

В ТОПЛИННА

»ЕЛЕКТРИЧЕСКА

ИНДУСТРИЯ СЕЛСКО ТРАНСФОРМАЦИИ
СТОПАНСТВО

Фиг. 2. Годишното потребление на топлинна и електрическа енергия в
България за 2007 г.



В България са реализирани няколко кредитни линии, основно със

средства от европейски институции и фондът за затваряне на първите

четири блока в АЕЦ „Козлодуй", по-важните от които са представени в

Таблица 1.

Таблица 1. Кредитни линии за ЕЕ и ВЕИ в България

Кредитна
линия

BEEF
Bulagaria - EU/EEFF
BEERECL
REECL
EIB EERECL

LODSF
Enemona EESF

Общо

Финансираща
институция

WB/GEE
EBRD/PHARE
EBRD/KIDSF
EBRD/KIDSF
EIB/KIDSF

KIDSF
EBRD/Enemona

Ползвател

Всички сектори
Частна индустрия
Частна индустрия
Частни лица
Обществен сектор
Общини
Индустрия
Обществен сектор
Общини
Индустрия

Милиона
EUR
11
20
160
51

36

15.7

11.2

304.9

От Табл. 1 се вижда, че най-голям донор е Европейската банка за
възстановяване и развитие (ЕБВР). Най-голямата кредитна линия за
ЕЕ и ВЕИ (BEERECL) за частни фирми започва своята дейност в
страната през 2004 г. с участието на 7 български банки, портфейл от
100 милиона EUR и се подпомага от Международния фонд „Козлодуй"
(KIDSF). Първият етап на линията завърши през 2008 г. c финансирани
162 проекта, раздадени кредити на обща стойност 92,2.106 EUR и
безвъзмездна помощ (грант) за близо 20.106 EUR. Заменени са 950000
MWh електроенергия, генерирана от АЕЦ, с енергия, произведена от
ВЕИ, което може да покрие нуждите на 300000 домакинства. От
началото на 2009 г. тази линия е продължена с нови 55.106 EUR, като
основната част са за ЕЕ и са включени нови банки. Максималният
размер на кредитите е 2,5.106 EUR, гранта е до 15% от размера на
кредита, а фирмата-консултант „Енкон сървисис" ООД разработва
напълно безплатно за клиента опростен енергиен одит и бизнес-план,
въз основа на който банката отпуска кредита, и експертна помощ при
разработване на проекта. Основните резултати от BEERECL са
показани на следващите фигури.



Energy efficiency projects
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Фиг. 3. Реализирани проекти по ЕЕ и спестени въглеродни емисии в BEERECL
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Фиг. 4. Процентно разпределение на реализирани проекти по ВЕИ в BEERECL
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Фиг. 5. Спестени въглеродни емисии от проекти, реализирани в рамките на
BEERECL



От 2008 г. ЕБВР откри нова грантова кредитна линия Bulgaria-
EU/EEFF в размер на 20.106 EUR, предназначена само за подобряване
на ЕЕ в частни индустриални предприятия. Консултант по тази линия
отново е „Енкон сървисис" ООД с адрес в София, бул. „Г. Раковски" №
135Б (тел. 02/988 0052), а условията са сходни с тези по BEERECL. До
момента по тази линия са разработени 22 проекта и раздадени кредити
за около 15.106 EUR. Основните резултати от Bulgaria-EU/EEFF са
показани на следващите фигури.
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Фиг. Резултати от реализирани проекти по ЕЕ в рамките на Bulgaria-EU/EEFF

До момента по двете линии са разработени общо над 200 проекта
по ЕЕ и ВЕИ, а фирмата обслужва и подобна линия на ЕБВР за
Западните Балкани в 4 страни от бивша Югославия.
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