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Как да пренасочим капитала 
от производство на енергия 
към енергийна ефективност
Как да наклоним баланса на инвестициите повече  
в полза на енергийната ефективност?
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д-р Стивън Фоукс е Управляващ партньор 
на EnergyPro – британска компания, 
която участва активно в процеса на 
трансформация на енергийния пазар. 
Стивън Фоукс работи по редица проекти, 
свързани с финансиране и инвестиции 
в енергийна ефективност, както и по 
програми за управление на енергията. 
Член е на Инвестиционния комитет на 
Лондонския фонд за енергийна ефективност, 
директор е в компания за слънчева енергия, 
както и в друга компания за комбинирано 
производство на енергия. Съветник на правителствата на 
Великобритания, Румъния, Китай и Саудитска Арабия. През 
ноември 2012 г. получава наградата за индивидуални постижения 
на Института за енергийни технологии, а през 2017 г. наградата 
за енергийна ефективност на Американския съвет за енергийно 
ефективна икономика. Консултира множество проекти на програма 
ФАР на ЕС, Програмата на ООН за развитие, USAID и Световната 
банка за изпълнение на национални програми за енергийна 
ефективност в Румъния. Автор на над 300 публикации по темата 
за енергийна ефективност, както и на книгите „Outsourcing of 
Energy Management“ и „Energy Efficiency: the Definitive Guide to the 
Cheapest, Cleanest, Fastest Source of Energy”. От 2015 г. е ръководител 
на инициативата Investor Confidence Project за Европа, целяща да 
стандартизира процеса по разработване на проекти по енергийна 
ефективност, повече информация за която можете да намерите 
на europe.eeperformance.org.

>>>

д-р Стивън Фоукс, Управляващ партньор в EnergyPro

бикновено на съ-
бития започвам 
презентациите 
си по тази те-
ма със снимка на 

банкнота от 50 паунда и каз-
вам, че „има много пари в енергий-
ната ефективност“. Причината 
е, че тази банкнота изключително 
добре показва енергийната ефек-
тивност. Тя изобразява Матю 
Болтън и Джеймс Уат. Обратното 
на това, което може би сте научи-
ли в училище, Джеймс Уат не е из-
мислил парната машина, а е създал 
подобрена, по-ефективна парна ма-
шина, а Матю Болтън е предпри-

емачът, обединил се с него и пре-
върнал това изобретение в успе-
шен бизнес. Те направили това чрез 
предлагането на договори за спес-
тяване на енергия, взимайки част 
от спестяванията на въглища, кои-
то реализирал новият двигател 
при изпомпването на водата от 
мините. Това може би е още един 
пример за британска иновация, коя-
то никога не сме използвали пра-
вилно и дори 250 години след това 
все още не знаем как да се възполз-
ваме от огромния потенциал за 
икономически рентабилна енергий-
на ефективност, която е навсякъ-
де около нас.

 William Murphy, flick
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Колко голям е този 
потенциал? 
През последните десетилетия са 
правени много проучвания на по-
тенциала за енергийна ефектив-
ност в различни географски райони 
и сектори. Всички те показват, че 
има огромен потенциал, който не 
се експлоатира. Ето един пример: 
през 2012 г. Международната аген-
ция по енергетика (IEA) публику-
ва няколко сценария, включително 
своя Сценарий за ефективен свят 
(Efficient World Scenario). Той опреде-
ля потенциала за енергийна ефек-
тивност на 40% при сградите, 23% 
в промишлеността и 21% в транс-
порта. Осъществяването му би на-
малило наполовина темпа на на-
растване на търсенето на енер-
гия и би довело до връх на емисии-
те през 2020 г. Трябва да се отбе-
лежи, че икономическият ефект би 
бил значителен - 18 трилиона дола-
ра, а това е повече от общия БВП 
на САЩ, Канада, Мексико и Чили за 
2011 г. Тоест, става въпрос за мно-
го пари.

Ако искаме да пренасочим инвести-
циите от производство на енер-
гия към енергийната ефектив-
ност, трябва да вземем предвид 
ситуацията в момента, да си да-
дем сметка откъде тръгваме, за 
да можем след това да измерим 
напредъка. Изчисляването на гло-
балните инвестиции в енергийна-
та ефективност не е лесна зада-
ча, но Международната агенция по 
енергетика (IEA) вече прави такава 
оценка на годишна база. По нейни 
изчисления, общите глобални ин-
вестиции в енергийната ефектив-
ност през 2016 г. са били 231 млрд. 
долара, а добрата новина е, че от-
тогава те се увеличават. Лошата 
новина е, че IEA и Международната 
агенция за възобновяема енергия 
(IRENA) изчисляват, че за да по-
стигнат своя сценарий „66% 2°C“, 
ще трябва през 2040 г. да се стиг-
не почти до 3 трилиона долара ин-
вестиции на година, или повече от 
десет пъти повече от сегашните.

Струва си да разгледаме тези голе-
ми числа в контекст. Общите ин-
вестиции в енергийната система 
през 2017 г. са оценени на 1,8 три-
лиона долара. Ето няколко акцента:

n Инвестициите във въглища са 
били 79 млрд. долара или спад от 
13%, и каквото и да прави Доналд 
Тръмп, не може да спре тази тен-
денция.

n Инвестициите в електрическите 
мрежи са били 303 млрд. долара, 
като се очаква през следващите 
няколко години те да нарастват, 
тъй като включват и техноло-
гии за съхранение.

n Инвестициите в генерирането 
на изкопаеми горива са били 132 
млрд. долара или спад от 9%.

n Инвестициите в производство-
то на енергия от възобновяеми 
източници са били 298 млрд. до-
лара или спад от 7%. Важно е оба-
че да се отбележи, че капаците-
тът, инсталиран през годината, 
в действителност се е увеличил 
поради намаляващите разходи за 

инсталации за производство на 
вятърна и слънчева енергия.

n Инвестициите в нефт и приро-
ден газ са се увеличили – вероят-
но в съответствие с цената на 
петрола, както и поради нара-
стването на инвестициите във 
фракинг технологии. 

Следващото много важно нещо 
е постигане на яснота по въпро-
са, че няма недостиг на капитал. 
Обикновено, хората, които се зани-
мават с енергийна ефективност, 
са склонни да казват „няма пари 
за нашите проекти“, но това не 
е така. Според проучване на Fitch 
Ratings, съществува около 9 трили-
она долара глобален държавен дълг, 
който се търгува с отрицател-
ни лихвени проценти, т.е. инвес-
титорите плащат, за да го под-
държат. Налице е огромен капитал, 
който търси добри проекти, в кои-

то да инвестира, като все по-го-
ляма част от предпочитанията са 
към зелените проекти. И тъй като 
има свръх предлагане на средства 
за инвестиране, доходността, коя-
то един проект трябва да генери-
ра, за да привлече инвестиции, е 
намаляла.

Как да наклоним баланса 
на инвестициите повече 
в полза на енергийната 
ефективност? 
Ще акцентирам върху две посоки, 
чрез които да променим начина, 
по който мислим за енергийната 
ефективност и да я направим по-
привлекателна за инвестиране

Промяната на начина, по който 
възприемаме енергийната ефек-
тивност, започва с мисълта за нея 

Налице е огромен 
капитал, който търси 

добри проекти 
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като за енергиен ресурс. За енер-
гийната ефективност трябва 
да мислим точно по същия начин, 
по който мислим за всички други 
енергийни ресурси. Известният пе-
тролен геолог Уолъс Еверет Прат 
казва, че „истинското местона-
хождение на петролните полета е 
в съзнанието на хората“. Когато 
Едуин Дрейк за първи път започва 
да копае за петрол в Пенсилвания 
през 1859 г., хората го смятат за 
луд. Петролът физически е бил 
там през цялото време и е бил съ-
биран, когато е изплувал на по-
върхността. А петролът, който 
се намира под повърхността, ста-
ва използваем, едва когато някой 
е помислил за неговото съществу-
ване и е обединил технологии и ре-
сурси, за да го докаже. Същото е 
и при енергийната ефективност. 

Ако мислите за енергийна ефек-
тивност, ще установите, че ре-
сурси за такава ефективност има 
във всяка сграда, промишлена ин-
сталация и транспортно съоръ-
жение, но тези ресурси съществу-
ват само когато си помислите за 
тях. Когато погледнете сградата 
по определен начин, можете да ви-
дите как енергията (и парите) из-
литат през покрива, стените, вра-
тите и прозорците.

В нефтената и газовата индус-
трия съществува Система за уп-
равление на петролните ресур-
си (Petroleum Resources Management 
System), която определя различни-
те видове нефтени и газови ресур-
си и резерви. Тази система е стан-
дартизирана от индустрията и 
стои в основата на набирането на 

средства. Ако разполагате с опре-
делен потенциален ресурс, чрез не-
го вие можете да набирате сред-
ства, които ще бъдат високо ри-
скови. Това е така, защото пред 
вас все още стои работата по ко-
паенето, тестването и ваденето 
на нефта. Следва изработването 
на финансово жизнеспособен и прак-
тически приложим начин за прид-
вижването на петрола до пазара.

По същия начин трябва да мислим 
и за енергийната ефективност. 
Едно потенциално проучване е съ-
щото като един потенциален ре-
сурс. В резултат от провеждане-
то на енергиен одит, този ресурс 
се превръща в условен ресурс. След 
това някои от идентифицирани-
те проекти ще бъдат развити и 
ще преминат към производство на 
„негавати“, т.е. спестяване на ме-
гавати. Представете си, ако мо-
жем да накараме пазара да мисли за 
енергийната ефективност именно 
по този начин. Собствениците на 
сгради могат да отдават под на-
ем сградите си на строителни ком-
пании и такива, които проучват 
енергийната ефективност, точ-
но по същия начин, по който соб-
ственикът на поле в Пенсилвания 
или Тексас може да избере да го от-
даде под наем на компания за добив 
на нефт и газ. Собствениците на 
сгради биха могли дори да провеж-
дат търгове на основата на про-
дажба на правото за проучване на 
сградите за ресурси за енергийна 
ефективност.

Пред енергийната ефективност 
има много бариери. По темата е 
писано и е говорено доста, защото 
това е важен въпрос, но всъщност 
е много скучно и досадно за повече-
то хора. Те просто не се интересу-
ват от това. 

Как да преодолеем 
този проблем?
Вярвам, че отговорът е в неенер-
гийните ползи. Ние всъщност за-
почнахме да мислим за многоброй-
ните неенергийни ползи от енер-
гийната ефективност още преди 
няколко години. Те включват:
n по-добър комфорт;
n положителен ефект върху здра-

вето;
© MN Projecten
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2017 г. са  
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n по-добра производителност на 
служителите и намаляване на 
отсъствията от работа;

n увеличена стойност на активи-
те;

n намалена необходимост от пови-
шаване на капиталовите разходи 
за производство на енергия;

n подобряване на качеството на 
въздуха на местно ниво;

n и много други.

Трябва да помислим и за въздейст-
вието на тези неенергийни пол-
зи и как хората вземат решения. 
Дори в корпоративния и инвес-
тиционен свят, където икономи-
ческата обосновка е от критич-
но значение, е установено, че рен-
табилността не е основният дви-
гател на инвестиционните реше-
ния и че инструментите за финан-
сова оценка играят второстепен-
на роля. Стратегическият харак-
тер на даден проект или инвести-
ция има по-голямо значение, откол-
кото икономическата обосновка са-
ма по себе си. Ако дадено дейст-

вие се определи като стратегиче-
ско, то възвръщаемостта на ин-
вестицията за него остава с мно-
го по-малко значение. Ето защо 
трябва да направим енергийната 
ефективност по-стратегическа. 
Неенергийните ползи като ком-
форт, производителност, повише-
на устойчивост и др. са начинът 
това да стане, защото те са мно-
го по-стратегически и следовател-
но много по-интересни от просто-
то намаляването на разходите за 
енергия. Днес винаги казвам на хо-
рата, които разработват проекти 
за ефективност, да мислят кое би 
било стратегическа цел за взима-
щия решения и да акцентират вър-
ху нея, като добавям: „между дру-
гото, вие дори ще спестите от 
разходите си за енергия“. 

Навсякъде по света се полагат 
все повече усилия за придаване 
на стойност на тези неенергий-
ни ползи. Осъществяват се и раз-
лични проекти, финансирани от 
Европейската комисия. Някои от 
неенергийните ползи са труд-
ни за оценяване, но много от тях 
имат реална и измерима стойност. 
Изследванията на Световния съ-
вет за устойчиво строителство 
(World Green Building Council) и на 
Rocky Mountain Institute представят 
стойността на ползи като намаля-
ването на болничните дни, по-висо-
ките стойности на активите и на-
малени капиталови разходи и вре-
ме за изграждане.

За да направим по-добро бизнес 
предложение, трябва да оценим 
енергийните спестявания, както 
обикновено правим, но и финансо-
вата стойност на неенергийни-
те ползи и стратегическия ефект 
от предложената инвестиция. 
Обединяването на тези три еле-
мента би осигурило по-добро биз-
нес предложение, а по-добрите биз-
нес предложения ще помогнат за 
осигуряването на повече средства.

Как можем да направим 
енергийната ефективност 
по-привлекателна за 
инвестиции?
В енергийна ефективност е труд-
но да се инвестира поради много 
причини, сред които:

n Липсва стандартизация;
n Постигнатите резултатите 

рядко се измерват;
n Има несигурност, т.е. рисковете 

са неизвестни;
n Проектите са малки в сравнение 

с нуждите на институционални-
те инвеститори;

n Липса на капацитет във финан-
совите институции и финансо-
вите директори, но също така и 
във веригата за доставки и лица-
та, които взимат решения;

n Традиционните модели като до-
говорите за гарантиран резул-
тат (EPC) всъщност не рабо-
тят достатъчно добре – особе-
но в секторите на недвижимите 
имоти, индустрията и жилищ-
ния сектор.

Няколко групи и анализатори, сред 
които Групата на финансовите ин-
ституции за енергийна ефектив-
ност (EEFIG), стигнаха до извода, че 
липсата на стандартизация по от-
ношение на разработването и доку-
ментирането на проекти за обно-
вяване на сгради е една от сериоз-
ните бариери пред инвестициите. 
Майкъл Екхарт от Citigroup, един от 
най-добрите „зелени банкери“ в све-
та, заявява: „Проектите за енер-
гийна ефективност все още не от-
говарят на изискванията на капи-
таловите пазари. Няма два проекта 
или договора, които да са еднакви.“

Липсата на стандартизация съз-
дава няколко проблема за инвести-
торите:
n повишен риск по отношение на 

постигане на енергийните спес-
тявания;

n увеличени транзакционни разходи;
n затруднения при обединяване-

то на проектите – обединяване-
то е от съществено значение, 
тъй като проектите за енергий-
на ефективност са малки в срав-
нение с обичайния размер на ин-
вестициите, които правят фи-
нансовите институции;

n затруднения пред финансови-
те институции за изграждане-
то на капацитет – ако банката 
иска да вложи средства в енер-
гийна ефективност, е трудно да 
развие капацитета на служите-
лите си и да осигури мащаб без 
 наличието на стандартизация.

 Marco Verch, flickr
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Важен отговор на липсата на 
стандартизация и нуждата 
от такава е Investor Confidence 
Project (ICP), който представя 
системата за сертифициране 
на проекти Investor Ready Energy 
Efficiency (IREE), базирана на най-
добрите практики. Системата 
е прозрачна и въвежда независи-
ма сертификация от специали-
сти по осигуряване на качест-
вото. Преди няколко години въ-
ведохме ICP и IREE в Европа от 
САЩ с помощта на програма-
та на Европейската комисия 
„Хоризонт 2020“. Системата ве-
че работи в цяла Европа за про-
екти за енергийна ефективност 
в сградите, индустрията, улич-
ното осветление и централното 
топлоснабдяване. Ползата от 
нея беше потвърдена от Munich 
Re HSB, които предлагат застра-
ховки за постигане на енергийни 
спестявания. Ако отидете при 
тях с проект, сертифициран по 
IREE, ще ви предложат по-ниска 
застрахователна премия и ня-
ма да изискват независима оцен-
ка от проектант (обикновено за-
плащан от клиента), което до-
казва тезата, че IREE намаля-
ва риска и трансакционните раз-
ходи.

Каква е ролята на банките и 
инвеститорите?
Съществуват четири причини, 
поради които финансовите ин-
ституции трябва да обмислят 
увеличаването на средствата за 
енергийна ефективност:
n Това е един голям потенциален 

пазар;
n Може да намали рисковете по 

два начина: чрез подобряване на 
паричния поток на клиентите и 
чрез избягване на финансиране-
то в обезценени активи;

n Подпомага корпоративната со-
циална отговорност;

n Банковите регулации все по-чес-
то обръщат внимание на кли-
матичните рискове, свързани с 
проекти, чрез инициативи ка-
то Financial Stability Board Task 
Force on Climate-related Financial 
Disclosures (FSF TCFD).

Необходимостта от намаляване-
то на риска и банковите регула-
ции ще стават все по-значими. 
Ако банките ще трябва да измер-
ват и обявяват климатичните 
рискове от инвестициите си, то-
ва ще даде отражение върху тях-
ното поведение. Международната 
инвестиционна група по измене-
ние на климата (The International 
Investors Group on Climate Change), 
която представлява инвестито-
ри с повече от 21 трилиона ев-
ро управлявани активи, подкре-
пя енергийната ефективност. В 
Европа, освен Групата на финан-
совите институции за енергий-
на ефективност, имаме няколко 
водещи финансови институции. 
ING Real Estate, която притежава 
около 50 милиарда евро отпусна-
ти кредити в недвижими имоти, 
е разработила приложение в по-
мощ на кредитополучателите за 
оценка на потенциала за подобре-
ние и предлага по-висок дял на фи-
нансиране за портфейли с висока 
ефективност, както и по-евтини 
средства за подобряване на енер-
гийната ефективност. Те виждат 
в това: а) добър бизнес; и б) въз-
можност за намаляване на риска 
от обезценка на активи, тъй ка-
то нивата на минималните стан-
дарти за енергийна ефективност 
в Нидерландия прогресивно се за-
тягат.
 
Друга важна европейска инициа-
тива е Европейският план за ипо-
течни кредити за енергийна ефек-
тивност (European Energy Efficient 
Mortgages Plan), подкрепен от 
Европейската федерация по ипо-
течни заеми (European Mortgage 
Federation), Европейския съвет 
за покрити облигации (European 
Covered Bonds Council) и програма-
та „Хоризонт 2020“. Тя разработва 
стандартна ипотека за енергийна 
ефективност за Европа. Това е пре-
дизвикателство, но ще даде въз-
можност за увеличаване на маща-
ба, което в крайна сметка ще поз-
воли рефинансиране чрез издаване 
на зелени облигации – клас активи, 
които са много търсени от инсти-
туционалните инвеститори.

Често говорим за пазара за енер-
гийна ефективност, но реално 

Енергийната 
ефективност е голям 

потенциален пазар

 Tim Green, flickr
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такъв няма – има само пазари за 
неща като котли или изолация. 
Мога да се обадя на някой енерги-
ен брокер или да седна пред тер-
минал на „Блумбърг“ и да си купя 
енергия на енергийния пазар, но 
не мога да купя енергийна ефек-
тивност. Това е една сериозна ба-
риера.
 
С появата на интелигентни из-
мервателни уреди, облачни тех-
нологии и big data, виждаме по-
явата на инструменти и регу-
латорни системи, които мо-
гат да създадат истински па-
зар за енергийна ефективност. 
Сега в Калифорния и във все пове-
че други щати ютилити регула-
торите въвеждат измерване на 
ефективността и модели на „за-
плащане за изпълнение“ (‘pay for 
performance’), при които плащани-
ята се основават на действител-

но измерени резултати, а не са-
мо на базата на инсталирането 
на уреди. Сега работим с OpenEE, 
пионера в този подход, за да го 
представим и в Обединеното 
кралство и Европа. Вярваме, че 
този подход има потенциала да 
трансформира света на енергий-
ната ефективност, като я напра-
ви надежден и разпределен енерги-
ен ресурс, който може да бъде до-
говарян, на който компаниите за 
комунални услуги могат да разчи-
тат и в който те лесно могат да 
инвестират.

В каква посока се движим?
Поглеждайки напред в бъдещето, 
мога да очертая следните тен-
денции:
n От обосноваването на енергий-

ната ефективност само като 
средство за икономии и спестя-
вания на разходи към обоснова-

ването Ӝ чрез стратегически-
те неенергийни ползи;

n От свят, в който подценява-
хме рисковете от проектите 
за енергийна ефективност, към 
свят, в който разбираме реал-
ните рискове;

n От ситуация, в която енергий-
ната ефективност като цяло е 
проблем за компаниите за кому-
нални услуги, към такава, в коя-
то тя е надежден, възможен за 
договаряне разпределен енерги-
ен ресурс;

n От свят, в който е трудно да 
се инвестира в енергийна ефек-
тивност, към такъв, в който 
това е лесно да се прави;

n От глобална годишна инвести-
ция в енергийна ефективност 
от около 250 милиарда долара 
към повече от 1 трилион дола-
ра годишно.
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