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Глобалната криза и пазарът на възобновяеми енергийни  ресурси

доц. д-р Иван Илиев

Резюме: Целта на доклада е на базата на индексите за оценка на националните
пазари за алтернативни източници на енергия, да се проследи динамиката на общия
индекс от пазарния сегмент на възобновяемите източници на енергия (ВИЕ), който
включва ветровия, слънчевия, индекса на биомасата и други алтернативни източници на
енергия. На тази база следва  да се търсят пътища за преодоляване спада в
световната икономика  в резултат от рецесията.

The global crisis and the market of renewable energy sources
Ivan Iliev

Resume: On the basis of indexes for assessment of national markets for alternative energy sources the
report points out the dynamics of the general segment index of the market for renewable energy sources
including wind index, sun index and index of biomass and other alternative energy sources. On that basis
solutions for overcoming the decrease of that segment in the world economy in time of recession have been
searched.

В настоящия момент световната икономика се намира казано метафорично в   задънена
улица. В специалната литература и в политиката се спрягат различни епитети по отношение
на бушуващата световна криза и няма наложила се концепция за нейния характер. Почти
всички експерти са единодушни в тезите си,  че по характер тя е глобална, но за различните
страни кризата приема разнообразни форми. В повечето от европейските страни, кризата
предимно е демографска и икономическа, в световен мащаб – финансова и екологическа, в
Азия с малки изключения - военна, в САЩ – криза, свързана с отминалата слава на долара
и т.н. Сумирайки множеството определения и суперлативи по повод днешната криза, и най-
вече оптимистичната характеристика, че кризата, означава нови възможности, очевидно
съвременната глобална криза се характеризира със смяна на тенденциите и стериотипите.
По наше мнение, старите тенденции вече се сринаха, а новите още не са се формирали или
са все още са неосъзнати и неизследвани от научната общност. Финансовите загуби за
глобалната икономика през миналата година съставляват 50 трлн., долара пресметнаха
експертите на Азиатската банка за развитие (АБР). В света не остана почти нито един
регион, който да не е засегнат от кризата: най-силно от всички пострада Азия, но да
преодолее тежките последици на нея се отдаде достатъчно бързо.*

Непознатият спад в стойността на финансовите активи се оказа съпоставим със
световния брутен вътрешен продукт (БВП), който през 2008 година се  оценява на 70 трлн.,
долара. По данни на АБР, стойността на акциите, държавните и частните облигации,
обезпечени с ипотечни и други активи, в резултат на кризата се снижиха на рекордните 50
трлн.,долара или 80-85%  от световния брутен продукт. Финансовите загуби на азиатските
държави, без  Япония, достигнаха 9,6 трлн., долара (почти 109% БВП), или  на региона се
пада една пета част от  всички загуби след  като азиатските банки и компании в последните
години активно купуваха активи по целия свят. Страните от Латинска Америка загубиха 2,2
трлн. долара (57%  от регионалния БВП). "Макар Азия и Латинска Америка да разшириха
сферата на капиталовложенията си и броя на търговските си партньори, влиянието на
намалението на експорта, финансовите потоци, инвестициите просто е потресаващо", - се

* Тези и посочените по-долу данни са снети, обобщени и анализирани от посочените
изследователски институции Ernst & Young, Global McKinsey Institut, спис. „Мировая энергетика” и др.
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казва  в доклада на АБР. Кризата обхвана почти всички страни от света и с течение на
времето ситуацията, като че ли се влошава. Доказателство за това е спада на индексите на
световните фондови борси, например  индексът Nikkei, който падна до 26-годишният си
минимум - 7086 пункта (-1,2%). Тежка ще се окаже  близката година, година и половина, като
прогнозите сочат, че  един от първите региони, които ще се справят с кризата, ще бъде
Азия. Продължава рекордното снижение и на фондовите пазари в САЩ,  къдего индексът
Dow Jones спадна с 1,2% и достигна най- ниската си стойност от пролетта на 1997 година -
6547 пункта. Индекс NASDAQ се върна на равнището си от 1268,64 пункта, като загуби 2%.
Повод за това са думите на един от най-крупните  финансисти и богати хора в света Уорън
Бъфет в заявлението му, че до края на кризата още е далече, а също така и негативните
прогнози на Световната банка. "Светът практически  спря   развитието си, а  американската
икономика се срина в пропастта", илюстрира наскоро ситуацията Бъфет. В САЩ
икономическата криза се развива  практически по най-лошия от възможните сценарии
заявява той в интервю за  телевизионната компания CNBC. По негова оценка, икономиката
ще се възстанови след 5 години. "У нас е най-съвършенната икономическа машина,
създадена някога от човека”, - добавил към оптимизма си милиардера, макар че по думите
му САЩ, ги грози „икономически Пърл Харбър”.Необходимо е също така категорично да се
подчертае, че за много страни икономическия спад в най-безобидната му форма рецесията
е всепризната реалност въпреки променливите прогнози,  а ръста на икономиките в
страните от БРИК (Бразилия, Русия, Индия и Китай) в най-добрия случай, сериозно  ще се
забави. Всичко това с определена настойчивост изисква да се търсят ефективни пътища за
по-скорошно излизане на икономиките от рецесията.
       Няма съмнение, че анализа в тенденциите на суровинните пазари е един от верните
пътища за изход от кризисните положения. На тази база като визираме индексите за
отделните страни формулирани от Ernst & Young, оценяващи националните пазари за
алтернативни източници на енергия, ще проследим тенденциите в тяхното развитие. Поради
ограничения характер на  разработката, основният акцент ще падне преди всичко върху
общия индекс характеризиращ пазарния  сегмент от сектора на възобновяемите източници
на енергия (ВИЕ), който включва ветровия, слънчевия, а така също индекса на  биомасата
както и други източници на енергия.

Както може да се очаква, индексите от сектора на възобновяемите източници на енергия
в ситуацията на глобалната икономическа криза изразяват противоречиви тенденции в
своето развитие. Добре известно е, че трайната тенденция на пазарните цени на нефта към
повишение, бе нарушена с гигантския скок на неговата цена в средата на 2008 г., до
непознатата към момента психологическа граница от 147,5 долара за барел, а впоследствие
спадна на 100 долара в края на годината. От началото на текущата 2009 г., неговата цена
достигна значително по-ниски равнища и в настоящия момент се колебае според
различните прогнози и действието на разнообразни фактори между 57 – 62 долара за
барел. Индексът Wilderhill New Energy достигна най-ниското си равнище досега - 64%.
Стойностите на останалите индекси, в това число и тези, на които разчита Ernst & Young,
също така значително се понижиха, особено краткосрочните. За периода март 2007г., и
третото тримесечие на 2008 г., изменението на общия индекс за инвестиционната
привлекателност на съответния сектор се характеризира с отрицателна динамика
практически при всички  страни.

Списъкът на най-привлекателните за инвестиране страни както и преди кризата се
оглавява от САЩ, но към тях се присъединява и Германия. Даже с оглед и на приетия от
Конгреса Закон за усъвършенстване на енергетиката и продължаване на срока за действия
на данъчните облекчения (US Energy Improvement and Extension Act), финансовия климат в
САЩ се  отразява отрицателно на инвестиционната привлекателност на сектора за
възобновяеми източници на енергия. Това е станало вследствие на разрастващия се
проблем при преработката на отпадаците и с предоставяне на данъчни облекчения върху
инвестиции заради излизане от пазара на редица финансови играчи. В противовес на това
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инвеститорите във все по-голяма степен привличат стимулиращи и хибридни тарифи
предоставени от Германия и другите страни. В ключов фактор на всички анализирани
пазари все повече се превръща качеството на проектите и спонсорите. Китай и Индия
приеха  закони  за поддръжка на  своя сектор за ВИЕ  като при това Китай изпревари Индия
и се изкачи в класацията  на трето място.

Влиянието на икономическия спад върху компанииите, работещи в областта на
възобновяемите енергийни източници е доста комплицирано. Вероятно, в краткосрочна и
средносрочна перспектива ще продължат да се наблюдават случаи за отмяна на проекти и
забавяне на тяхната реализация, доколкото участниците на пазара заемат изчаквателна
позиция поради възможните изменения в механизмите на  регулиране и, което е по-важно,
съкращението на разходите във веригата на доставките. Например, започват да се
намаляват цените на ветровите турбини и много компании от бранша, преди да пристъпят
към реализация на проекта, ще запазят очакванията си за намаление на цените на
стоманата и производните от нея изделия за да повлияят на проектните разходи. В
Съединените Щати  напоследък широко е разпространена практиката за  отмяна на някои от
проектите. От друга страна, в  Европа в сектора на морските ветроенергийни инсталации, се
забелязва доста сложна  ситуация: много от проектите с отчет на установилите се нови
тенденции ще станат нерентабилни, освен ако правителствата не приемат съответстващи
ответни мерки за повишаване равнището на печалба; от своя страна, някои от крупните
участници се отказват от участие в отделни мащабни проекти.
 Оптимистична тенденция се очертава на пазарът по отношение на сливанията и
поглъщанията, който в третото тримесечие на 2008 г., демонстрира определена активност.
Значително количество от сделките се пада на ветроенергетиката. От крупните сделки
осъществени в последно време може да се  отбележи придобиването на  компанията
Ibedrola от енергийната компания Energy East за 8,6 млрд долара. Австралийският
инвестиционен фонд Babcock and Brown продаде на  испанската строителна група FCC 14
испански ветростанции, сумарната мощност на които е 3000 мегавата за 780 млн. евро (1,2
млрд. долара). Чешката енергийна компания CEZ a.s. придоби две румънски ветростанции
от фирмата Continental Wind Partners, която представлява портфелна компания на Good
Energie. В резултат от сделката се  планират  вложения от 1,1 млрд. евро (1,7 млрд. дол.) в
развитието на  наземните ветроенергийни технологии с обща мощност 600 мегавата. От
обявените проекти може се отбележи  създаването на съвместно предприятие  (СП) между
Банка Arcapita с щаб-квартира в Бахрейн и регистрирана в Сингапур и фирмата Colossus
Holding, която представлява съществен елемент от холдинговата структура на индийската
компания Tanti Group, с цел придобиване на фирма Honiton Energy. Новото съвместно
предприятие вложи 2 млрд., долара в създаване портфейлните инвестиции за ветростанция
с обща мощност 1650 МВт на територията на „Вътрешна Монголия” в Китай.
  От своя страна, компанията Mainstream Renewable Power обяви за създаване на
съвместен проект с Andes Energy по строителство в Чили на наземни ветроенергийни
инсталации с обща мощност от 400 мегавата. Общата стойност на проекта се изчислява на
1 млрд., долара. Blackstone Group LP е с категоричното намерение да  инвестира 1 млрд.,
евро в проект по придобиване дял за участие в строителство на ветростанция с морско
базиране Meerwind с проектна мощност 400 мегавата, дислоцирана близо до  немския
остров Хелхоланд. Италиянската компания Enel наскоро обяви за намеренията си да
реализира проекти за съоръжаване на наземни ветроенергийни мощности в Гърция с обща
мощност от 1400 мегавата. Компанията подписа договор с гръцката компания Damco Energy
за участие в редица ветроенергийни проекти чрез придобиване на  делово  участие в
сдружението, чийто относителен размер е 30 процента. В другите отрасли на ВИЕ от
крупните сделки може да посочим планираното от норвежската компания Statkraft
разширение при изграждането на малка хидроенергетика след обмена на активи и акции с
E.ON на обща сума 2,5 млрд., евро (3,8 млрд., долара).
 Пазарът на задължения  в условията на икономическия спад също преживява сложна



XIV НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕМФ 2009

17.09 – 20.09 2009 г.
Созопол

пермутация. Компанията Ernst & Young изследва състоянието на пазара за банкови услуги
при оценката влиянието на текущата икономическа нестабилност и отношението на
кредиторите към инвестициите във  возобновяемата енергетика. Интересно е да се
отбележи, че 83% от респондентите считат, че продължаващата рецесия по никакъв начин
не се отразява върху степента на  привлекателност на възобновяемата енергетика в
качеството й на обект за кредитиране. Проследявайки тенденцията през последните 12
месеца, 100% от респондентов са на мнение, че сегашната рецесия ще се отрази на
ценообразуването. Съществено изменение в сравнение с първото тримесечие на 2008 г., е
обстоятелството, че, според 83% от анкетираните кредитори, интересът към финансирането
на търговските операции пада, а приоритетно се приема финансирането на нетърговските
операции.  Кризисния спад оказва също така влияние и на обема на достъпното
кредитиране в посока на неговото намаляване. Подобни отговори дават 50% от
респондентите. Очерталата се тенденция е характерна за пазара като цяло и е в пряка
връзка  със съкращаването на предлагането на  капитал от кредиторите. Повечето от
респондентите са отбелязали, че до пролетта на 2009 г., няма да се върнат на пазара. По
прогноза на банковите кръгове, деловата активност ще  бъде съсредоточена около по-малко
крупни сделки  със стойност по-ниска от 100 млн., долара. Също така е възможно
сключването на редица средномащабни сделки. Оценявайки най-вероятния тип на
бъдещите сделки, 50% от  респондентите считат, че на първо време сделки ще се сключват
с енергийните компании, стремящи се да разширят своите портфейли за сметка на
приемане на по-дребни играчи и участници на пазара.

Мерките, предлагани от  правителствата в сложилите се икономически, екологически  и
социално-политически условия също целят преодоляване тежестта на ширещата се
рецесия. В дадената ситуация правителствата за сетен път подтвърдиха своята
привързаност към борбата с изменението на климата, при това много от тях разглеждат
създаването на работни места в областите, свързани с охрана на околната среда, като един
от начините за преодоляване на икономическия спад в отделно взети страни.  Доколкото
парите винаги са в недостиг, стимулиращите тарифи изцяло се приветстват от
инвеститорите,  в частност и от банките, финансиращи проектите. Регионите, където се
прилагат «зелени сертификати» (Green Certificates), запазват своята привлекателност.Обаче
спада в цените на нефта и ограничените възможности от привличане на нови капиталови
инвестиции  навярно ще забавят развитието на тези пазари и изменят разположението на
конкуриращите се пазарни сили. Във Великобритания, например, в най-близко бъдеще
основните пазарни играчи ще станат предприятията от сектора на комуналните услуги с
относително  по-добри балансови показатели, при които съществува необходимост от
покупка на зелени сертификати.

В САЩ много от  сериозните проблеми са свързани с данъчните облекчения при
производството на енергия от възобновяеми източници (Production Tax Credit). Секторът на
финансовите услуги е най-крупния потребител за компаниите, ползващи се от такива
облекчения, а събитията, станали през последните месеци, доведоха до там, че значителен
брой играчи излязоха от играта. С изключение може би на нефтогазовите компании и някои
предприятия от сектора на комуналните услуги, чийто бизнес-модел все още оправдава
себе си. Освен това незначителен брой компании все още може да се възползват  от
продължението неотдавна на данъчните облекчения за производство на енергия с
използване на слънчеви и ветроенергийни инсталации. В замяна на това, изискванията към
доходността се повишиха с 9—11 процента.

В случай, че рецесията продължи, регионите където се прилагат указаните по-горе
данъчни облекчения и зелените сертификати, по всяка вероятност, ще се сблъскат със
сериозни трудности. При това може да  възникне необходимост от промяна на
законодателството в полза на подхода, който в най-голяма степен съответства на
Кейнсианската икономическа теория за по-сериозна държавна регулация, ако не започне
съществено забавяне на темповете, свързани с нарастване на  мощностите. С оглед на
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икономическата обстановка в края на 2008 г., в някои страни се  разглеждат предложения по
радикална промяна на режима за данъчните облекчения за производство  на енергия от
възобновяеми източници. Други страни обаче, в по-малка степен изразяват готовност да
преодолеят трудностите, предизвикани от съвършенно новата и непозната  финансова
реалност.
 Какво ще стане след завършване на икономическия спад? Независимо от наличието на
някои проблеми в краткосрочна перспектива, дългосрочните прогнози за развитие на
възобновяемите източници на енергия остават благоприятни. По всяка вероятност след
завършване фазата на рецесията от непознатата досега глобална криза, крупните
постиндустриални страни и страните в условията на преход ще отделят все по-голямо
внимание към използването на въглеводородите. Също така съществува вероятност от
това, че падането на цените на нефта ще предизвика снижение на неговото предлагане,
доколкото много от новите проекти в нефтогазовия сектор, твърде скоро, ще бъдат спрени
като нерентабилни. Освен това, помощта, за която се обърнаха автомобилните компании
към държавата, вероятно ще ускори ръста и значимостта на електричеството, което ще
замени  другите видове автомобилно гориво и още повече ще повиши равнището на
търсенето на възобновяема енергия. Засега това са твърде малко на брой компании, които
включиха в своите планове създаването на мощности за удовлетворяване на това търсене.
Нещо повече, по резултатите от последното проведено от компанията Ernst & Young
изследване, 40% от компаниите считат, че през 2020 г. ВИЕ ще започнат да играят
съществена роля. Краткосрочниге предимства ще бъдат на страната на компаниите, които
имат по-големи  обеми на капитала. Компаниите, които с цел диверсификация на рисковете
ще  проявяват гъвкавост в своята инвестиционна политика или ще работят заедно с
крупните  участници в рамките на съвместните предприятия, ще могат определено да
увеличат  своя относителен дял на пазара.
 Обект на внимание ще станат действията на предприеманите в САЩ и другите страни
антикризисни програми. В настоящия момент ръстът в равнището на използване на  ВИЕ в
целия свят вероятно ще продължи, макар и с много по-малки темпове. Обаче
преустановяването  развитието на този сектор в САЩ може да има по-сериозни последици
за световната промишленост като цяло и за обработващата промишленост в частност, а
възможно е  да бъде изгодна за доставчиците на технологии от Индия, Китая и Япония.
Друго изследване на глобалния институт МакКинзи за глобалното търсене на енергия,
основано на разчета на БВП и някои други фактори сочи, че потенциала за неговото
намаление се свързва с повишаване на енергийната ефективност. Всяка проекция на
глобалното търсене на енергия трябва  да се справя с много проблеми, които могат да
повлияят критично за повишаване на неговото равнище и в двете насоки – краткосрочна и
дългосрочна. Най-важните от тях са перманентния ръст на БВП, законовите наредби (акцизи
и прочее) и стандарти, както и технологичните пробиви и иновации. На тази база прогнозата
им за търсенето на енергия, изчислено  в условни топливни единици (УТЕ), ще расте като
следва:  през 2010 г.,- 505,8 млрд., 2015 г.,- 565,3 млрд., и  през 2020 година ще достигне до
633,7 млрд., у.т.е.
 Изводът, който се налага е, че по всяка вероятност след  периода на икономическия
спад, ще последват доста значителни изменения върху картата за разпространение  на ВИЕ
в света и страните, които не мислят за бъдещото си развитие  и не се занимават с търсене
на съответстващи решения днес, утре ще се окажат сред изоставащите.
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