IND‐ECO Енергийно Ефективни Решения за
Обувната и Кожарската Индустрия
Резюме на Проекта
Настоящият доклад обхваща основните цели, констатации и
резултати от проекта „Индустриален алианс за намаляването
на енергийна консумация и CO2 емисии”(IND‐ECO / ИНД‐ЕКО)
финансиран със съдействието на Европейската Комисия.
Обхванатите промишлени отрасли са обувната и кожарска
производствени индустрии на България, Италия, Португалия,
Румъния, Испания и Великобритания.
Дейности в тригодишния проект включват оценка, одитиране
и сравнителен анализ на положението по отношение на
енергийната ефективност в индустрията в началото на
периода, изследване и оценка на технически решения за
индустриите, проучване на потенциални източници за
финансова помощ и предоставяне на финансиране,
разпространение на събраната информация и координиране
на инвестиционните планове на фирми от индустриите.
Изследването на технически решения и търсенето на
източници на финансиране доведе до създаването на две
бази данни, които могат да бъдат достъпни на сайта на
проекта: http://www.ind‐ecoefficiency.eu/.Някои от откритията
на проекта засягат откритите пречки за инвестиции и докато
системата Еско работи добре в Италия, редица компании от
другите страни, съобщават за трудности с достъпа до
финансиране и нежелание да се обвържат със сегашните
условия. Една от целите на проекта е да се разработят
препоръки към европейските политици, и основният
резултат от това е да се намерят начини да се направи по‐
лесен достъпът на МСП до финансиране.
Проектът имаше цели за инвестиционни планове и
постижения за намаляване на използваната енергия и
въглероден диоксид ‐ 80 инвестиционни планове и
икономии от 16,7 милиона киловатчаса на първична енергия
и 3834 тона на CO2 еквивалент. До края на проекта,
партньорите са съобщили за 116 инвестиционни планове и
общи размер на икономиите на енергия и CO2e бяха
значително над целите.

Според информацията събрана от партньорите по време на
проекта, това са десетте най‐важни енергоспестяващи
решения. Но е важно да не се забравят решенията с ниска
инвестиция, включително добро стопанисване, управление и
мониторинг.

Топ десет Енерго‐Спестителни Решения
1 Когенерация
2 Фотоволтаични системи
3 Оптимизация на волтаж
4 Инвертори/Променливи с‐ми скорост за мотори
5 Нови бойлери
6 Ефективни компресори
7 Топло‐обмен
8 Енергийно ефективно осветление
9 Оптимизация на процесите
10 Нови машини

Въведение в Индустриите
И двете индустрии са били предизвикани от интензивна
международна конкуренция през последните години, и те
продължават да са изправени пред жестока конкуренция,
както на Европейския пазар така и на чуждите пазари.
Въпреки това, двата сектора запазват значително присъствие
в Европа и илюстрират значението на запазването на
традиционната промишлена база в Европа.
ЕС 28 Обувна и Кожарска Индустрия
Сектор

Оборот

Брой хора

Брой компании

Обувки 25,246
288,500
20,695
Кожа
7,150
27,800
1,560
Според CEC (Европейска конфедерация на обувната
промишленост) Азия ‐ основно Китай ‐ произвежда 87% от
обувките в света, в сравнение със само 4%, произведени в
Европа. Въпреки това, когато се измерва по отношение на
стойността на обувки изнесени, 9 от 15‐те най‐големите
износители са европейски страни. Що се отнася до
производство на кожени изделия, Европа произвежда 8‐9%
от общото световно производство и Италия остава третата в
света като най‐големият производител (FAO).

Но стойност е ключът към разбирането на сектора. Много от
обувките и чантите и т.н., които са произведени в Китай и
останалата част на Азия не са изработени от естествена кожа,
а ако се направи сравнение между стойността на изнесените
кожи и кожени изделия, европейските страни се представят
добре и Италия е най‐висок износител ‐ $ 18.70 милиарда ‐ с
по‐висока стойност, дори от Китай. Ето защо, индустриите в
Европа, остават конкурентоспособни и играят важна роля.

Бенчмаркинг Съпоставителен анализ беше предприет въз
основа на описни въпросници, попълнени от 165 обувни и 85
кожарски фирми. Сложността на отраслите от гледна точка
на обхвата от процеси, извършвани в различнте
предприятия, направиха упражниението доста трудно. По‐
подробни обяснения могат да бъдат намерени на интернет
страницата на Инд‐Еко за обувни и кожарски предприятия
съответно:

Въведение към Проекта и Целите му

http://www.indecoefficiency.eu/files/indeco_final_workshop_ctcp
_footwear_bechmark_final_segF.pdf
http://www.indecoefficiency.eu/files/1503192INTWORKSHOP_TAN
NERYBENCH.pdf

Проектът „ Индустриален алианс за намаляването на
енергийна консумация и CO2 емисии” е съфинансиран от
Европейската Комисия по програмата Интелигентна енергия
за Европа. В три годишния проект, стартирал през 2012 г., се
включиха 16 партньори от 6 страни ‐ България, Италия,
Португалия, Румъния, Испания и Великобритания‐ плюс
Европейската търговска асоциация на производителите на
кожа. Обхванатите промишлените отрасли – производства на
обувки и кожи, и партньорите в проекта от двата сектора,
включват национални и европейски търговски асоциации,
национални изследователски и технически центрове,
индивидуални
обувни
и
кожарски
предприятия,
италианската „District Association” и специалист консултант.
Главните цели на проекта бяха:
 Да постигне начални спестявания от първична енергия
до края си
 Да създаде благоприятни условия за още много
инвестиции до 2020г
В повече детайл, целите включваха:
 Сравнителен анализ на индустриите по отношение на
използваната енергия
 Правене на 70 енергийни одити, като основа за
разработване на инвестиционни планове
 Изследване и оценка на технически решения за
вписване в база данни на проекта
 Изследване на потенциални източници на финансите за
включване в допълнителна база данни
 постигане на споразумения с доставчици на технически
решения и финансови институции
 разработване на темплейт Инвестиционен План за
оценка приложимостта на инвестициите, координиране
на най‐малко 80 инвестиционни плана с цел
намаляване на годишната използвана енергия с 16,700
м. кВтч на първична енергия, 3834т CO2e и намаляване
и в двете с 20%, за единица продукция, до 2020 г.

Постигнати и Планирани Постижения
Постиженията на проекта включват не само икономиите на
енергия и намаляване на CO2 емисиите реализирани през
периода на проекта, както и планираните в бъдеще, но и
развитието на серия от ресурси и инструменти за
подпомагане на компаниите да се ангажират с процеса на
подобряване на енергийната ефективност и да плануват за
бъдещето. В допълнение, 75‐енергийни одити бяха
извършени във фирми.
Уебстраница на проекта www.ind‐ecoefficiency.eu Това
ключово постижение, което наред с други неща дава
линкове към двете важни бази данни (виж по‐долу) на
технически решения и потенциални източници на
финансиране. Също така сайта е хранилището на набор от
полезна информация и инструменти за справяне с
предизвикателствата на подобряване на енергийната
ефективност; http://www.ind‐ecoefficiency.eu/tools.html

Накратко, за обувки, са идентифицирани две основни
категории производители:
 предприятия, които извършват целия процес, както и
 Фабрики, с договор за подизпълнение на процеси на
кроене и шиене.
Резултатите Обувен Бенчмарк, Всички партнъорски страни

Индикатор
Средно
(кВтч/чифт)
Кг/CO2e/чифт
Минимум
(кВтч/чифт)
Кг/CO2e/чифт
Максимум
(кВтч/чифт)
Кг/CO2e/чифт
Брой
компании

Тотал
производство
0,7‐3,9

Подизпълнение
0,8‐3,6

0,3‐1,9
0,4

0,4‐1,7
0,2

0,2
9,3

0,1
6,3

4,6
108

3,1
57

ИндЕко Енергиен сравнителен анализ за Обувки 1 – 1.2 кг
CO2е/чифт
Формирането на бенчмаркинг за кожарските фабрики е по‐
сложно. Идентифицирани са три основни категории и шест
под категории, в зависимост от изходния материал (сурови
или отчасти обработени), изход (завършен кожа или „ует”
стабилизирана) или вида на продукцията (тежка кожа
продават на тегло, вместо на площ). Примери са дадени по‐
долу ‐ всички посочени данни като показатели за енергийна
ефективност (ENPIs) са с с ниво на вярност 95%:

Използвана Енергия

CO2e

Най‐голямата група (32 фабрики за кожа) ‐ обработка на
полуготови и или суровинни кожи до краен продукт кожа:

Средно
Диапазон

7.0 кВтч/кв.м.
4.9 – 9.2 кВтч/кв.м.

2.9 кг/кв.м
2.1 – 3.8
кг/кв.м

За категорията обработен суровиннен и полусуровиннен
материал до „ует” стабилизирана кожа (5 фабрики)
показателите са:

Средно
Диапазон

3,5 кВтч/кв.м.
2,4‐4,4 кВтч/кв.м.

1,2 кг/кв.м
0,9*1,6 кг/кв.м

За категорията обработена суровинна кожа до
финиширана кожа продавана на килограм (8 фабрики)
коефициентите са:

Средно
Диапазон

1,86 кВтч/кв.м.
1,2‐2,3 кВтч/кв.м.

0,79 кг/кв.м
0,6*1,кг/кв.м

Резултати от Проекта за Инвестиционните
Планове и Спестена Енергия/CO2е
Резюме на целите и резултатите на проекта, по отношение
на направените инвестиционни планове и спестявания на
първична енергия и CO2е планувани и реализирани са
показани в седващите две таблици.

Преглед на Инвестиционните Планове и
Спестяванията
До края на проекта, имаше 116 инвестиционни планове
(целта е 80). Плановете бяха определени като
краткосрочни,
средносрочни
или
дългосрочни
инвестиции:


Краткосрочни: планирани и завършени по време на
проекта.
 Средносрочни: планирани и започнати по време на
проекта, но незавършени.
 Дългосрочени: планирани по време на проекта, но не
стартирали.
Плановете включват 57‐краткосрочни планове, 7
средносрочени план, и 52 дългосрочни.
Докато редица инвестиции са планирани, но незапочнали,
или незавършени, окуражаващо е, че 57 от
инвестиционните планове са планирани, започнати и
завършени по време на проекта.

Спестявания от плановете
От гледна точка на спестена енергия и намаляване на
емисиите на CO2e общите суми вече са постигнали 27 176
000 кВтч първична енергия и 7 709 тона от CO2e
превишават целевите икономии от 16,7 милиона
киловатчаса на първична енергия и 3 834 тона CO2e. Ако
планираните инвестиции, все още нереализирани, също
са включени, спестяванията са още по‐високи.
Основните видове инвестиции в докладите, са изброени в
"десетката" на страница 2, заедно с ниско тарифни
решения като добро стопанисване, подходяща изолация,
енергиен мениджмънт и мониторинг.
Установени са редица пречки за инвестиции, по‐
специално по отношение на достъпа на малките фирми.
Тези ограничения, заедно с общата икономическа
ситуация, която се отрази в някои страни повече от други,
до известна степен обяснява защо някои страни неуспяват
да покрият индивидуалните си цели, а целият сектор
покрива общите си цели.





Фирми, особено МСП, докладват, че достъпът до
кредити е труден както и субсидии за подкрепа на
енергийната ефективност са ограничени или
несъществувт в някои страни
Компаниите предпочитат да инвестират на
"вътрешна" база
Компаниите често имат други приоритети за
собствените фондове (продажби, качество)



Финансите са най‐вече на разположение на
търговска основа ‐ има няколко източници на
Безвъзмездни средства / субсидии и фирмите се
нуждаят от бърза възвращаемост
 Докато системата Еско, работи добре в Италия има
опасения в други страни за реда за извършване на
лизинговите споразумения, защото компаниите се
опасяват за загубата на контрол над собствения си
бизнес
 Икономическият климат все още е проблем
 В Испания има планове да се преместят фабриките за
кожи, и това е довело до липса на желание за
инвестиране в съществуващите
Очаква се инструментите, произлизащи от проекта, заедно
с въздействието на дискусии и популяризиране на
проекта, да имат продължаващ ефект и действие, след
официалното приключване на проекта, целта на
намаляването на потреблението на енергия с 20% до 2020
г. остава постижима, особено ако икономическата
ситуация в повечето страни започва да се облекчава. Както
е обяснено по‐рано, повечето фирми знаят какво биха
искали да направят по отношение на инвестициите, те
просто се нуждаят от подходящ прозорец и възможности
по отношение на достъпа до финансиране и бизнес
климата, и те ще инвестират.

Резюме на Инвестиционните Планове
България
Италия
Португалия
Румъния
Испания к.
Испания об.
Великобритания
др.страни
Тотал

Кратки
0
25
15
10
0
1
6
0
57

Средни
0
0
5
1
0
0
1
0
7

Дълги
2
1
7
23
2
13
4
0
52

мил. кВтч
първични

CO2e хил.
тона

България
Италия
Португалия
Румъния об.
Румъния к.
Испания об.
Испания к.
Великобритания

0,077
25,312
1,279
0,452
0,216
0,502
0,088
4,511

0,028
7,227
0,328
0,188
0,061
0,115
0,020
1,084

Кратко‐срочни

27,176

7,709

средно/дълго
срoчно
Тотал
Цел

5,261

1,341

32,437
16,700

9,050
3,834

Тотал
2
26
27
34
2
14
11
0
116

База данни на технически решения
www.ind‐ecoefficiency.eu/solutions.php
На сайта на проекта се намира базата данни на технически
решения, с над 200 решения (целевият брой беше 150).
Това е един от най‐ценните инструменти, разработени по
време на проекта – за да добиете представа вижте част от
базата данни по‐долу:

База Данни на Потенциални източници на
финансиране
www.ind‐ecoefficiency.eu/documents.php
На уеб‐страницата на проекта е
Country
достъпна базата с данни на
потенциалните
финансови
източници. Ситуацията варира от All EU countries
страна до страна, но генералното
Belgica
заключение е, че само в редки случаи
са налични субсидии. Има няколко
примера за субсидирани заеми, но Belgica
по‐голямата част от финансовите
опции са на комерсиална база,
въпреки че повечето страни имат Belgica
налична кредитна система. Пример
е,
когато
външна
компания
Belgica
финансира покупката и отпуска
оборудването на компанията за
ползване на лизинг докато то не се Belgica
заплати (на теория се изплаща от
спестената енергия ). Част от базата с
данни може да видите в дясно:

Type of
Provider

Name

Information

Access to EU
finance

Bank

Triodos Bank

Bank

Belfius

Bank

ING Direct
Belgium

Bank

KBC

Bank

BNP ParibasFortis

Description

Contact Details

This site will help you to apply for finance supported by the
European Union. Selecting in the link your country, you will find
some financial intermediaries
Triodos Bank helps fund businesses or projects which bring
positive social, cultural or environmental change
solutions de financement de trésorerie

02 548 28 52, lundi au
vendredi de 9h à 17h
02 222 12 02

Business Loans for Short and long Terms
also ING Lease

https://promo.ing.be/Cont
actStrategyBusiness/index.
aspx?lang=EN&WT.ac=bus_
footer_contactform2&utm_
source=ingbe_bus&utm_m
edium=footer contactform
Tel.: 016 43 25 18
Monday to Friday from 8
a.m. to 5 p.m.
o4b@kbc.be
F+ 32
016
(0)432 25
4332843 32

Offering 1,Leasing - Minimum investment amount of 10 000
euros, excl. VAT
Term between 2 and 7 years
Payment of VAT in instalments
St
d dInfo:m
id http://cpb.bnpparibasfortis.be/Mid-sizedl l
f 4% (C
t
i
t 1%
Leasing
Companies/EN/Product-and-Services/Long-termFinancing/Leasing/page.aspx/12336

http://cpb.bnpparibasforti
s.be/Mid-sizedCompanies/EN/Home/Co
ntact-us/page.aspx/8204

Лист с Партнъорите в Проекта
APPBR ‐ Romanian Leather and Fur Producers Association
BULFFHI ‐ Branch Union of leather, fur, footwear and haberdashery industry in Bulgaria
CRS ‐ Conciaricerca R&S srl
COTANCE ‐ The Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community
CTCP.
DANI ‐ DANI GROUP SPA
IDF ‐ Italian District Federation
ICPI ‐ The national research and development institute for textile and leather
INESCOP ‐ Footwear and related industries research center
LEITAT ‐ Technological Center
PIELOREX ‐ Pielorex Romania
PJ Shoes – Romania
SFERA FACTOR ‐ Association of the Romanian Leather Manufacturer
SOGESCA ‐ Innovation, Environment, Energy and work safety.
UKLF ‐ UK LEATHER FEDERATION
Unione Nazionale Industria Conciaria
With the financial support
of the European
Commission

