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درباره IREEMA
ایران در فهرست  1۱کشور دارای بیشترین انتشار دیاکسیدکربن به جو قرار دارد و در میان تولیدکنندگان نفت و گاز ،شدت
انرژی اقتصاد ایران از همه بیشتر است .با اینحال ،تعرفه های داخلی حامل های انرژی به صورت یارانهای و توسط دولت معین
میگردد .تعرفههای حاملهای انرژی در ایران بسیار پایینتر از قیمت صادراتی آنهاست .ازاینرو ،در طی دهه گذشته ،بهرهوری
انرژی در ایران به شدت افت کرده و دولت به اهمیت بهینهسازی مصرف انرژی پی برده است.
با تصویب ماده  12قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» بستر قانونی مشوقهای مالی برای سرمایهگذاری
در امر بهینهسازی انرژی فراهم گشته ولی ازآنجا که ساز وکارهای اجرایی این مشوقها هنوز پیادهسازی نشدهاند ،تاکنون سرمایه-
گذاری وسیعی در این زمینه صورت نگرفته است.

پروژه ی  ،IREEMAمعاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری ایران را در راستای ایجاد و توسعه ساز و کار بازار متمرکز
بهینهسازی انرژی حمایت میکند.
لذا هدف این پروژه این است که در نهایت با کمک ذینفعان ،سازوکاری موثر و دارای کمترین هزینه جانبی ،برای سرمایه گذاران
بالقوه فراهم گردد .بعلاوه این پروژه در نظر دارد که رویکرد به دست آمده را به صورت عملی مورد آزمون قرار دهد؛ بدینصورت
که پتانسیل بزرگ بالقوه بهینه سازی انرژی را در دو عرصه مهم اجرایی نماید :یک ،در بخش گاز با تمرکز بر منطقه ویژه اقتصادی
انرژی پارس در عسلویه؛ و د و ،در بخش تامین پایدار انرژی در مناطق پایلوت روستایی منتخب .بر این اساس و در صورت نیاز،
سازوکار ایجاد شده با پروژههای واقعی سنجیده شده و در جهت رسیدن به بهترین شیوه و عملکرد ،تغییرات لازم ایجاد میگردد.
اجرای این مکانیسم ،بنیان بازار متمرکز بهینه سازی انرژی را شکل خواهد داد و چنین ساز و کار موثری می تواند به ایران در
اجرای اهداف  INDCتوافقنامه پاریس و به سیاست گذاران در رسیدن به اهداف بلند پروازانه بهرهوری انرژی کمک رساند.
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About IREEMA
Iran belongs to the top ten greenhouse gases emitting countries in the world and the Iranian economy
is the most energy intensive of all oil and gas producing nations. Domestic energy tariffs are set by
administrative decree far below export market prices. Over the last decade, the energy productivity in
Iran declined further. Iranian policy makers are aware of the need to the increase energy efficiency
(EE) of the economy.
With the adoption of the Article 12 of the “Law on elimination of barriers to competitiveness and
improving the country’s financial system” the legal basis was created for specific economic incentives
for energy efficiency investments. Because the implementation mechanism is still to be developed,
investment projects have not yet been implemented on a large scale.
The IREEMA project shall support Iran’s Vice-Presidency for Science and Technology to implement an
integrated energy efficiency market in practice.
The project therefore aims at developing together with the responsible Iranian stakeholders an
efficient implementation mechanism and to lower transaction costs for potential investors. In addition,
the project aims at testing this approach in practice by developing the huge energy efficiency potential
in the country in two main areas: the gas sector with special focus on the South Pars Special Economic
Energy Zone (PSEEZ) in Assaluyeh and the sustainable energy supply in selected rural pilot areas. In
case of necessity, adjustments of the implementation mechanism will be suggested accordingly to
ensure proper functioning. The implementation mechanism shall become the corner stone of the
integrated market for energy efficiency in Iran. Such a functioning mechanism could foster the
implementation of Iran’s INDC and even raise the ambitions of policy makers.

IREEMA
c/o DIW Econ GmbH
Mohrenstraße 58
10117 Berlin, Germany
Project Manager: Dr. Lars Handrich
Tel: +49 (30) 2060 9720
Fax: +49 (30) 2060 97299
service@ireema.com
www.ireema.com
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 1مقدمه
آلمان در سطح جهانی در زمینه بهره وری انرژی پیشرو است و از نظر شدت انرژی تولید ناخالص داخلی ،1در رتبه  5کشور برتر
قرار دارد .در سال  ، 2۱12اقتصاد آلمان از  11گرم معادل نفتی برای تولید یک دلار از تولید ناخالص داخلی استفاده کرد .در
حالی که به عنوان مثال ،اقتصاد ایران برای تولید همان دلار از تولید ناخالص داخلی به  112گرم معادل نفتی نیاز داشت .2در
سایر رده بندی های بین المللی ،آلمان نیز معمولاً به عنوان کم مصرف ترین کشور صنعتی رتبه بندی می شود .به عنوان مثال،
در سال  ، 2۱12شورای آمریکاییِ اقتصادِ کارا-انرژی ( ،)ACEEEآلمان و ایتالیا را به عنوان کارآمدترین کشورها در میان 25
بزرگترین مصرفکننده انرژی جهان ،در رتبه اول قرار داد.3
آلمان همچنان به دنبال جاهطلبی در زمینه بهبود بهرهوری انرژی است و کاهش  ٪5۱از مصرف انرژی اولیه خود را تا سال 2۱5۱
نسبت به سطح  2۱۱2هدفگذاری کرده است .آلمان برای دستیابی به این هدف ،استراتژی بهره وری انرژی را بر اساس انواع
مختلفی از ابزارهای سیاستی ،از جمله سیاستهای نظارتی و رویکردهای کنترل و تجارت اجرا کرده است .آلمان یک بازار جداگانه
و با بازده انرژی قابل مقایسه با بازار بهینهسازی انرژی و محیطزیست ایران معرفی نکرده است ،اما به ترکیبی از ابزارهای مختلف
صرفهجویی در انرژی متکی است .از آنجا که آلمان بخشی از اتحادیه اروپا است ،برخی از این ابزارهای سیاستی بهرهوری انرژی
براساس مقررات اتحادیه اروپا است ،در حالی که برخی دیگر مختص آلمان است .بسیاری از برنامههای بهرهوری انرژی برای
سالهای  2۱3۱-2۱21در "برنامه اقدام ملی بهره وری انرژی  ،40.2منتشر شده در سال  2۱12و با تمرکز بر سمت تقاضای
سیستم انرژی ذکر شده است.
این ترکیب سیاستی را می توان به چهار دسته اصلی تقسیم کرد:
 -1سیاست های نظارتی
 -2ابزارهای بازار
 -3برنامه های مالی و کارزارهای اطلاعاتی
 -4توافقات داوطلبانه.

در این خلاصه-سیاست ،این ابزارهای مختلف سیاستی مورد استفاده در آلمان شرح داده شده است .ابتدا ،مروری بر چهار
دسته سیاستهای بهره وری انرژی که در حال حاضر در آلمان اجرا میشود و مبانی قانونی مربوطه ارائه میشود .دوم،

https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-energy-intensity-gdp-data.html

1

2شدت انرژی با تقسیم کل مصرف انرژی یک کشور بر تولید ناخالص داخلی محاسبه می شود .تولید ناخالص داخلی با نرخ ثابت ارز و برابری قدرت
خرید بیان می شود تا تأثیر تورم را از بین ببرد و تفاوت در سطح عمومی قیمت را منعکس کند و مصرف انرژی را به سطح واقعی میزان اقتصادی
مربوط کند.
https://www.cleanenergywire.org/news/energiewende-needs-higher-priority-gov-advisors-vw-cutsproduction/germany-and-italy-placed-first-us-energy-efficiencyranking#:~:text=While%20%E2%80%9Cno%20country%20came%20close,average%20score%20was%2051%2
0points.
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/energieeffiezienzstrategie-2050.html
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توضیحاتی در مورد تامین مالی پروژه های صرفه جویی انرژی در آلمان ارائه می شود .سوم ،عوامل اصلی تسهیل کننده فعالیت
شرکتهای خدمات انرژی آلمان ( )ESCOخلاصه می شوند.

 2ابزار سیاست گذاری
ابزارهای نظارتی
در حال حاضر انواع ابزارهای نظارتی در آلمان برای افزایش بهرهوری انرژی در بخشهای مختلف در حال اجرا است .برخلاف
ابزارهای مبتنی بر بازار ،ابزارهای نظارتی مستقیماً بر رفتار خانوارها ،مشاغل و سایر عوامل مرتبط تأثیر میگذارد:
سیاستگذاران استانداردهای خاص بهره وری انرژی را برای خانوارها و بنگاه ها تعیین میکنند و فرآیندی را ایجاد میکنند که
از طریق آن باید بهبود بهرهوری انرژی صورت گیرد .رمز موفقیت ،اعمال و کنترل سراسری و بدون تبعیض این اقدامات نظارتی
است.
در آلمان ،رویکرد نظارتی ابزاری است که بطور گسترده در بخش ساخت و ساز مورد استفاده قرار میگیرد .به عنوان مثال قانون
انرژی ساختمان ،که از سال  2۱2۱به اجرا درآمد ،بهرهوری انرژی در ساختمانهای تجاری و مسکونی دارای سیستمهای
گرمایش-سرمایش را مشخص کرده است .این قانون نیازهای دقیق انرژی (شامل الزامات تکنولوژیکی) را که ساختمانهای دارای
سیستمهای گرمایش-سرمایش جدید و موجود باید برآورده کنند ،مشخص میسازد .این قانون ،تنظیم می کند که سیستم های
گرمایشی قدیمی (قدیمی تر از  3۱سال) باید با سیستم های جدید جایگزین شوند و سیستم های گرمایش نفت و ذغال سنگ
به طور کلی در ساختمان ها پس از یک دوره انتقال از سال  2۱26به بعد ممنوع میشوند (با برخی از معافیت ها) ( - BMIوزارت
فدرال داخلی ،ساختمان سازی و جامعه.)2۱2۱ ،
علاوه بر مقررات خاص کشور ،برخی از مقررات بهره وری انرژی در آلمان بر اساس قوانین اتحادیه اروپا است .استانداردهای
عملکرد ناوگان اتحادیه اروپا برای خودروها و وسایل نقلیه ،نمونه مهمی از مقررات اتحادیه اروپا است .پس از اینکه
تولیدکنندگان خودرو نتوانستند به طور داوطلبانه میزان انتشار  CO2خود را کاهش دهند ،اتحادیه اروپا در سال 2۱12
استانداردهای عملکرد  CO2در ناوگان حمل و نقل را برای خودروهای سواری و وسایل نقلیه تجاری سبک معرفی کرد .میزان
متوسط انتشار سالانه همه خودرو های جدید ثبت شده در اتحادیه اروپا نباید بیش از  25گرم  CO2در کیلومتر باشد .از آنجا که
کاهش انتشار هدف ناوگان حمل و نقل اتحادیه اروپا است ،بنابراین لازم است تمام خودروهای جدید به این سطح از کاهش انتشار
برسند .برای هر سازنده خودرو ،اهداف خاص انتشار سالانه تعیین شده است ،بسته به اینکه تولید کننده وسایل نقلیه سنگین
تولید میکند یا سبک .اگر تولیدکنندگان نتوانند اهداف خاص انتشار خود را در سال برآورده کنند ملزم به پرداخت مبلغی بابت
انتشار برای هر وسیله نقلیه تازه ثبت شده در آن سال هستند .این رویه نظارتی با یک سازوکار تشویقی همراه است :سیستم
فوق اعتباری .هر اتومبیلی که کمتر از  5۱گرم  CO2در کیلومتر منتشر کند ،هنگام محاسبه میانگین انتشار سالانه یک تولید
کننده ،چندین بار شمارش می شود .علاوه بر این ،تولیدکنندگان می توانند با معرفی نوآوری های زیست محیطی اعتبار انتشار
(حداکثر تا  1گرم  / CO2کیلومتر در سال) دریافت کنند (  .)2021b ،ECدر سال  ، 2۱12آیین نامه جدید اتحادیه اروپا درباره
اهداف انتشار ناوگان برای وسایل نقلیه سنگین خوب به تصویب رسید .از سال  2۱25به بعد  ،وسایل نقلیه خوب و سنگین باید
اهداف ناوگان را برآورده کنند ( - BMUوزارت فدرال محیط زیست  ،حفاظت از طبیعت و ایمنی هسته ای .)2۱2۱ ،
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حداقل استانداردهای الزامی در سراسر اتحادیه اروپا برای بهره وری انرژی  31گروه محصول( 5مانند بخاری ،رایانه ،یخچال،
جاروبرقی و غیره) تحت قانون طراحی ( Ecodesignطراحی پایدار) مشخص شده است .هدف اصلی از قانون طراحی پایدار
اطمینان از ورود محصولات با مصرف انرژی بهینهتر به بازار است ،در حالی که زمینه رقابت متعادل بین کشورهای عضو اتحادیه
اروپا را تضمین میکند .الزامات مربوط به  31گروه محصول مندرج در قانون طراحی پایدار را میتوان بیشتر به دو نوع تقسیم
کرد :الزامات خاص و الزامات عمومی .الزامات خاص مقادیر محدودی را برای هر گروه محصول تعیین میکند ،مانند حداقل مقدار
مواد بازیافتی که باید در تولید استفاده شود یا حد بالایی برای مصرف انرژی .بر خلاف الزامات خاص ،الزامات عمومی محدوده بالا
یا پایین را تعیین نمیکند ،اما بهعنوان مثال نیاز دارد که تولیدکنندگان اطلاعات را به اشتراک بگذارند و تجزیه و تحلیل چرخه
عمر محصولات خود را انجام دهند .فقط محصولات مطابق با الزامات طراحی پایدار در بازار اتحادیه اروپا قابل فروش هستند.
فروش کلیه محصولاتی که با قوانین طراحی پایدار مطابقت ندارند ،در اتحادیه اروپا ممنوع است .به عنوان مثال ،لامپ های رشته
ای به دلیل حداقل الزامات مندرج در قانون طراحی پایدار ،از سال  2۱۱2به بعد به تدریج حذف شدند .با توجه به مقررات طراحی
پایدار ،محصولات کم مصرف بیشتر و بیشتر جایگزین محصولات کمبازده در بازار می شوند ( .)2021a ،EC

ابزارهای مبتنی بر بازار
ابزارهای مبتنی بر بازار ستون مهم سیاست بهره وری انرژی در آلمان هستند .ابزارهای مبتنی بر بازار را می توان به دو زیر
مجموعه تقسیم کرد(dena, 2013) :

 -1مشوق های اقتصادی
 -2اطلاعات مصرف کننده
برجسته ترین ابزار مبتنی بر انگیزه و محرک که در آلمان و اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گرفته ،مکانیزم کنترل و تجارت برای
تجارت انتشار گازهای گلخانه ای ) (GHGاست .در حال حاضر ،دو طرح تجارت انتشار به طور همزمان در آلمان در حال فعالیت
هستند ،سیستم تجارت انتشار اتحادیه اروپا ) (EU ETSو همچنین طرح انتشار داخلی ،که در سال  2۱21ارائه شدEU .

 ETSبا صدور مجوزهای انتشار ،انتشار گازهای گلخانهای را در بخشهای مختلف محدود میکند .مجوز انتشار به دارنده آن ،حق
انتشار و تولید یک تن  CO2یا مقدار معادل انتشار از دو گاز گلخانه ای دیگر اکسید نیتروژن ) (N2Oو پرفلوروکربن ) (PFCرا
میدهد .مجوزها فقط یکبار قابل استفاده است .شرکت ها موظفند در قبال انتشار هر تن  CO2یا مقدار معادل  N2Oیا PFC

تحت پوشش  EU ETSکه در سال گذشته منتشر کرده اند ،یک مجوز را باطل کنند .جریمههای سنگین در صورتی اعمال میشوند
که نتواند به تعداد کافی مجوز انتشار ارائه کنند .مجریان این طرح ،هزینههای میزان انتشار را داخلی-سازی میکنند و بنابراین
انگیزه اقتصادی دارند که همزمان انتشار گازهای گلخانهای را کاهش دهند و بهرهوری انرژی را افزایش دهند .تأسیسات کوچکتر
در بخش گرمایش و بخش حمل و نقل که تحت  EU ETSنیستند اکنون بخشی از طرح داخلی تجارت انتشار در آلمان هستند.
برای پنج سال اول ،سیستم تجارت انتشار داخلی قرار است با یک قیمت ثابت در  2۱21معادل  25یورو به ازای هر تن CO2کار
کند.

از سال  2۱26به بعد ،قیمت در بازار تعیین میشود (با تعیین کف و سقف قیمت).

)(BMU - Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, 2021a

5لیست کامل محصولاتhttps://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-
labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/energy-efficient-products_en
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پیشبینی میشود که مشابه تجارت  ETSدر اتحادیه اروپا ،برنامه تجارت انتشار داخلی انگیزهای اقتصادی برای کاهش انتشار
گازهای گلخانهای و بهبود بهرهوری انرژی ایجاد کند.

یک روش متفاوت برای ارتقاء بهرهوری انرژی در تقاضا ،آگاهی دادن به مصرفکنندگان در مورد بهرهوری انرژی محصولات و
افزایش شفافیت در بازار است .یکی از این ابزارهای اطلاعات مصرفکننده ،برچسبگذاری مصرف انرژی برای خودروهای سواری
براساس "مصوبه برچسبگذاری مصرف انرژی برای خودروهای مسافربری" است که از سال  2۱11در آلمان اجباری می باشد.6
این برچسب ،مصرفکنندگان را در مورد مصرف انرژی مطلق خودرو آگاه کرده و بازده  CO2آن را در مقیاس کدگذاری رنگی از
بسیار کارآمد ) (A +تا نسبتاً ناکارآمد ) (Gرتبه بندی میکند.

با همان منطق ،برچسبگذاری انرژی اتحادیه اروپا برای "کالاهای سفید" در اتحادیه اروپا اجباری است :برچسبهای انرژی
اتحادیه اروپا که برای اولین بار در سال  1224برای لوازم خانگی معرفی شد ،به مصرفکنندگان کمک میکند تا نهتنها لوازم
مختلف را از نظر بهرهوری انرژی مقایسه کنند ،بلکه تولیدکنندگان را نیز برای بهبود بهرهوری انرژی محصولات خود برای حفظ
رقابت تشویق کنند .در مجموع  15گروه محصول (به عنوان مثال ماشین لباسشویی ،یخچال و یخچال و فریزر) در حال حاضر به
برچسب انرژی اتحادیه اروپا (  )2021a ،ECنیاز دارند.

برنامه های تامین مالی
برنامههای مالی برای صاحبان خانه شامل یارانه های مالیاتی و
وامهای با بهره کم برای ساختوبازسازی همراه با بهرهوری

باکس  -1مثالهایی از برنامه های تامین مالی

انرژی است.

مشوقهای مالیاتی برای نوسازی ساختمانها

علاوه بر این ،شرکتها میتوانند برای نصب فناوری های خاص و



بهینهسازی فرآیندها که باعث بهره وری انرژی شده است تامین

تامین مالی برای بازسازی ساختمان با بهرهوری
انرژی (حجم بودجه ٪2۱ :هزینهها ،با توزیع سه

مالی شوند.

ساله)

برنامه تأمین اعتبار برای شهرداریها شامل بودجه برای ساخت و



بعلاوه ،تامین مالی برای نظارت بر انرژی

بازسازی با بهرهوری انرژی و همچنین توسعه شبکههای

ساخت و ساز و برنامه ریزی متخصصانه (حجم

گرمایش کارآمد است.

بودجه ، ٪5۱ :با توزیع سه ساله)


علاوه بر این ،برنامههای مالی برای مشاوره در مورد بهرهوری-

حداکثر مبلغ بودجه در کل 4۱0۱۱۱ :یورو ،با
توزیع سه ساله است

انرژی درحال اجرا است .مشاوره انرژی برای خانههای شخصی
و صاحبان املاک و همچنین  SMEها توسط دولت فدرال آلمان
تأمین میشود .از سال  ،2۱21مشاوره انرژی برای ساختمانهای
غیر مسکونی و کارخانهها نیز انجام میشود.

https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Artikel/Energy/fuel-efficiency-labelling-for-passenger-cars.html
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توافقات داوطلبانه
سیاستهای نظارتی ،ابزارهای مبتنی بر بازار و برنامههای مالی با ابزارهای سیاستگذاری مبتنی بر توافقات داوطلبانه تکمیل
میشوند .نمونهای از چنین توافق داوطلبانهای"برنامه شبکه های بهره وری انرژی" است .یک شبکه بهرهوری انرژی از  2تا 15
شرکت تشکیل شده است و هدف آن ارتقاء تبادل تجربیات مشترک بین شرکت های حاضر است .شرکتهای حاضر اهداف خود
را برای بهرهوری انرژی تعیین می کنند که بهطور منظم کنترل میشود .بنابراین برنامهریزی و اجرای اقدامات بهرهوری انرژی
آسانتر میشود و شرکتهای موجود از یک مزیت رقابتی برخوردار میشوند (برنامه شبکههای حفاظت اقلیمی و بهرهوری انرژی،
)2۱21
سایر توافقات داوطلبانه ،برچسبهای داوطلبانه هستند .مانند برچسب "( " blaue Engelفرشته آبی) ،برچسبی که توسط دولت
فدرال آلمان ایجاد شده است تا محصولات ،خدمات و مشاغل سازگار با محیطزیست (و با بهرهوری انرژی) را تأیید کند.

3

تامین مالی اقدامات بهره وری انرژی

همچنین به طور فزایندهای مشخص شده که جنبههای بهرهوری انرژی و پایداری به طور کلی باید در تصمیمات مالی فعالان بازار
مالی منعکس شود.

در حال حاضر یک استراتژی مالی پایدار آلمانی در حال توسعه است ،که آلمان قصد دارد به واسطه آن خود را به عنوان یک
کشور پیشرو برای تأمین مالی پایدار معرفی نماید .در سال  ،2۱2۱دولت فدرال آلمان برای اولین بار اوراق قرضه سبز (اوراق
قرضه زیست محیطی) را صادر کرده است که درآمد  1105میلیارد یورویی ایجاد میکند و در کنار اقدامات دیگر بهرهوری انرژی
را نیز تأمین مالی میکند .علاوه بر این ،همانطور که در برنامه اقدام ملی بهره وری انرژی  (NAPE 2.0) 20۱آمده است ،نقش
بانک توسعه ملی ) (KfWبه عنوان پیشروترین بانک ترویجی پایدار در آلمان توسط دولت فدرال تقویت می شود ،تا  KfWبتواند
در تحول بخشهای اقتصادی و بازار مالی به سوی آینده دوستدار اقلیم نقش بسزایی داشته باشد.

تحولات ملّی در مورد تأمین مالی پایدار با تحولات اخیر در اتحادیه اروپا همراه است .تحولاتی مانند  Taxonomyدر اتحادیه اروپا
برای فعالیتهای پایدار یا استاندارد اوراق قرضه سبز اتحادیه اروپا.
علاوهبر این ،دولت آلمان از رویکردهای نوین تأمین مالی بهره وری انرژی مانند پروژه " ACE - Asset Class Energy Efficiency

بهره وری انرژی نوع دارایی ) ،" (ACEهمانطور که در " "NAPE 2.0مشخص شده است ،حمایت میکند .هدف اصلی پروژه ACEجذابیت بیشتر اقدامات بهرهوری انرژی برای سرمایهگذاران خارجی است .ایده اصلی افزایش بهرهوری انرژی با کاهش
خطرات و هزینههای معاملاتی سرمایهگذاری در بهرهوری انرژی از طریق معرفی استاندارد و تجمیع پروژههای بهرهوری انرژی
است.

 4شرکت های خدمات انرژی آلمان)(ESCO
بازار شرکتهای خدمات انرژی ( )ESCOsدر آلمان از سه زیربخش تشکیل شده است:

 مشاوران (و ممیزان) انرژی پیمانکاران انرژی شرکتهای مدیریت انرژی2
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در سال  ،2۱12کل این بخش حدود  102تا  205میلیارد یورو تولید کرده است .بیشترین درآمد (حدود  1،4میلیارد تا  2،۱میلیارد
یورو) مربوط به پیمانکاران بخش انرژی است و به دنبال آن مشاوره انرژی ( 416میلیون یورو) و مدیریت انرژی ( 22میلیون یورو)
در رتبههای بعدی قرار دارند .اندازه شرکتهای ESCOاز دفاتر یک نفره تا گروه های شرکتی با بیش از هزار کارمند متغیر است.

تقاضا برای فعالیتهای مشاوره و ممیزی انرژی اساساً تحتتأثیر برنامههای تامین مالی فدرال است (به بخش  203مراجعه کنید).
هزینه مشاوره انرژی برای شرکتهای کوچک و متوسط توسط دولت فدرال آلمان تا سقف  % 2۱پوشش داده میشود بدینمعنی
که تا  ٪2۱هزینههای مشاوره انرژی را تأمین میکند .فقط مشاوره انرژی انجام شده توسط مشاوران انرژی تایید شده توسط
(BAFAدفتر امور اقتصادی و نظارت بر صادرات فدرال) واجد شرایط تامین مالی است ولی انتخاب  ESCOتوسط خود بنگاههای
کوچک و متوسط انجام میشود .مشاوره انرژی برای ساختمانهای مسکونی برای صاحبان املاک نیز توسط دولت فدرال آلمان
تأمین مالی میشود .در نتیجه ٪64 ،از کل فعالیتهای مشاوره انرژی برای ساختمانهای مسکونی توسط دولت آلمان انجام می
شود .از سال  ،2۱21مشاوره انرژی برای ساختمانهای غیرمسکونی و کارخانهها نیز انجام میشود .تقاضا برای ممیزی انرژی بیشتر
به چارچوبها و قوانین نظارتی بستگی دارد ( ،BAFAدفتر امور اقتصادی و نظارت بر صادرات فدرال.)2۱21 ،
بخش پیمانکاری (تنظیم قرارداد) انرژی از ابزارهای مهم برای افزایش بهرهوری انرژی است .دولت آلمان قصد دارد چارچوب
نظارتی مربوط به تنظیم قراردادهای انرژی را بهبود بخشد و بنابراین "مرکز صلاحیت قرارداد برای ساختمانها" را برای ارائه
اطلاعات و ارتقاء خدمات تنظیم قرارداد انرژی ایجاد کرده است .بعلاوه ،هزینههای مشاوره قبل و حین اجرای پروژههای پیمانکاری
توسط دولت تأمین میشود ( .)dena, 2021با این حال ،طبق نظرسنجی انجام شده از  ESCOها در سال  ،2۱2۱مهمترین مانع
فروش بخش انرژی ،پیچیدگی بالای برنامه های تأمین مالی است .در سال  ، 2۱2۱تقاضا برای خدمات انرژی عمدتا توسط صنعت
املاک و مستغلات و به دنبال آن بخش دولتی و خانوارهای خصوصی انجام شده است ( ،BAFAدفتر امور اقتصادی و نظارت بر
صادرات فدرال.)2۱21 ،
تقاضا برای خدمات مدیریت انرژی تا حدودی تحت تأثیر چارچوب نظارتی است .از زمان معرفی الزامات ممیزی قابل گواهی در
سال  ، 2۱15تقاضا برای خدمات مدیریت انرژی قابل گواهی شدن افزایش یافته است .اما گواهینامه ها به دلیل اعتبار چهار ساله
آن ها فقط هر چهار سال یک بار درخواست می شوند.

به طور کلی ،تقاضا برای خدمات بهره وری انرژی بسیار کمتر از پتانسیل آن باقی مانده است .شرکتهای بزرگ اغلب معتقدند
که برنامهریزی و اجرا برای این بخش میتواند داخل شرکت انجام شود ،در حالی که شرکت های متوسط و کوچک ،بخش دولتی
و خانوارهای خصوصی معمولاً ادعا می کنند که محدودیتهای سرمایهای ،سرمایهگذاری آنها در بهرهوری انرژی را محدود میکند
( ،BAFAدفتر امور اقتصادی و نظارت بر صادرات فدرال.)2۱21 ،

 5خلاصه
آلمان با موفقیت ،اهداف بلندپروازانه بهرهوری انرژی را با تکیه بر ترکیبی از سیاستها و ابزارهای مختلف دنبال میکند .ساختار
کلی بهرهوری انرژی متشکل از مقررات و ابزارهای آلمانی  -اروپایی است که باهم درهم میآمیزند و با یکدیگر هماهنگ هستند.
از ینلحاظ ،مطالعه موردی آلمان میتواند بینشهای ارزشمندی را برای ایران فراهم کند .بااینحال ،اجرای اقدامات بهرهوری
انرژی نیاز به کنترل کارآمد توسط مقامات و اجرای کلی و بدون تبعیض دارد.
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