
 
 

  هاي خدمات انرژي در كشوربررسي نقش و الزامات فعاليت شركت
  

  اميردودابي نژاد -فردمونا وثوقي -ترابي سعيد مهذب
  

  تهران، شهرك غرب، بلوار شهيد دادمان، پژوهشگاه نيرو-وري انرژي ايرانسازمان بهره
  
  

  :چكيده
متوسـط رشـد مصـرف    . برابر افزايش پيـدا كـرده اسـت    3هاي نفتي در ايران به در طي كمتر از دو دهه مصرف فرآورده

رونـد  . شـده اسـت   6/3برق در كشور در دو دهـه اخيـر حـدود    به درصد و نياز مصرف  10ساالنه انرژي در ايران حدود 
همچنـين فاصـله   بايد براي تأمين آن صرف گردد و هاي هنگفتي كه ميفزاينده مصرف انرژي در كشور و مبالغ و هزينه

سـازي انـرژي،   وري مصرف انرژي در ايران با متوسط جهاني، باعث توجه جـدي بـه مقولـه بهينـه    هاي بهرهزياد شاخص
به دليل مقتضيات و شرايط خاص ايـن موضـوع و ضـرورت ورود    . ها شده استخصوصاً بعد از طرح هدفمند شدن يارانه

هاي خـدمات انـرژي از مهمتـرين لـوازم     فعاليت گسترده شركت ،هاي توليدي و خدماتيبخش خصوصي به تمام شاخه
در اين مقاله ضمن مـرور روش، چـارچوب، نـوع قـرارداد و گـردش مـالي       . وري مصرف انرژي استتوسعه عملياتي بهره
ها سابقه جهاني و ملي مسأله و همچنين تفاوت اين شـاخه از خـدمات مهندسـي بـا ديگـر خـدمات       فعاليت اين شركت

  . است بررسي شده
  : كليد واژه

  طراحي ساز و كار -صنعت -هاي خدمات انرژيشركت -حقوق و اقتصاد -وري مصرف انرژيبهره
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
 

 قدمهم -1
ن در هر دهه به دو برابر افزايش   هاميزان مصرف انرژي در ج

تا  2001ي   ها   يافته و پيش بيني شده است كه طي سال
 54ن به ميزان   ها، روند مصرف انرژي در ج2025سال 

بيشترين ميزان  مياندر اين . درصد افزايش خواهد يافت
مثل ايران  ،ي در حال توسعه  ها  مصرف انرژي به كشور

  .اختصاص دارد

ي نفتي در   ها   حاكي از آن است كه مصرف فرآورده   ها  آمار
برابر افزايش پيدا كرده است  سهايران در كمتر از دو دهه به 

 10انرژي در ايران حدود  رف ساالنهمص و متوسط رشد
از سوي ديگر مصرف نادرست و اتالف . است درصد

ي ميلياردي براي   ها   انرژي، هزينه غيرمنطقي و نامعقول
شاخص شدت مصرف انرژي ايران . كشور در پي داشته است

روش محاسبه حدود دو برابر متوسط  1ترينگيرانهدر سهل
فت خام به ميليون دالر تن معادل ن 242جهاني و برابر 

مصرف به انرژي  ضمناً در دو دهه اخير رشد نياز .است
  .برابر بوده است 6/3الكتريكي بيشتر از 

گران سازي مصرف انرژي براي تحليلبهينه رو كاهش واين از
شرايط اقتصادي  بهبود در يمهم اقتصادي گام بسيار

 روند مصرف بي رويه و اتالف هولناك .محسوب مي شود
توجهي و بي تفاوتي نسبت به آن به  انرژي در ايران و بي

ي عظيم   ها   حدي است كه تاكنون اتالف اين همه سرمايه
مالي كمتر ما را به خود آورده است و شايد بتوان گفت 
بيشتر شاهد هدرروي و اتالف سرسام آور انرژي در كشور 

م شده اقدامات انجا و بوده ايم، تا فكر چاره انديشي براي آن
  .يا كم بهره بوده استو مفيد فايده واقع نشده 

در دهه  در جهان سازي مصرف انرژي ي بهينه  ها   فعاليت
. با سه محور انرژي، اقتصاد و محيط زيست آغاز شد و 1970
ي قابل   ها  سود   ها   در نتيجه اين فعاليت ي صنعتي  ها  كشور

ر   هارا مو تا حدودي بحران انرژي   توجهي كسب نموده
ن به مديريت مصرف   اهي ج  ها  امروزه اغلب كشور. دندكر

نگرند كه اعمال  انرژي به عنوان يك منبع جديد انرژي مي
اين مديريت منجر به شكوفايي صنعت، اقتصاد و بروز 
فرهنگ مصرف منطقي شده است و نسل جديدي از 

                                                 
توليد ) PPP(برآورد بر اساس تبديل بر مبناي برابري قدرت خريد   1

  ناخالص داخلي 

بال به دن. ي پاك پا به عرصه وجود گذاشته است  ها   تكنولوژي
ي نفتي   ها   جاد آن بحراناي  كه منشأ توجه و   ها   اين فعاليت

ي پيشرفته  صنعتي به منظور گسترش   ها  بود، كشور 70دهه 
ي   ها   ي مديريت مصرف انرژي به تأسيس شركت  ها   فعاليت

همت گمارند و بعضاً از اوائل دهه ) اسكو( 2خدمات انرژي
رتقاء و ترويج فرهنگ ي خود جهت ا  ها  در كشور 1980
ي خصوصي خدمات انرژي را   ها   سازي انرژي شركت بهينه

   .حمايت نمودند

- با وجود عدم فعاليت جدي بخش خصوصي در قالب شركت
جويي هاي خدمات انرژي در ايران، پتانسيل قابل توجه صرفه

تواند بازار مناسبي را كننده ميهاي مختلف مصرفدر بخش
به عنوان نمونه ميزان . فراهم نمايدها براي اين شركت

جراي استانداردهاي مصرف انرژي در جويي حاصل از اّصرفه
ميليون  8بيش از  1390بر در سال انرژيصنعتي فرآيند  16

  .گرددبشكه نفت خام برآورد مي

ي   هـا    شـركت  هـاي فرايند اجراي پروژهتعريف و  -2
  خدمات انرژي

 تعريف -2-1
هاي شركتي است كه در كليه بخششركت خدمات انرژي 

هاي مرتبط با بهبود كارآيي  مصرف كننده انرژي، طرح
اين . كندمين مالي و اجرا ميأت طراحي، انرژي را مميزي،

شركت با تضمين حصول به سطح مشخصي از كارآيي 
گيرد و سهم خود را انرژي، تمام ريسك پروژه را به عهده مي

لب قرارداد عملكردي جويي انرژي در قااز محل صرفه
  ميمه ابزاري خدمات انرژي   ها   شركت. كندبرداشت مي

يي   ها  خصوص در كشور هي انرژي را در دنيا بيكه كاراهستند 
ي خصوصي سازي و بازار ، مسئله3سيسات برقيأكه تجارت ت

يي كه خصوصي   ها   كنند و در زير بخش ميرقابت را تجربه 
مانند توليد حرارت در (است سازي و آزادسازي مرسوم 

  . دهند ميتوسعه ) اروپاي شرقي ي اروپاي مركزي و  ها  كشور

  

  

  
                                                 

2 Energy Service Company (ESCO) 
3 Utilities 
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  يند اجراآمراحل فر -2-2
 ي خدمات  ها   ي شركت  ها   مراحل اصلي در فرايند اجراي پروژه

 :توان به شرح زير بيان نمودرا مي انرژي
مميـزي انـرژي   : گذاري سرمايه مميزي انرژي با هدف .1

مجموعه اقداماتي است كه براي شناسـايي، چگـونگي   
ي مصرف انرژي در يك فعاليت يا   ها   مقادير و موقعيت

 و امكانــات   هــا   فراينــد انجــام و طــي آن فرصــت   
شـود و مـورد ارزيـابي     جويي انرژي مشخص مي صرفه

  .گيرد قرار مي
 : گرددمميزي انرژي در سه سطح انجام مي

و بازديد ظاهري برآوردي با مشاهده  ١در سطح اول •
و    هـا    ، پتانسـيل  ي اصلي مصرف انرژي  ها   موقعيتاز 

-ي ممكن جهت بهبود وضعيت مصرف مي  ها  راهكار
  . گردد

) روز 5حــدود (در يــك دوره كوتــاه ٢در ســطح دوم •
بيان گيرد و هدف مميزي انرژي كوتاهي صورت مي

ي   هـا    در مصـرف و هزينـه     ها   جويي صرفهميزان  كمي
اين سطح بازديد و بررسي اوليه از  در. ميباشد انرژي

 . قبل انجام شده است
ــه    • ــي از كلي ــامع و فن در ســطح ســوم گزارشــي ج

ي   هـا    يـي كـه داراي پتانسـيل     ها   و سيستم   ها  فرآيند
. گـردد باشـند ارائـه مـي   بااليي در مصرف انرژي مي

است  اين مرحله مستلزم انجام دو مرحله قبلي انجام
 .انجامد هفته به طول مي 16تا  4و حدود 

سازي مصـرف   بهينه پذير براي ي امكان  ها   تعيين روش .2
ــرژي ــه  : ان پــس از بررســي و مطالعــه مصــارف و كلي

سـازي مصـرف انـرژي،     ي موجود در بهينه  ها   پتانسيل
 .گردد ي مناسب تعيين و ارائه مي  ها  و راهكار   ها  روش

مرحلـه بـا توجـه بـه كارآمـدي       ايـن  در: تعريف پروژه .3
و منـافع     هـا    ي مناسـب بـا خواسـته     هـا   ، پروژ  ها  راهكار

 .گرددمتقاضي جهت مديريت انرژي تعريف مي
پـس از  : سـازي  بهينـه  ضمين نتايج اجـراي اقـدامات  ت .4

تعريف پروژه با توجه بـه مطالعـات صـورت گرفتـه و     
قابـل   جـويي  د شده، ميزان صـرفه   ها  ي پيشن  ها  راهكار

 .گرددحصول تضمين مي

                                                 
1 Walk through 
2 Short Audit 

:   هــا  اسـتاندارد  بررسـي و تضـمين رعايــت مقـررات و    .5
و قـوانين در طـول اجـراي پـروژه        ها  رعايت استاندارد

 .شودبررسي و كنترل مي
-تجهيزات مناسب اندازه:   ها  آن تهيه تجهيزات و نصب .6

از جملـه  (گيري و يا مورد نياز جهت كاهش مصـرف  
ه و يا تجهيزات كم مصـرف جهـت   ي كاهند  ها  دستگاه

 .شودتهيه و نصب مي...)جايگزيني و 
اركـان از جملـه    در طول پروژه تمـامي : مديريت پروژه .7

نيــروي انســاني اجــراي پــروژه، آمــار توليــد، ميــزان  
... ، زمان پيشـرفت كـار و     ها  مصارف، وضعيت دستگاه

 .شودكنترل مي
در : دمدت قراردا تعمير و نگهداري تجهيزات در طول .8

طول مدت قرارداد چنانچه تجهيزي نياز به تعمير و يا 
تنظيم داشته باشد شركت موظف بـه بررسـي و رفـع    

عالوه بر اين شركت . اشكاالت احتمالي آن خواهد بود
خدمات انـرژي متعهـد مـي شـود در طـول قـرارداد،       

ي الزم را به تيم نگهداري بدهد تـا پـس از     ها  آموزش
نگهـداري كـل تجهيـزات را در     اتمام قـرارداد بتوانـد  

 .دست بگيرند
ميـزان  : بطـور پيوسـته   جويي گيري ميزان صرفه اندازه .9

-گيري ميجويي به طور پيوسته كنترل و اندازهصرفه
 .شود

و سرمايه گذاري  تامين منابع مالي: مين منابع ماليأت .10
جهت اجراي پروژه با توجه به نوع قرارداد ميان 

ل توسط خود شركت، متقاضي و شركت به طور معمو
- مي اخذ وام از شخص ثالث و يا توسط كارفرما انجام

 .شود

ي خدمات   ها   مروري بر تجارب جهاني شركت -3
  انرژي

ي خدمات انرژي در   ها   مطالعاتي كه بر پايه فعاليت شركت
آمريكا انجام گرفته نشانگر رشد بازار و پتانسيل خوب 

ي خدمات انرژي   ها   رود كه شركت انتظار مي. باشد فعاليت مي
در ترويج كارايي انرژي در هر كشوري داشته  نقش مهمي

ي   ها   ن شركتي كانادا، سوئد و انگلستا  ها  در كشور. باشند
 1980و اوائل دهه  1970خدمات انرژي در اواخر دهه 

در اواخر دهه    ها  ي عمده آن  ها   بوجود آمدند ولي فعاليت
و    ها   فعاليت. به مرحله اجرا درآمده است 1990و دهه  1980

ي خدمات انرژي در هر كشور با كشور ديگر   ها   اهداف شركت
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ي خدمات   ها   شركت   ها  ر كشوردر بيشت. باشد متفاوت مي
) شهرداري(انرژي در سه بخش تجاري، صنعتي و شهري 

  .كنندفعاليت مي

  :ن  وضعيت صنعت خدمات انرژي در مناطق مختلف جها
 20ي خدمات انرژي در آمريكا بيش از   ها   شركت: آمريكا .1

ي فعال   ها  سال سابقه فعاليت دارند و تعداد شركت
گردش مالي . شركت است 60رسمي در آن حدود

 2.1الي  1.9حدود    ها   ساليانه حاصل از اجراي پروژه
% 24ميليارد دالر و رشد متوسط گردش مالي ساليانه  

ي خدمات انرژي در   ها  عمده فعاليت شركت. باشدمي
 عمدتاً(آمريكا در زمينه صنايع و بخش ساختمان 

  .است) ي دولتي و عمومي  ها  ساختمان
ي خدمات انرژي در كانادا   ها   مدت فعاليت شركت: كانادا .2

گردش مالي ساليانه در . رسدسال مي 20به بيش از 
برابر  1995ميليون دالر، سال  184برابر  1994سال 
ميليون  500برابر  1997ميليون دالر و در سال  278

صنايع و در زمينه    ها  دالر كانادا و عمده فعاليت آن
ي دولتي و   ها  ساختمانعمدتاً (ن بخش ساختما

  .بوده است) عمومي
 1994ي خدمات انرژي انرژي درسال   ها   شركت: ژاپن .3

 1997در سال    ها  در ژاپن شكل گرفتند و اتحاديه آن
شركت در  20نزديك به  2001در سال . تاسيس شد

 80به بيش از    ها  ژاپن وجود داشت كه امروزه تعداد آن
اين كشور در  در   ها  حجم قرارداد. تشركت رسيده اس

 2010ميليون دالر و در سال 83معادل  2000سال 
ي در يجوميليارد دالر بوده و بيشترين صرفه 1.3حدود 

 . بخش تهويه مطبوع حاصل شده است

 ي خدمات انرژي در  ها  وضعيت فعاليت شركت -4
  ايران 

در كشور ما از ساليان گذشته فعاليت شركت هايي تحت 
شروع فعاليت اين . عنوان شركت هاي مشاور انرژي آغاز شد

ها نه براساس نياز بازار كه براساس و بر مبناي شركت
سياستگذاري ها و فعاليت هاي حاكميتي و دولتي در 
چارچوب اهداف بهينه سازي مصرف انرژي دروزارت نيرو و 

براين اساس به طور عمده . پس از آن وزارت نفت بوده است
  :ت ذيل انجام شده استاقداما

  هاسيس اين شركتأپيگيري و تشويق ت -1

  آموزش كاركنان و كارشناسان مربوطه -2
  تامين تجهيزات و امكانات سخت افزاري -3
  ها  بندي شركت رتبه -4

به صورت  ها عمدتاً چه اشاره شد فعاليت اين شركت اما چنان
ثر قي و مؤگيري تقاضاي حقي دستوري و بدون شكل

وري مصرف انرژي از  تقاضاي كاهش يا بهره(يان متقاض
. پذيرفتانجام مي) نندگاني همچون صنايعكطرف مصرف 

ها از اهداف اوليه در نظر گرفته شده  بنابراين اين شركت
به اين . اند ه ندادهئقابل قبولي ارا ي منحرف شده و كارنامه

ها منحصر به مميزي  ترتيب در گذشته فعاليت اين شركت
هايي از طرف، با تعريف اساس پروژه انرژي آن هم برمصرف 

آنها نيز به  برخي از. هاي دولتي شده بودو بودجه سازمان
صورت مشاور تغيير ماهيت داده و كمتر مشاهده شده است 

ها به صورت عملياتي راهكارهايي براي كاهش كه اين شركت
-ميالبته . مصرف انرژي ارائه كرده و به اجراي آن بپردازند

توان گفت دليل اين وضعيت پايين بودن قيمت انرژي و 
سهم اندك هزينه آن بين نهاده هاي مختلف بخش صنعت 

 .بوده است

با روند واقعي شدن قيمت انرژي در كشور به نظر مي رسد 
ها ايجاد  تقاضاي حقيقي بازار براي خدمات اين گونه  شركت
قانوني  شود اما مساله اصلي عدم وجود بسترهاي حقوقي و

توان گفت  براين اساس مي. هاست مناسب فعاليت اين شركت
، مكانيزم بازار قادر به  در شرايط كنوني حتي با وجود تقاضا

مين شرايط داد و ستد اين خدمت ارزشمند كه داراي أت
  .منافع ملي نيز مي باشد نخواهد بود

اگر اين پرسش را از منظر ادبيات اقتصادي تجزيه و تحليل 
در . شويم تر و در سطحي باالتر ميم، متوجه سؤالي مهمنمايي

جويي  هاي صرفهگيري شركت اين چارچوب، عدم شكل
 انرژي يا انحراف از فعاليت اصلي به معناي عدم وجود بازار

براي آن  1براي اين گونه فعاليتها يا وجود بازار به اصطالح بد
كه چرا است و لذا سؤال اصلي به اين ترتيب قابل بيان است 

جويي در مصرف انرژي به طور عام و  بازاري براي صرفه
جويي انرژي به طور خاص شكل نخواهد  شركتهاي صرفه

گرفت و يا چرا اين بازار مصداق يك بازار بد است و چگونه 
  نمود؟ توان اين بازار بد را به يك بازار خوب تبديل  مي

                                                 
1 Missing Market 
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موجود از  دراين شرايط و با توجه به الزامات گوناگون قانوني
سازي و اجراي جمله قوانين موضوعه كشور درمورد خصوصي

آفريني و ، و قانون اصالح الگوي مصرف نقش44الزامات اصل 
  .رسداقدام اصالحي از جانب دولت بسيار ضروري به نظر مي

از منظر اقتصادي در چارچوب ادبيات بازار سازي و طراحي 
توان در  آن را ميهاي  گيرد و ريشه قرار مي  1ساز و كار

، )1961(كارهاي اقتصاددانان بزرگي چون رونالد كوز 
، هرناندو )1970(، جورج آكرلوف )1967(استيون چونگ 

) 2009تا  2004(و بانك جهاني ) 2000و  1989(دسوتو 
ايده اصلي اين شاخه از ادبيات اقتصادي اين . دنبال نمود

بازارها خود . است كه لزوماً همواره بازارها وجود ندارند
اي متشكل از نهادهاي گوناگون هستند كه در  مجموعه

صورت نبود يا نقص آن نهادها نبايد انتظار داشت منافع 
مورد انتظار از مشاركت بخش خصوصي در بازار فراهم شود 
و حتي نبايد توقع مشاركت بخش خصوصي در بازار را 

 . داشت

دي اين است لذا پيشنهاد اساسي اين شاخه از ادبيات اقتصا
هاي موجود شناسايي، و ساز و كارهايي طراحي  كه كاستي

گران خصوصي در بازار بيشترين شود تا مشاركت كنش
موانع تحقق نظام  به عنوان نمونه يكي از. منافع را ايجاد كند

وقتي بين  .است 2كار بازار عدم تقارن اطالعات و ساز و
ه باشد، هزينه طرفين مبادله عدم تقارن اطالعات وجود داشت

افزايش يافته و اين افزايش هزينه مبادله  شدت به 3مبادله
جورج اكرلوف در . مانع از انجام مبادله بين طرفين مي شود

: هاي دست دوم بازار ماشين«مقاله معروف خود با عنوان 
به  1970در سال » عدم اطمينان كيفي و ساز و كار بازار
ار براي ماشين هاي شرح و بسط داليل عدم شكل گيري باز
-مثال عدم شكل. دست دوم در همين چارچوب مي پردازد

گيري بازار هاي بيمه در غياب نظم بخشي دولتي و يا 
بازارهاي مالي و مشكل اعتبار سنجي نيز در همين حوزه 

 .مورد بحث قرار گرفته است

در عرصه عمل و در كشور شاهد تجارب و تالشهايي هستيم 
نادانسته به نوعي در راستاي ايجاد بازار  كه هر يك دانسته يا

ها  براي مثال شهرداري. كنند هاي آن عمل مي و رفع كاستي

                                                 
1 Mechanism or Market Design 
2 information asymmetry 
3 transaction cost 

در سراسر جهان نقش مهمي در پيدايش و تحول بازارها 
شهرداري تهران با تأسيس ميادين ميوه و تره بار در . دارند

نقاط مختلف شهر تهران، بازار توزيع محصوالت كشاورزي در 
پيك بادپا با ايجاد . تا حدودي كشور را متأثر ساخت تهران و

يك شبكه توزيع محموالت در تهران بازار پست شهري را 
دگرگون كرد، مراكز نقل و انتقال خودرو كه در ابتداي دهه 

اندازي شد ارتباط ميان خريداران و  در تهران راه 1370
اي كه  فروشندگان را به طور اساسي دگرگون نمود به گونه

 .زينه مبادله بازار ماشينهاي دست دوم را كاهش داده

انجام چنين اقداماتي در موارد مشابهي كه ذكرشد در اكثر 
نقاط دنيا و در اقتصادهاي مبتني بر بازار جهت تقويت بخش 

 .خصوصي داراي نمونه هاي متعدد است

حال در مورد شركت هاي خدمات انرژي اين مساله را  
طور كه اشاره شد اولين اقدام  نهما. كنيم سازي مي مدل

هاي خدمات انرژي مميزي انرژي است در اين مرحله  شركت
. اطالعات اين شركت نسبت به مشتري بيشتر خواهد بود

هاي متفاوت صرفه  همچنين اين شركت در مورد روش
دارد و با  جويي و هزينه آن ها اطالعات بيشتري در اختيار

معموال امكان مقايسه بين  توجه به عدم وجود بازار يكپارچه
هزينه روش ها و راهكارها توسط ساير شركت ها وجود 

همان طور كه اشاره شد براي اين مشكل عدم تقارن . ندارد
يعني تحليل . شود حل مي 4اطالعات با روش دروني كردن

برمبناي (هزينه و فايده توسط شركت خدمات انرژي 
صميم گيري انجام شده و در نهايت ت) درصدي از منافع

 .شود انجام مي

در محاسبه . اما اينجا نقطه پيدايش مشكل ديگري است 
مقدار صرفه جويي انرژي و حق الزحمه شركت عدم تقارن 
اطالعاتي به نفع متقاضي وجود دارد كه مي تواند حقوق 

به اين ترتيب مي توان ... شركت خدماتي را تضييع نمايد و
ايجاد (مشاهده نمود كه در صورت عدم نهاد سازي اقتصادي 

هرگز نمي توان انتظار ) رهاي حقوقي و ساير ملزومات آنبست
داشت كه خود به خود و توسط دست نامرئي بازار، بازاري 

  .جويي انرژي شكل گيرد صرفه) خدمات(براي كاالي

گيري  توان الزامات حقوقي و نهادي شكلبر اين اساس مي
  :هاي خدمات انرژي را به شرح زير احصا نمود شركت

                                                 
4 internalization 
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ارزيابي عملكرد شركتهاي  هايتعيين روش .1
 خدمات انرژي

  هاي ممكن و مؤثر تأمين ماليبررسي روش .2
اصول حاكم بر تدوين قرارداد بين كارفرما و  .3

هاي حقوقي و شركت مشاور بر اساس ويژگي
 نهادي در ايران

 تدوين قراردادهاي عملكردي استاندارد  .4
هاي نامه بيمه قراردادهاي شركتتدوين آئين .5

  خدمات انرژي
 نامه و تشكيل صندوق ضمانت دوين آئينت .6
ها و مقررات الزم براي نامهپيشنهاد قوانين و آئين .7

 تسهيل فعاليت شركتهاي خدمات انرژي 
تشكيل انجمن تخصصي صنفي براي شركتهاي  .8

 خدمات انرژي 
هاي عمومي و تخصصي مديريت برگزاري دوره .9

  مربوطه  نامه انرژي و ارائه گواهي
هاي تشويقي براي سياستآگاهسازي و اعمال  .10

مؤسسات مالي جهت وارد شدن به قراردادهاي 
 عملكردي

 رتبه بندي شركتهاي خدمات انرژي .11

  ايران ي خدمات انرژي در   ها   فعاليت شركت دامنه -4-1

 : هستند زير ي  ها  بخش انرژي كنندگان مصرف ترين عمده
 صنايع -
 نقل و حمل -
 ساختمان -

 باشند مي يي  ها   ويژگي داراي ماهيتاً فوق ي  ها   بخش از هريك

 ي خدمات انرژي در  ها  شركت عملكردي تفاوت موجب كه

 .گردد مي   ها  آن

 باشد، مي متفاوت و متنوع صنعت هر در توليدي ي  ها  پروسه

 سازي مصرفبهينه ي  ها   پروژه اجراي براي مثال به عنوان

 آجر نساجي، قند، الستيك، سيمان، صنايع از هريك در انرژي

هر  توليد پروسه از شناخت كافي به نياز ... و فوالد سراميك، و
ي خدمات   ها  شركت تا گرددمي باعث ويژگي اين . است يك

 باشد داشته رت  مها و تبحر صنعت چند يا يك انرژي فعال در

فرآيند  در ساختاري سازي بهينه در   ها  آن فعاليت دامنه عمالً و
  .گردد مي محدود صنعت هر

 و دامنه گستردگي دليلبه  نيز نقل و حمل بخش در 

 شرايطي ي خدمات انرژي تحت  ها  شركت موجود، پيچيدگي

 هفتاد دهه در مثال به عنوان. باشند مي فعاليت به قادر خاص

 جايگزيني د  پيشنها ژاپني ي  ها   كمپاني برخي شمسي
 يارانه دريافت درقبال را ايران  بازار در مصرف كم ي  ها  خودرو

 به دليل عمالً كه نمودند مطرح شده جويي صرفه سوخت

 .نگرديد قانوني اجرايي و فني ي  ها  پيچيدگي

 ساختمان بخش ي خدمات انرژي در  ها  شركت فعاليت اما

زمينه . دارد ديگر بخش دو با متمايز كامالً يي  ها   ويژگي
 و يكنواختي بدليل انرژي خدمات ي  ها  شركت فعاليت

 بخش ساختمان در انرژي مصرف ي  ها  فرآيند ماهيت عموميت

 درصدي چهل سهم به توجه با. است يكنواخت و وسيع

 فعاليت و اهميت ضرورت ساختمان، بخش در انرژي مصرف

 آشكار پيش از بيش بخش ناي در انرژي خدمات ي  ها  شركت

 تاسيسات ساختمان در بخش انرژي كنندگان مصرف. شود مي

 تاسيسات ناي  خاص طوربه .هستند مكانيكي و الكتريكي

 سرمايش، و تهويه حرارت مركزي، ي  ها   سيستم شامل

 و اكتيو توان كنترل و مصرفي گرم آب و آسانسور روشنايي،
  .است ساختمان در الكتريكي مصرفي انرژي راكتيو

ي  ارائه با عموماً بخش ي خدمات انرژي فعال دراين  ها  شركت
 سازيبهينه به قادر وسيع اي گستره در يكسان ي  ها  راهكار

 هزينه محل از پروژه ي  ها   هزينه مالي تامين و انرژي مصرف

 بخش در مثال به عنوان. باشند مي شده جويي صرفه انرژي

 گر حس ي  ها   سيستم اندازي راه و نصب با روشنايي كنترل

 در جويي صرفه براي الزم ي  ها  زمينه 1زماني يا و هوشمند

در  روشنايي ي  ها   سيستم الكتريكي انرژي مصرف
 در يا گردد مي فراهم غيرمسكوني يا و مسكوني ي  ها   ساختمان

 ي  ها   سيستم از برداريبهره با مركزي حرارت سيساتأت بخش
 ساختمان موتورخانه تجهيزات موتورخانه، هوشمند كنترل

 شوند مي راهبري و كنترل به نحوي   ها  پمپ و   ها  مشعل شامل

 ي  ها  زمان عملياتي، راندمان حداكثر به دسترسي با كه

 ساعت از پس يا و برداري بهره در حين   ها  آن كاركرد غيرمفيد

 قابل ي  ها   جويي صرفه تا گردد حذف مدارس و ادارات در كاري

 ساختمان الكتريكي انرژي و سوخت ي  ها   هزينه در اي مالحظه

  .شود حاصل

                                                 
1 Timing 
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   ايران در انرژي خدمات قراردادهاي تجارب -4-2
جدي و  اقدامات تاكنون موجود، موانع و مشكالت دليل به

كشور  در انرژي خدمات قراردادهاي عقد با رابطه در مشخصي
 عقد در موجود هاي عملي نمونه يكي از .است نگرفته صورت

 و ساختمان حرارتي تأسيسات در انرژي قراردادهاي خدمات
- صرفه منظور به موتورخانه هوشمند كنترل تجهيزات نصب
 .است بوده سوخت مصرف در جويي

 خدمات قرارداد چندين كشور در بار اولين براي رابطه اين در

 حرارتي تأسيسات گاز مصرف در جوييصرفه منظور به انرژي

 منعقد موتورخانه هوشمند كنترل هاي سيستم از استفاده با
 است صورت اين به قراردادها اين اجراي كلي نحوه. گرديد

مصرف  ساالنه متوسط تعيين و مميزي انجام از پس كه
 كتبي تأييد از پس و مصرفي گاز قبوض به توجه با سوخت
به  كنترل هوشمند تجهيزات قرارداد، مفاد در كننده مصرف
 آن از برداري بهره و نصب موتورخانه محل در رايگان صورت

 گاز كنتور عدد تجهيزات رايگان نصب از پس. شود مي آغاز
 همان در بعد سال. رسدمي طرفين تأييد به و شده قرائت

 از عدد دو كسر با. گرددمي قرائت كنتور عدد تاريخ مجدداً
آيد مي به دست سازيبهينه دوره مصرفي گاز ميزان يكديگر،

قرارداد  عقد از قبل سالهاي مصرف متوسط مقايسه با و
 .گرددمي محاسبه شده جويي صرفه گاز حجم

) متقاضي و انرژي خدمات شركت(طرفين  قرارداد مفاد طبق
 در هزينه ساله هر % 50 ميزان به هريك مساوي بطور

 تا شرايط اين .گردندمي سهيم شده جويي صرفه سوخت

 ادامه روز سوخت قيمت احتساب با سال هر و سال 5 مدت

 كشورهاي ساير در معمول روال برخالف حتي. يابدمي

 انرژي كنندگانمصرف تشويق منظور به پيشرفته، و صنعتي

 انرژي، خدمات قراردادهاي انعقاد به ساختمان در بخش

 مدت قرارداد اتمام از پس شده نصب تجهيزات مالكيت امتياز

 طبق ديگر كشورهاي در درصورتيكه يابد،مي تعلق مالك به

 مجاز خدمات ارائه دهنده شركت انرژي، خدمات قرارداد مفاد

  قرارداد مدت اتمام از پس مربوطه تجهيزات آوريجمع به
 برداري بهره ادامه به كنندهتمايل مصرف صورت در و باشدمي

 شركت به را هاآن هزينه بايستمي شده نصب تجهيزات

  .پرداخت نمايند مربوطه

 و سوخت مصرف ميزان به مربوط اطالعات نمونه، به عنوان
 دربرخي از جوييصرفه براي موجود هايپتانسيل بيني پيش

 آمده اندنموده منعقد انرژي خدمات قرارداد كه ساختمانهايي

  :است

  هاسازي در برخي از ساختماننتايج اقدامات بهينه: 1جدول 

 نام
  ساختمان

مصرف گاز 
  ساالنه

(m3/year)  

 پس جويي صرفه
كاري  ساعت از

  ساختمان

در  جويي صرفه
  زمان

 بهره برداري از
  ساختمان

مجموع 
-صرفه

جويي 
  ساالنه

  %34  %5  %29  97643  1شماره 
  %55.8  %9.3  %46.5  21882  2شماره 
  %45  %7.5  %37.5  58569  3شماره 
  %60  %10  %50  94902  4شماره 
  %20  %20  -  315388  5شماره 
  %15  %15  -  143232  6شماره 

هـاي  پـروژه برخي از در بخش صنعت نيز نتيجه اجراي 
به صـورت زيـر    هاي خدمات انرژيتوسط شركت سازيبهينه
  :است

  صنايعسازي در برخي از نتايج اقدامات بهينه: 2جدول 

  
 ،جـويي در صـنايع  بر اساس برآوردهاي پتانسيل صـرفه 

كه نتيجه مميزي انرژي در صـنايع   مندرج در ترازنامه انرژي
جويي قابل تحقق مطابق جدول زيـر خواهـد   صرفهباشد، مي
  :بود

در برخي از  پتانسيل صرفه جويي قابل تحقق: 3جدول 
  صنايع

  .مگاژول در نظر گرفته شده است 6000هر بشكه نفت خام معادل 
  .دالر در نظر گرفته شده است 100ارزش ريالي هر بشكه نفت خام معادل 

  .ريال در نظر گرفته شده است 10000هر دالر معادل 
  

نام 
  صنعت

تعداد 
  هاكارخانه

جويي صرفه
بشكه (ساالنه

  )نفت خام

گذاري سرمايه
ميليون (انجام شده
  )ريال

شاخص 
گذاري سرمايه

بشكه /ميليون ريال(
   )نفت خام

  0.47  141036.75  299659  9  سيمان
  0.185  7190.75  38968  3  قند

  0.06  4700  78210  2  شيشه
كاشي و 
  0.32  13205.5  40788  2  سراميك

-پتانسيل صرفه  نام صنعت
  جويي

  )گيگاژول در سال(

گذاري سرمايه
 اردميلي(جهت تحقق 

  )ريال

جويي صرفه
ميليون (ريالي 

  )دالر
  64  300  3826141  سيمان
  13  24.25  786475  قند

  8  5  484396  شيشه
  10  31  588694  راميكسكاشي و 

  95  360.25  5685706  جمع
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ميليـون   36.025شود كه بـا  مطابق جدول فوق مشخص مي
 ،گذاري در بخش صنعتسرمايه) ريال اردميلي 360.25( دالر

طبـق   .شـود جويي حاصل مـي صرفه ميليون دالر 95معادل 
ـــزي ــال  ممي ــي س ــده ط ــام ش ــاي انج ــاي ه ، 1375-86ه

 12جـويي انـرژي در   گيگاژول پتانسيل صـرفه  27884432
ميليـارد   4650وجود دارد كه معادل ) كارخانه 457(صنعت 

جويي درصد از اين مقدار صرفه 50چنانچه  .ريال خواهد بود
ريالي به عنـوان دسـتمزد شـركت خـدمات انـرژي در قبـال       

شـود   سازي در صنايع در نظر گرفتهاجراي پروژه هاي بهينه
ـ   2325بازاري در حدود  هـا  راي ايـن شـركت  ميليارد ريـال ب

  .وجود خواهد داشت
 

  هاي خدمات انرژي در ايرانالگوي پيشنهادي شركت -4-3

ها در  يكي از مالحظات نهادي كه در گردش مالي شركت
) 1( ايران بايد در نظر گرفته شود، مربوط به نمودار شماره

به الگوي كميته بررسي ابعاد فني و اقتصادي كه  شود مي
اين تفاوت  اين الگو مشابه الگوي قبلي است با  .معروف است

اين الگو ابتدا طرح به كميته ارجاع و مورد بررسي قرار  كه در
گيرد و در صورت تائيد سپس به صندوق ضمانت ارسال مي
بايست  ت انرژي مياين  الگو  ابتدا  شركت خدما در. شودمي

ي مركب از متخصصين فني و   ها  د پروژه را به كميت  پيشنها
تواند در يك سازمان  اين كميته مي  .اقتصادي ارائه كند

اگر كميته مزبور پروژه را مثبت . صالح تشكيل شود ذي
شركت . ارزيابي نمايد، مجوز ضمانت وام را صادر خواهد كرد

ضمانت نامه مذكور به خدمات انرژي با در دست داشتن 
ي تجاري مراجعه خواهد كرد و در صورت موافقت   ها   بانك

ي تحت عنوان   ها بانك با پرداخت تسهيالت، موافقتنامه
بين بانك و صندوق ضمانت ” موافقتنامه تسهيالت تضميني“

اين موافقتنامه شركت خدمات  بعد از امضاء. امضاء خواهد شد
حق ضمانت بصورت ماهيانه به انرژي، مبالغي را به عنوان 

صندوق پرداخت خواهد نمود و صندوق نيز در عوض نسبت 
به ضمانت مبلغ وام در صورت عدم توانايي پرداخت مشتري 

از آنجا كه صندوق ضمانت بازپرداخت . اقدام خواهد نمود
صد در صد تسهيالت و سود آنرا تضمين خواهد كرد، بانك 

  . روژه را خواهد پذيرفتنيز تا حدودي ريسك عدم موفقيت پ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

ي تجاري با   ها   به تدريج بانك) 1نمودار شماره (اين الگو  در
ي خدمات انرژي آشنا خواهند شد و با تقويت بازار   ها   شركت

به    ها  ي آن  ها   و سودآوري طرح   ها   اين شركت و افزايش اعتبار
صندوق . مرور نياز به صندوق ضمانت نيز رفع خواهد  شد

ي گيري بهينه از منابع مال تواند به منظور بهره ضمانت مي
ي مربوط به كفايت سرمايه،   ها  خود ضمن رعايت استاندارد

ي   ها   گذاري مبالغ خود در فرصت نسبت به سرمايه
اگر كميته بررسي . گذاري كوتاه مدت اقدام نمايد سرمايه

ابعاد فني و اقتصادي پروژه در اعطاي مجوز دقت كافي 
نمايد، منابع مالي دولتي موجود در صندوق ضمانت، به 

ت قابل برگشت به دولت خواهد بود و امكان واگذاري سرع
مديريت صندوق ضمانت به بخش خصوصي فراهم خواهد 

  . شد

اين ساز و كار آن است كه ممكن است ضمن  اشكال 
كننده  مابين شركت خدمات انرژي و مصرفتوافقاتي في

شركت كارايي انرژي وام دريافت شده را در  يي،  هان
به منظور . ز آنچه ادعا كرده است، صرف كنديي غير ا  ها   پروژه
اين نقيصه، كميته بررسي ابعاد فني و اقتصادي پروژه   رفع
يي اقدام به پرداخت وام   تواند پس از دريافت اطمينان نها مي

ي خدمات   ها  پيشنهاد الگوي تامين مالي شركت:  1نمودار 
 انرژي در ايران

  تسهيـــالت

بازپرداخت از 
جويي صرفه

انرژي 
جويي  صرفه

  انرژي

اصل وسود 
  تسهيالت  

صندوق 
    ضمانت انرژي 

و    ها   بانك
موسسات 

  مالي

   شركت
ي   ها

  خدمات
      انرژي

ضمانت 
بازپرداخت اصل 

  و سود وام 

مصرف
كننده 

    يي    نها 

حق 
  ضمانــت 

كميته بررسي 

ابعاد فني و 

 اقتصادي
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از  بدين ترتيب كه در پايان مهلت پروژه تيمي. نمايد
ي مصرف   ها  متخصصين زير نظر كميته مزبور، استاندارد

گيري كرده و مورد يي را اندازه  ها  كننده ن ي مصرفانرژ
اين . آزمون قرار دهد و پس از آن مجوز پايان كار صادر كنند

ي احداث   ها  اكنون در بانك مسكن و در پروژهموضوع هم
  .داردي مسكوني مصداق بارز و عملي   ها   ساختمان

تا قبل از تصويب قانون اصالح الگوي مصرف، فعاليت 
هاي خدمات انرژي در كشور به رسميت شناخته  تشرك

شماري توسط  نشده و قراردادهاي مبتني بر كارايي انگشت
در نظام فني و اجرايي . ها منعقد شده است برخي شركت

سازي مصرف انرژي كشور نيز در ردة مشاوران، رشتة بهينه
هاي  پيش بيني شده و در حوزة پيمانكاري نيز فعاليت رشته

هاي اين توان مرتبط با فعاليت تجهيزات را مي تاسيسات و
 1همچنين با استقرار نظام طرح و ساخت. حوزه تلقي كرد

براي  مند شده اما ها نظام بخش مهمي از خدمات اين شركت
پوشش حقوقي كامل الزم است نظام طرح، ساخت و تامين 

  .طراحي و ابالغ گردد 2مالي

ا به تصويب ه قانون نيز در خصوص اين شركت 17مادة 
هاي به منظور حمايت از شركت” رسيده و اشعار داشته است

خدمات انرژي هيأت وزيران بنا به پيشنهاد مشترك 
و معاونت  دارايي هاي نفت، نيرو، امور اقتصادي ووزارتخانه

-نامهرياست جمهوري، آئين راهبـرديريزي و نظارت برنامه
ي تشكيل و توسعه هاي الزم را به طريقي كه انگيزه كافي برا

 وجوده بمربوط به آنها در كشور  خدمات وها گونه شركتاين
آيد، حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به 

از محل  مـادهمنابع مالي براي اجراء اين . رساندتصويب مي
-همچنين دستگاه. تأمين خواهد شد قانـوناين  )80(ماده 
- قانون خدمات كشوري، مي) 4(ماده  موضـوع اجرايـيهاي 

جويي انرژي از محل صرفه قـراردادهـاي انعـقادتوانند براي 
منابع  محل ازهاي حاصله، ايجاد تعهد نموده و جوييصرفه

“ .هاي حاصله اقدام نمايندجوييو صرفه )80(ماده اعتباري 
كه توان انتظار داشت ضمن آن قانوني مي با تصويب اين ماده

اي حقوقي الزم فراهم شود، تسهيالت مالي مورد نياز بستره
  .هاي خدمات انرژي قرار گيرد هم در اختيار شركت

                                                 
1 EPC 
2 EPCF 

ي فعـال در زمينـه     ها   تفكيك شرح وظايف شركت -5
  سازي مصرف انرژيبهينه

سـازي انـرژي و    شركت مشاور انرژي، خدماتي از قبيل بهينه
ري را كاهش بار و هزينه در تاسيسات بخـش صـنايع و تجـا   

هـاي  جدول زير انواع خـدماتي را كـه شـركت   . دهدانجام مي
تواننـد در نـه    سازي مصرف انـرژي مـي  فعال در زمينه بهينه

  .نمايدي كاري فعاليت داشته باشند مشخص ميزمينه
  

  سازيهاي فعال در زمينه بهينهانواع خدمات شركت:  4جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 انواع
خدمات 
  انرژي

شركت 
خدمات 
  انرژي

  پيمانكاران فروشندگان

    شركت
ي   ها

مهندسي  
و ي طراح

  سازنده

  مشاوران

مميزي 
  ●  ●      ●  انرژي

طراحي 
  ●  ●      ●  مهندسي

نصب 
    ●  ●  ●  ●  تجهيزات

مديريت 
 پروژه و
  ساخت

●    ●  ●    

 صحت و
نظارت 
  برعملكرد

●        ●  

ضمانت 
          ●  عملكرد

 عملكرد،
تعميرات 

-و راه
  اندازي

●  ●  ●  ●    

تامين 
          ●  مالي

هماهنگ 
        ●  ●  كننده
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  (M&V)1مهندسي ارزيابي -6
گيري و بازبيني يكي از ملزومات مهندسي ارزيابي يا اندازه
ي   ها  و ارتقاي سطح كارايي شركت اصلي در صحت فعاليت

ترين كاربرد مهندسي ارزيابي  اصلي .استخدمات انرژي 
همچنين ميزان و    ها  ن شركتاي  يا كارمزدمنافع محاسبه 

مصرف انرژي  سازي بهينهي   ها  در اجراي پروژه   ها  موفقيت آن
توان به طور  مين به كمك مهندسي ارزيابي اي عالوه بر. است

امروزه، . را كنترل كرد سازي بهينهي   ها   مستمر اجراي پروژه
ي   ها  مهندسي ارزيابي به عنوان يكي از اركان فعاليت

آمده است و موسساتي جهت  انرژي در ي خدمات  ها  شركت
ند كه يكي از   اه  ن موضوع تشكيل شداي  فعاليت تخصصي روي

ن اي  .است "پي ام وي پي اي "شركت    ها  معتبرترين آن
سيس شد اما هم أمريكا تآشركت ابتدا توسط وزارت انرژي 

. اكنون در قالب يك شركت غير انتفاعي به كار مشغول است
ن شركت تدوين و ارائه پروتوكلي به عنوان اي  نتيجه فعاليت

  . بوده است "المللي ارزيابي بين"

 سازي بهينهي   ها   مزاياي اجراي مهندسي ارزيابي در پروژه
 : مصرف انرژي عبارت است از

حاصل از اجراي  جويي صرفهتر ميزان  پيش بيني دقيق .1
  سازي بهينهاقدامات 

جاد اي  مستمر وتعيين ميزان موفقيت پروژه به طور  .2
 امكان جبران و حل مشكالت پيش بيني نشده 

جلوگيري از بروز اختالف بين طرفين قرارداد در حين  .3
 اجراي كار

ي خدمات انرژي در   ها  تسريع در پرداخت سهم شركت .4
   ها   پروژه

بر ي مهندسي ارزيابي هزينه  ها  نكه فعاليتاي با توجه به
ن بخش، براي هر اي گذاري درهستند، تعيين ميزان سرمايه

  .پروژه از اهميت بااليي برخوردار است

مهندسي ارزيابي در سطح پايين، هزينه كمتري دارد اما به 
، ممكن    ها   بينيدليل پايين آمدن دقت محاسبات و پيش

باعث كاهش سود و يا بروز اختالف بين طرفين  ،است
يق، هزينه هندسي ارزيابي دقماز طرفي يك  .قرارداد گردد

 جويي صرفهي بزرگ و با   ها   باالتري دارد و بنابراين در پروژه
  .شودباال، توصيه مي

 

                                                 
1 Measurement and Verification 

ي خـدمات    هـا    مالي در شركت گردشو    ها  قرارداد -7
  انرژي

ي خدمات انرژي به دو صورت فعاليـت    ها   طور كلي، شركتهب
  :كنند مي
 :گذار ي خدمات انرژي سرمايه  ها   شركت -الف

مطالعـه،  ( انـرژي  افزايش كارايي تمام خدمات مربوط به .1
به مشـتريان   را ...)گذاري، خريد، اجرا ومميزي، سرمايه
  .دهند خود ارائه مي

متناسـب بـا ميـزان     گـذاري،  از سـرمايه  حاصـل مـد  آدر .2
 .دگردميو برداشت  جويي محقق شده تعيين صرفه

 
  :گذار ي خدمات انرژي غير سرمايه  ها   شركت -ب

بـه   انـرژي  افزايش كـارايي تمام خدمات مربوط به  .1
بـه مشـتريان خـود ارائـه      را 2گـذاري جـز سـرمايه  

 .دهند مي
و كارايي اقدامات انجام  جويي در مصرف انرژي ميزان صرفه

 .نمايند شده را تضمين مي

ي   ها  كه در برخي كشور) 2نمودار شماره (الگوي تأمين مالي 
الگوي و  ل تجربه شده استدر حال توسعه مانند هند و برزي

ي كارايي انرژي و صندوق   ها   شركت« تأمين مالي مبتني بر 
  .شود ناميده مي» ضمانت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ين مالي نيز توسط شركت خدمات انرژي انجام گردد، ممكن است تام 2

  .گيردگذاري توسط كارفرما صورت مياما سرمايه

  تسهيـــالت

بازپرداخت از 
جويي انرژي صرفه
  جويي انرژي صرفه

اصل وسود 
  تسهيالت  

   ضمانت صندوق
    انرژي 

و    ها   بانك
  موسسات

  مالي 

   شركت
ي   ها

خدمات  
     انرژي 

ضمانت 
بازپرداخت اصل و 

  سود وام 

مصرف
  ننده ك
      يي  هان 

حق 
  ضمانــت 

 ي خدمات انرژي  ها  الگوي تامين مالي شركت:  2نمودار 
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اين الگو ابتدا دولت با استفاده از منابع مالي داخلي و يا  در
تأسيس يك صندوق ضمانت انرژي خارجي اقدام به 

وظيفه صندوق ضمانت انرژي، آن است كه ضمن . نمايد مي
دريافت مبالغ ثابتي بصورت ماهيانه به عنوان حق ضمانت از 
شركت خدمات انرژي، بازپرداخت وام از سوي بانك تجاري 

از    ها   وجود صندوق ضمانت و اطمينان بانك. را تضمين نمايد
بازپرداخت اصل و سود وام از جانب  اين صندوق كه اين 

نمايد يك عامل  شركت خدمات انرژي را تضمين مي
به    ها   اين شركت جهت اعطاي اعتبار به   ها   انگيزشي براي بانك

از آنجا كه صندوق ضمانت، بازپرداخت صد در . آيد شمار مي
كند، بانك در صد مبالغ وام و بهره آن را تضمين نمي

دهد و  دقت نظر به خرج مي   ها   اين شركت پرداخت وام به
اگر بانك به هر دليل . كند دي را ارزيابي مي  پروژه پيشنها

دي نداشته باشد و يا توانايي   تمايل به ارزيابي پروژه پيشنها
 .آن را نداشته باشد، الگوي فوق با مشكل مواجه خواهد شد

رسد الگوي فوق در حال حاضر در كشور ما  نظر مي به
ي خدمات انرژي هنوز   ها   ارآيي نداشته باشد، چرا كه شركتك

نيز با ساز و كار ارزيابي    ها   شناخته شده نيستند و بانك
  .سازي مصرف انرژي آشنايي ندارند ي بهينه  ها   پروژه

  نتيجه گيري -8
      )ESCO(هاي خدمات انرژي در شرايط فعلي شركت

سازي مصرف زمينه بهينه توانند نقش بسيار مؤثري را درمي
بيني با توجه به ساز و كارهاي پيش. انرژي به عهده گيرند

هاي شده در قانون اصالح الگوي مصرف، تشكيل شركت
گر خدمات انرژي با تعريف و تبيين مقررات و قوانين تسهيل

ها و بخش خصوصي كه در آن نقش حاكميتي دولت، بانك
يك نقطه عطف در  به روشني مشخص شده باشد، به عنوان

در اين . آيدمسير منطقي نمودن مصرف انرژي به حساب مي
  :شرايط توجه به مباني زير بسيار مهم است

هاي خدمات انرژي نقش در يك اقتصاد رقابتي شركت -1
  .كننداصلي را در حوزه بهينه سازي مصرف انرژي ايفا  مي

 )نه فقط واقعي نبودن قيمت انرژي(به علت مشكالتي  -2
اين شركت ها از نقش و وظيفه ذاتي و اصلي خود منحرف 

  .شده و به شركت هاي مشاور تغيير شكل داده اند
در مواردي بازارها به خودي خود و بدون نهادسازي  -3

  .گيرندشكل نمي
در اين موارد يك وظيفه دولت مداخله به منظور  -4

  . است نهادسازي و كمك به شكل دهي بازار
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