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پيشگفتار
استفاده از مکانيزمهاي نوآورانه در صرفهجويي ،يکي از راهکارهاي ايجاد رونق کسب و کار،

اشتغالزايي و در عين حال ،فعالسازي پتانسيلهاي صرفهجويي انرژي محسوب ميگردد .در

اين ميان توسعه مکانيزم شرکتهاي خدمات انرژي و استفاده از سرمايههاي موجود در حوزه

بهينهسازي مصرف ،ميتواند کمک شاياني به بهبود شرايط کسب و کار بخش انرژي نمايد.

اين مکانيزم مدت زماني است که در کشورهاي پيشرو دنيا از جمله ژاپن ،آمريکا ،انگليس ،آلمان

و  ...در حال اجرا است .در ايران شرايط عقد قراردادهاي مبتني بر کارآيي انرژي آنچنان که بايد
و شايد هنوز عملياتي نگرديده است و اين امر نياز به محکزني و رفع موانع موجود در اجراي آن

دارد .در اين راستا ،ماده  12قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور ،بستر

مناسبي را به منظور بهکارگيري قراردادهاي صرفهجويي انرژي و جذب سرمايه در اين حوزه
فراهم آورده است.

در کتاب حاضر نمونه موفقي از سازوکارهای اجرایی و قراردادهای کارآيي انرژي که در کشور
آمريکا مورد استفاده قرار گرفته و در حال کارکرد است ،به همراه سازوکار ( M & Vاندازهگيري و

صحهگذاري) مربوطه و نحوه محاسبه صرفهجوييهاي حاصله ارائه شده است که الگوي مناسبي

جهت اجرای مکانيزمهايی اینچنین ساده و در عين حال کارآمد در داخل کشور میباشد .الزم به
ذکر است که مجموعه ديگري نيز توسط نگارندگان اين مجموعه ،ويژه کشور عزيزمان ايران تحت

عنوان «سازوکارهاي قانوني ،فني و اجرايي شرکتهاي خدمات انرژي» به چاپ رسيده است ،که
اميد است اين مجموعهها مورد استفاده و بهره برداری ذی نفعان بخش انرژی قرار گرفته و زمينه

فعاليت شرکتهاي خدمات انرژي کشور را هموارتر سازد.

علي وکيلي

عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی
و مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
پاییز 1395

فصل اول

قراردادهاي صرفهجويي انرژي
نياز به اقدامات مؤثرتر براي بهبود نظارت فدرال
ديوان محاسباتي اياالت متحده

1

چرا ديوان محاسباتي اياالت متحده 1اين مطالعه را انجام داد
بودجههاي محدود و لزوم افزايش بهرهوري از انرژي ،سازمانهاي فدرال را به سوي يافتن

راههاي نو جهت سرمايهگذاري در زمينه بهبود انرژي ،شامل قراردادهاي صرفهجويي انرژي ،2سوق

داده است .افزايش قابل انتظار در استفاده از قراردادهاي صرفهجويي انرژي اين سوال را مطرح
كرده است كه توانايي سازمانها براي حمايت از منافع و مصالح دولت چقدر است .قراردادهاي
صرفهجويي انرژي ميتوانند تا  25سال به طول بيانجامند و ارزش هر يك ،ميليونها دالر خواهد

بود.

از ديوان محاسباتي خواسته شده بود تا استفاده از قراردادهاي صرفهجويي انرژي را از سال

 2005در آمريكا بررسي كند .بر اين اساس ،گزارش حاضر موارد زير را بررسي ميكند)1 :

سازمانهايي كه از قراردادهاي صرفهجويي انرژي استفاده کرده و براي استفاده از آن برنامهريزي

کردهاند )2 .پروژههايي که صرفهجويي انرژي و هزينههاي مورد انتظار خود را به دست آوردهاند و

 )3سازمانهايي که اين پروژهها را نظارت و ارزيابي كردهاند .ديوان محاسباتي ،اطالعات قراردادهاي

صرفهجويي انرژي را گردآوري نموده و راهنماها و فايلهاي نمونهاي غير قابل تعميم از  20پروژه

در زمينه قراردادهاي صرفهجويي انرژي را با تاريخ شروع ،ميزان ارزش و ساير ويژگيهاي قرارداد

بررسي کرد؛ همچنين اين اطالعات را با مسئولين عاليرتبه هفت سازمان كه بيشترين مصرف
انرژي و بيشترين امكانات را دارند ـ نيروي هوايي ، 3ارتش ، 4نيروي دريايي در وزارت دفاع، 5
دپارتمان انرژي ، 6دادگستري ، 7نظام وظيفه 8و اداره خدمات عمومي 9ـ به اشتراک گذاشت.
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1-Government Accountability Office
2-Energy Savings Performance Contracts
3-The Air Force
4-Army
5-Navy within the Department of Defence
6-Department of Energy
7-Justice
8-Veterans Affairs
9-General Services Administration

ديوان محاسباتي چه توصيههايي نمود
براي بهبود نظارت بر پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي ،ديوان محاسباتي توصيههايي نمود
بر این اساس که يک سري اقدامات از جمله ارائه گزارشهاي شفاف صرفهجويي ،بهبود آموزش،
ارزيابي اصولي عملكرد و  ...انجام شوند .به طور كلي ،سازمانها تا اندازهاي با توصيههاي ديوان
محاسباتي موافق بودند .در نهايت ديوان محاسباتي گزارش را با توجه به اظهار نظرهاي سازمانها
اصالح كرد.

ديوان محاسباتي به چه نتيجهاي رسيد
هفت سازمان منتخب در بررسي ديوان محاسباتي در سالهاي مالي  1995تا ،2014
تقريباً  12/1ميليارد دالر در قراردادهاي صرفهجويي انرژي سرمايهگذاري كردند و براي انجام
دستورات و خواستههاي انرژي فدرال ،سرمايهگذاري در اين زمينه را ادامه ميدهند .پيمانكاران
خصوصي ،هزينههاي اوليه بهبود انرژي را در قالب قراردادهاي صرفهجويي انرژي تأمین ميكنند.
1
سپس سازمانها این هزینهها را از راه صرفهجويي مانند کاهش هزينهها در واحدهاي تأسیساتي
(هزينههاي آب و برق و  )...به پيمانکاران بازپرداخت ميكنند .هفت سازمان که ديوان محاسباتي
آنها را بررسي کرده است ،از بيش از  500قرارداد صرفهجويي انرژي براي پروژهها ،از جمله نصب
سيستم استفاده بهينه از روشنايي يا پروژههاي توليد برق استفاده نمودهاند .برنامه سازمانها در
استفاده از قراردادهاي صرفهجويي انرژي متفاوت است ،علیالخصوص در پروژههاي توسعه مركز
داده ،كه میتوانند ميزان زيادي از انرژي را كاهش دهند.
ي در هزينه و انرژي گزارش شده توسط پيمانكاران به سازمانها ،در اكثر قراردادهاي
صرفهجوي 
صرفهجويي انرژي با انتظارات مطابقت دارد ،اما در برخي از صرفهجوييها اغراق شده است .بررسي
ديوان محاسباتي در مورد يك نمونه غير قابل تعميم از  20پروژه ،نشان داد كه گزارشهاي
پيمانكاران در مورد صرفهجويي هزينه ،براي  14پروژه اغراقآميز بوده است .پيمانكاران طبق
برنامهاي كه در قرارداد بين سازمان و پيمانكار توافق شده است ،به صورت ساالنه صرفهجويي
را محاسبه و گزارش ميكنند .اين برنامه شامل مفادي مبني بر استفاده سازمانها از تجهيزات
است كه ممكن است در طول مدت قرارداد تغيير كنند .اگر تغييرات ،ميزان صرفهجويي پروژه
را كاهش دهند ،مانند زماني كه يك سازمان در استفاده و نگهداري تجهيزات طبق توافق عمل
نکند ،الزم نيست پيمانكاران ميزان صرفهجويي گزارش شده را كاهش دهند .ميزان تغيير در
عمليات سازمان و ساير عواملي كه تحت كنترل سازمان ،موجب كاهش صرفهجويي براي يك
1-Utility
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نمونه غير قابل تعميم از پروژهها ميشود ،از مواردي است که ديوان محاسباتي آنها را محاسبه
ميكند .ارزيابي سازمانها ،گزارشي مختصر از صرفهجويي را به ديوان محاسباتي ارائه ميدهد؛ به
عبارتي حدود نيمي از صرفهجويي ساالنه گزارش شده يك پروژه را ارائه ميکند .براي مثال ،يك
سازمان تجهيزات را جهت ارتقاء سيستم فاضالب حذف ميكند ،كه به بيش از  104هزار دالر
صرفهجويي در سال منجر ميشود که گزارش شده ولي محقق نشده است (حدود  40درصد از
صرفهجويي گزارش شده پروژه) .دستورالعملهاي فدرال بيان ميكند كه هنگام مرور گزارشهاي
پيمانكار ،سازمانها بايد متوجه تفاوتها در اجراي پروژه و سطح صرفهجوييها باشند و بدانند چه
اقداماتي براي رفع كمبودها بايد اتخاذ شود .با اين حال سازمانها هميشه از ميزان صرفهجويي
انجام نشده با توجه به عملكرد سازمان مطلع نيستند .زيرا پيمانكاران ملزم به ارائه گزارش اين
اطالعات نيستند .بدون گزارش شفاف از صرفهجوييهاي انجام نشده ،سازمانها قادر به تشخيص
عملكردهاي اصالحي مورد نياز (در صورت وجود) نخواهند بود.
در بررسي انجام شده توسط ديوان محاسباتي از هفت سازمان منتخب ،نظارت و ارزيابي
محدودي از پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي صورت گرفت .در نمونهاي از  20پروژه ديوان
محاسباتي ،به داليلي از جمله عدم آگاهي از وظايف خود (ذکر شده در دستورالعمل) و يا آشنايي
نداشتن با نحوه انجام وظايف ،نمايندگان سازمان فعاليتهاي نظارتي موجود در دستورالعمل
را انجام ندادند .بدون اطمينان از اين كه آموزشها ،اطالعات مورد نياز مسئولين براي درك
مسئوليت نظارتي را به آنها ارائه ميدهند ،ممكن است سازمانها بي وقفه نظارت خود را ادامه
دهند .عالوه بر اين ،اكثر سازمانها در بررسي ديوان محاسباتي ،عملكرد قرارداد صرفهجويي انرژي
براي تشخيص اثرات تغيير شرايط ـ مانند استفاده از امكانات ـ در اجراي پروژه را ،به صورت
اصولي ارزيابي نكردهاند .بدون چنين ارزيابي و نظارتي ،مسئولين سازمان نميتوانند در مورد نحوه
مديريت استراتژيك قراردادهاي صرفهجويي انرژي بهترين تصميمگيري را داشته باشند.
***
گزارش  17ژوئن  2015ديوان محاسباتي اياالت متحده
به باري لودرميلك ، 1رئيس دان باير 2و عضو ارشد كميته فرعي نظارت علوم ،فضا و فنآوری
مجلس نمايندگان
سينتيا لوميس ، 3عضو مجلس نمايندگان
اريک سوالول ، 4عضو مجلس نمايندگان
دولت فدرال 5بزرگترين مصرفكننده انرژي كشور است .در سال مالي  ،2013دولت براي
1-Barry Loudermilk
2-Don Beyer
3-Cynthia Lummis
4-Eric Swalwell
5-The Federal Government

بيش از  3/1ميليارد فوت مكعب از ساختمانها (منطقهاي به اندازه  50000زمين فوتبال)،
حدود  6/8ميليارد دالر صرف هزينههاي انرژي نمود [ .]1چند قانون و دستور اجرايي ،انرژي
مورد نياز فدرال و اهداف پايداري مانند كاهش مصرف انرژي و آب را فراهم كرد .اجراي پروژهها
براي رسيدن به اين الزامات و اهداف ،هزينهبر هستند و در سالهاي اخير به دليل بودجه محدود
فدرال ،براي سازمانها چالشزا بودند .در نتيجه ،سازمانها براي سرمايهگذاري در بهينهسازي
انرژي روشهاي جايگزيني مانند بهرهوري در روشنايي ،گرمايش و يا ساير سيستمها يافتند [.]2
يكي از اين روشهاي جايگزين ،استفاده از قراردادهاي صرفهجويي انرژي (نوعي قرارداد مشترك
در صرفهجويي) است كه سازمانها در سرمايهگذاري خصوصي بهينهسازي انرژي به كار ميبرند.
گرچه استفاده از قراردادهاي صرفهجويي انرژي هر ساله دستخوش تغيير قرار ميگيرد ،اما
طبق اطالعات دپارتمان انرژي حدود  23درصد از سرمايهگذاريهاي فدرال در بهرهوري انرژي
و انرژيهاي تجديدپذير در سالهاي مالي  2003تا  ،2013با استفاده از قراردادهاي صرفهجويي
انرژي انجام شدهاست (طبق مستندات دپارتمان انرژي).
در سال  ،1986كنگره به سازمانهاي فدرال اجازه داد براي سرمايهگذاري خصوصي در بهبود
انرژي ،از قراردادهاي مشترك صرفهجويي انرژي استفاده كنند ،كه امروزه به عنوان قراردادهاي
صرفهجويي انرژي شناخته ميشوند [ .]3برنامه مديريت انرژي فدرال 1مربوط به دپارتمان انرژي،
برنامهاي هدايتگر براي تدوين سياستها و مقررات اجرايي با توجه به قراردادهاي صرفهجويي
انرژي است .بر اساس قرارداد صرفهجويي انرژي ،سازمانها وارد يك قرارداد بلندمدت ـ تا 25
سال ـ با يك پيمانكار خصوصي ميشوند تا بهينهسازي انرژي را شروع کرده و تا زمان تسويه
کامل ،پرداختهاي ساالنه به پيمانكار داشته باشند .به عنوان بخشي از قرارداد صرفهجويي
انرژي ،سازمان و پيمانكار ،صرفهجويي در هزينه و انرژي ـ مورد انتظار از بهينهسازي ذکر شده
در قرارداد ـ را برآورد ميکنند و طرحي را براي ارزيابي و تأیید صرفهجويي در طول مدت قرارداد
در نظر ميگيرند .صرفهجويي در هزينه بايد از کسر تفاوت بين هزينههای پايه انرژي ،آب و سایر
هزينههاي مرتبطي كه بدون قرارداد صرفهجويي انرژي ،سازمان متحمل ميشده و هزينههاي
واقعي به وجود آمده بعد از بهينهسازي انرژي (که همان جا اندازهگيري ميشوند) محاسبه شود.
قراردادهاي صرفهجويي انرژي با پرداخت ساالنه به پيمانكار ،مشروط بر اين كه صرفهجويي
برآورد شده را تأیید کنند ،صورت ميپذيرند .به اين ترتيب ريسك اجراي اقدامات بهينهسازي
را از سازمان به پيمانكار منتقل ميكنند [ .]4طبق قانون ،مجموع پرداختهاي ساالنه يك
سازمان نبايد از ميزاني كه سازمان بدون قراردادهاي صرفهجويي انرژي ميپردازد ،فراتر روند .در
گذشته كل هزينههاي بهينهسازي انرژي ،سود و ساير هزينههاي مرتبط مانند خدمات نگهداري و
)1-Federal Energy Management Program (FEMP
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عملياتي كه پيمانكاران انجام ميدادند ،به پيمانكاران بازپرداخت ميشدند ،در حالي که سازمانها
تمام ذخاير به دست آمده از بهينهسازي انرژي را حفظ ميکردند [.]5
قب ً
ال سواالتي در مورد استفاده سازمانهاي فدرال از قراردادهاي صرفهجويي انرژي مطرح
شد .به خصوص در گزارش ژوئن  ،2005که مسئولين سازمان عموماً معتقدند كه صرفهجويي
در قراردادهاي صرفهجويي انرژي ،هزينههاي قرارداد را تأمین مينمايد ،اما امکان تأیید اين
نتيجه با توجه به دادههاي اين قراردادها ممکن نميباشد [ .]6تحقيقات و حسابرسي سازمان
نشان داد قراردادهاي صرفهجويي انرژي با شرايط قرارداد نامطلوب ،اسناد و مدارك گمشده و
ساير مشكالت ،اين سوال را مطرح ميكنند كه چگونه همواره صرفهجويي ،هزينههاي قرارداد
را پوشش ميدهد .عالوه بر اين ،مسئولين سازمان اغلب متخصص نيستند و اطالعات الزم براي
اجرا و مذاکره مؤثر در مورد ترمهاي قراردادهاي صرفهجويي انرژي را نداشته و قادر به کنترل
بهينهسازي انرژي نيستند .به مسئولين سازمان كه مسئول تصميمگيري در مورد قراردادهاي
صرفهجويي انرژي هستند ،توصيه شده است که از متخصصان مناسب در اين زمينه بهره بگيرند
و در زمينه جمعآوري و استفاده از اطالعات مرتبط با قراردادهاي صرفهجويي انرژي ،فعالتر
اقدام كنند تا از تأمین هزينهها از طريق صرفهجويي به دستآمده از قرارداد صرفهجويي انرژي
اطمينان حاصل شود .به طور كلي سازمانها با اين پيشنهادها موافق هستند و همان طور كه در
اين گزارش آمده ،در جهت اجراي اين پيشنهادها قدم برداشتهاند.
گزارش ژوئن  2005بررسي ميکند که )1 :سازمانهاي منتخب تا چه حد از قراردادهاي
صرفهجويي انرژي استفاده كردهاند و تا چه حد براي استفاده از آنها در آينده برنامهريزي نمودهاند،
 )2پروژههاي صرفهجويي انرژي سازمانهاي منتخب تا چه حد به هزينهها و صرفهجويي انرژي
رسيدهاند و  )3سازمانهاي منتخب تا چه حد پروژههاي صرفهجويي انرژي خود را نظارت و
ارزيابي نمودهاند.
در تعيين حضور هر يك از سازمانهاي فدرال در مطالعه انجام شده ،سازمانهايي بزرگ
با بيشترين مصرف انرژي بر اساس اطالعات برنامه مديريت انرژي فدرال ،انتخاب شدهاند .هفت
شركت زير بر مبنای معيارهاي مذکور انتخاب شدند :نيروي هوايي ،ارتش ،نيروي دريايي وزارت
دفاع ،دپارتمان انرژي ،دادگستري ،سازمان نظام وظيفه و اداره خدمات عمومي .از سال مالي
 ،2013نيروي دريايي وزارت دفاع ،دپارتمان انرژي ،دادگستري ،سازمان نظام وظيفه و اداره
خدمات عمومي 78 ،درصد از فضاي دولت فدرال و  80درصد از مصرف انرژي دولت را به خود
اختصاص دادند .نتايج بررسي اين هفت سازمان منتخب 1نميتواند به سازمانهايي كه در اين
مطالعه حضور نداشتند تعميم داده شود .براي تهيه اطالعات در مورد همه اهداف ،گزارشهاي
1-Seven Selected Agancies

سازمان و پيمانكار مربوطه بررسي شد و با مسئولين آگاه در هفت سازمان منتخب ،برنامه مديريت
انرژي فدرال و دو انجمن صنعتي پيمانكار ،مصاحبه شد .همچنين از دو پروژه صرفهجويي انرژي
که داراي سطح فنآوری مناسب و در دسترس بودند ،بازديد انجام شد.
براي تعيين ميزان استفاده از قراردادهاي صرفهجويي انرژي توسط سازمانهاي منتخب و
ميزان استفاده آنها در آينده ،اطالعات سازمان در مورد قراردادهاي صرفهجويي انرژي مربوط به
سالهاي مالي 1995تا  ،2014جمعآوري و تحليل شد .قابليت اطمينان اطالعات قراردادهاي
صرفهجويي انرژي سازمانهاي منتخب را ميتوان در قالب موارد زير بررسي نمود )1 :انجام تست
الکترونيکي از عناصر دادههاي مورد نياز )2 ،بررسي اطالعات موجود در مورد دادهها و سيستمهايي
که آنها را توليد كردهاند )۳ ،مصاحبه با مسئولين آگاه سازمان در مورد اطالعات .اطالعات در
دسترس قراردادهاي صرفهجويي انرژي مربوط به سازمانهاي نيروي هوايي ،ارتش ،نیروی دریایی،
دپارتمان انرژی و اداره خدمات عمومي ،ارزيابي شده و مشخص شد كه اطالعات موجود براي
هدف اين گزارش ،به اندازه کافي قابل اعتماد است .از آنجا که اطالعات دادگستري و سازمان نظام
وظيفه در مورد قراردادهاي صرفهجويي انرژي به اندازه کافي براي رسيدن به اهداف ،قابل اعتماد
نبود ،به اطالعات دپارتمان انرژي براي اين سازمانها بسنده شد .همچنين قوانين مربوطه فدرال،
آييننامههاي اجرايي ،برنامه عملکرد پايدار و استراتژيک سال مالي  2014سازمانهاي منتخب
و راهنماي اداره مديريت و بودجه 1بررسي شد[ .]7براي تعيين ميزان دستيابي سازمانهاي
2
منتخب به صرفهجويي هزينه و انرژي ،شش مطالعه انجام شده توسط آزمايشگاه ملي اوک ريج
دپارتمان انرژي بررسي شد .در اين مطالعات ميزان صرفهجويي هزينه و انرژي در قراردادهاي
صرفهجويي انرژي گزارش شده بود .روش انجام مطالعات را بررسي و با نويسندگان آنها مصاحبه
شد و اين نتيجه حاصل شد که يافتهها به اندازه کافي براي اهداف گزارش قابل اعتماد هستند.
براي ارائه نمونههاي گويا ،تا حدي که انتظار ميرود صرفهجويي در انرژي و هزينه حاصل شود،
گزارشهاي ساالنه پيمانکاران و ديگر اسناد و مدارک پروژه براي يک نمونه غير قابل تعميم از
 20پروژه قراردادهاي صرفهجويي انرژي ،در مجموع به ارزش حدود  824ميليون دالر مورد
بررسي قرار گرفت .اين پروژهها از ميان  530پروژه مربوط به قراردادهاي صرفهجويي انرژي كه
توسط هفت سازمان منتخب در سالهاي مالي  1995تا  2014منعقد شده بودند ،گزينش شدند.
همچنين پروژههايي انتخاب شدند که در بر گيرنده بازه وسيعي از تاريخ قرارداد ،ارزش قرارداد و
ساير ويژگيها بودند .همچنين با مسئوالني از هفت سازمان منتخب با توجه به فرآیندهاي آنها
براي سنجش و تأیید صرفهجويي در قراردادهاي صرفهجويي انرژي ،مصاحبه شد.
براي تعيين ميزان کنترل و نظارت پروژههاي قراردادهاي صرفهجويي انرژي توسط سازمانهاي
)1-Office of Management and Budget (OMB
2-Oak Ridge National Laboratory
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منتخب و برنامه مديريت انرژي فدرال ،گزارشهاي ساالنه پيمانکاران و ساير گزارشها و اسناد
تأیید شده براي یک نمونه غير قابل تعميم از  20پروژه قراردادهاي صرفهجويي انرژي ،بررسي
شدند و همچنين با مسئولين برنامه مديريت انرژي فدرال و ساير سازمانها در مورد فعاليتهاي
نظارتي مرتبط با پروژههاي نمونه مصاحبه گرديد .عالوه بر اين ،گزارشهاي سازمانهاي حسابرسي
که از سال  2005تا  2014منتشر شد ،مورد بررسي قرارگرفت و با مسئولين آگاه برنامه مديريت
انرژي فدرال در مورد مراحل نظارت براي ارزيابي پروژههاي قراردادهاي صرفهجويي انرژي سازمان
مصاحبه گرديد .براي اطالعات بيشتر در مورد اهداف ،دامنه و روش بررسي ،پيوست  1را مشاهده
نماييد.
مميزي عملکرد از مارس  2014تا ژوئن  ،2015مطابق با استانداردهاي حسابرسي دولت
انجام گرفت .نتيجهگيري براساس استانداردها ،نيازمند انجام برنامهريزي و حسابرسي است تا
شواهد کافي و مناسب براي ارائه يک مبناي معقول براي يافتهها و نتيجهگيري بر اساس اهداف
حسابرسي به دست آيند .شواهد به دست آمده ،مبناي معقولي را براي يافتهها و نتيجهگيري بر
اساس اهداف حسابرسي فراهم ميکنند.

پيشينه

چند قانون کليدي و يک آييننامه اجرايي به طور مستقيم به سازمانهاي فدرال كه از
قراردادهاي صرفهجويي انرژي استفاده ميكنند مرتبط است (جدول .)1
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جدول  :1قوانين و آييننامه اجرايي فدرال مربوط به قراردادهاي صرفهجويي انرژي
قانون  /آييننامه اجرايي

مقررات مربوطه و دستورالعملها

قان��ون  42اياالت متحده ـ 8287
( 7آوريل )1986

س��ازمانها مجاز به ورود به اجراي قراردادها به صورت منفرد به منظور
دستيابي به صرفهجويي انرژي و ساير مزاياي پروژه هستند.

قانون  42اياالت متحده ـ 15،852
( 8اوت)2005 ،

س��ازمانها بايد از انرژي الکتريکي تجديد پذير براي کاهش حداقل 5/7
درصد از مجموع مصرف برق س��ال مالي  2013اس��تفاده كنند؛ حداقل
نيمي از کاهش بايد از طريق منابع تجديدپذير انرژي الکتريکي باشد كه
پس از اول ژانويه  1999ساخته شدهاند.
سازمانها بايد اطمينان حاصل كنند که درصدی از کل انرژي الکتريکي
مصرف ش��ده توس��ط س��ازمان در س��اختمانها که ان��رژي الکتريکي
تجديدپذير اس��ت ،کمتر از  30درصد تا س��ال مالي  2025نباشد و هر
ساله اين روند ادامه يابد.

آييننامه اجراي��ي  13693از 19
مارس 2015

قانون  42اياالت متحده ـ 15،852
( 8اوت)2005 ،

س��ازمانها تا س��ال مالي  2015بايد جهت کاهش ش��دت انرژي تا 30
درصد نسبت به سال  ،2003اقدام كنند.
س��ازمانها تا پايان س��ال مالي  2025موظفند ش��دت انرژي ساختمان
س��ازمان را تا  2/5درصد در س��ال كاهش دهند .این کاهش ،نس��بت به
پايه انرژي مصرفي ساختمان در سال مالي  2015و با توجه به پيشرفت
سازمان تا به امروز در نظر گرفته ميشود .به جز مواردي كه به درخواست
رئيس سازمان پايه تعيين شده ،نياز به تغيير و اصالح داشته باشند.

آييننامه اجراي��ي  13693از 19
مارس 2015

س��ازمانها موظفند نس��بت به بهبود بهرهوري مصرف آب و مديريت آن
اق��دام كنند و همچنين مديريت طوفان را با کاهش  36درصدي مصرف
آب از طري��ق کاهش  2درصد به صورت س��االنه تا س��ال مالي ،2025
نس��بت به پايه مصرف آب اين س��ازمان در س��ال مالي  2007بر عهده
گیرند.
س��ازمانها موظفن��د از م��اه ژوئن س��ال  2016براي بهب��ود بهرهوري
ساختمان ،کارآیی و مدیریت اقدام كنند .این اقدام تا سال مالي ،2025
براي حداقل  15درصد از ساختمانهاي موجود سازمان كه باالي 5000
فوت مربع هس��تند ،پيشرفت ساالنه تا  100درصد را فراهم خواهد نمود
ک��ه این پیش��رفت منطبق با اصول راهنمای تجدي��د نظر اصول رهبري
فدرال در کارآيي و پايداری باالی ساختمانها خواهد بود* .
سازمانها بايد بازده انرژي مرکز دادهها را در سازمان بهبود دهند.
س��ازمانها موظفند از ماه ژوئن سال  2015تا سال مالي  ،2025توسعه،
پيادهس��ازي و بهروز رساني ساالنه برنامه اس��تراتژيک عملکرد پايداري
يکپارچه را انجام دهند.

آييننامه اجراي��ي  13693از 19
مارس 2015

* در اطالعيهاي غير رس��مي 19 ،س��ازمان موظف به پيروي از  5اصل راهنما ش��دند که بر مواردي همچون طراحي،
ساخت و اجراي با کيفيت باال و ساختمانهاي پايدار تاکيد داشت .همچنين اين اصول شامل )1 :به کار بستن اصول

طراحي يکپارچه )2 ،بهينهسازي عملکرد انرژي )3 ،صرفهجويي و حفاظت از آب )4 ،بهبود کيفيت محيطي در داخل
و  )5کاهش اثرات مواد شيميايي بر محيط ،1می باشد.

1-Federal Leadership in High Performance and Sustainable buildings Memorandum of Understanding, Jan. 23, 2006.

17

نمودار  :1مراحل توسعه و پيادهسازي قرارداد صرفهجويي انرژي
فاز چهارم
پیاده سازی

فاز پنجم
اجرا

پیمانکار و سازمان
تجهیزات را نگهداری
می کنند.
پیمانکار با روشهای
تایید شده صرفه
جویی را اندازه گیری
کرده و به سازمان
گزارش می کند.
سازمان گزارش ها را
بررسی کرده و پول
پیمانکار را پرداخت
می نماید.

پیمانکار تجهیزات را
نصب و تست می کند.
سازمان نتایج تست
را بررسی می کند و
پیمانکار اصالحات را
انجام می دهد.
سازمان تجهیزات
نصب شده را برای
صرفه جویی مورد
نظر مناسب ارزیابی
می کند.

فاز  4و  5میتواند در طول  25سال ادامه داشته باشد.

فاز سوم
پیشرفت پروژه

پیمانکار یک ممیزی
سرمایه گذاری انجام
میدهد و پروپوزال
نهایی خود را ارائه
می دهد.
سازمان پروپوزال
را ارزیابی کرده و با
پیمانکار مذاکره
می کند.
سازمان با پیمانکار
قرارداد می بندد.

فاز یکم
برنامه ریزی

فاز دوم
انتخاب پیمانکار

سازمان اطالعیه
منتشر می کند.

سازمانتیمبرنامهریزی
راانتخابمیکند.

سازمان پیمانکار را
برای انجام ارزیابی
اولیه از هزینه و
صرفه جویی انرژی
انتخاب می کند.

سازمان نیازمندیهای
پروژه را تعیین
میکند.

پیمانکاران ارزیابی
اولیه را انجام
می دهند.

سازمان برای همکاری
با پیمانکاران آماده
می شود.

پیمانکاران ارزیابی
اولیه را بررسی کرده
و اطالعیه انتخاب
یک پیمانکار را صادر
می کند.

منبع :تحليل شده توسط ديوان محاسباتي دپارتمان انرژي اياالت متحده آمريکا
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* انتخاب پيمانکاران از سوي سازمانها از دو راه انجام ميشود .با روش «انتخاب بر اساس
صالحيت» ،سازمانها شرکتي را برميگزينند تا برآورد اوليهاي از ميزان صرفهجويي در هزينه و
انرژي را برمبناي صالحيت پيمانکاران به انجام برساند که مواردي مانند نحوه انجام پروژههاي
قبلي و بازخورد مشتريان قبلي شرکت ،از موارد تعيين کننده صالحيت پيمانکاران است .در روش
بعدي که «انتخاب با انجام برآورد اوليه» نام دارد ،سازمانها چند پيمانکار را جهت انجام برآورد
اوليه از صرفهجوييها انتخاب ميکنند و در نهايت قرارداد با يکي از آنان با توجه به صرفهجويي
پيشنهادي ،کيفيت ارتقا و بهبود و ساير اطالعات برآورد اوليه منعقد ميشود.

عالوه بر اين در ماه دسامبر سال  2011رئيس جمهور ،سازمانهاي فدرال را براي ورود به
قراردادهاي مبتني بر عملکرد دو ميليارد دالري از جمله قراردادهاي صرفهجويي انرژي و
قراردادهاي خدمات انرژي دعوت كرد [ .]8در ماه مه سال  ،2014رئيس جمهور اين درخواست و
چالش 1را تا پايان سال  2016به چهار ميليارد دالر در قراردادهاي مبتني بر عملکرد افزايش داد.
فرآیندي که سازمانها و پيمانکاران به طور کلي براي توسعه و اجراي يک پروژه قرارداد صرفهجويي
انرژي دنبال ميكنند ،پنج مرحله دارد كه با برنامهريزي آغاز ميشود و طي اين مرحله ،سازمان به
شناسايي الزامات پروژه و جمعآوري تيم ميپردازد که در نهايت به اجراي پروژه ختم ميشود و
در طي آن بهينهسازي انرژي انجام ميشود و سازمان پول پيمانکاران را پرداخت ميكند .نمودار
 1روند کلي براي توسعه و اجراي يک پروژه مبتني بر قرارداد صرفهجويي انرژي را نشان ميدهد.
در طي فرآیند توسعه و اجراي يک پروژه مبتني بر قرارداد صرفهجويي انرژي ،مسئولين سازمان
اغلب با مركز قرارداد فدرال ،دپارتمان انرژي و يا مهندسين ارتش اياالت متحده 2كار ميكنند
[ .]9دپارتمان انرژي و ارتش ،قراردادهاي صرفهجويي انرژي را به صورت تحويل نامعين 3و تعداد
نامعين4به تعدادي از پيمانكاران خدمات انرژي تأیید صالحيت شده اختصاص ميدهند [ .]10با
استفاده از قرارداد ،سازمانها ميتوانند قرارداد صرفهجويي انرژي براي يک پروژه منحصربهفرد
را به هر يک از پيمانکاران تأیید صالحيت شده بدهند .استفاده از هر يك از اين قراردادها به
سازمانها اجازه ميدهد تا توسعه و پياده سازي يک پروژه قرارداد صرفهجويي انرژي را در
زمان کمتر انجام دهند .زيرا روند رقابتي انتخاب پيمانکاران واجد شرايط از قبل تکميل شده و
جنبههاي کليدي قرارداد به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است [.]11
عالوه بر اين ،دپارتمان انرژي و مهندسين ارتش اياالت متحده ،به سازمانهای طرف قرارداد،
پشتيباني قراردادي و فني ارائه ميدهند .به عنوان مثال ،برنامه مديريت انرژي فدرال دپارتمان
انرژي ،خدمات تسهيلي ارائه ميدهد که در آن شخصي ثالث به سازمان و پيمانکار براي توافق بر
شرايط قرارداد کمک ميكند .همچنين برنامه مديريت انرژي فدرال راهنمايي و آموزش را براي
سازمانها در مراحل مختلف توسعه و اجراي يک پروژه قرارداد صرفهجويي انرژي ،ارائه ميدهد.
ارتش نيز در مورد سازمانهايي كه از قراردادهاي آنها استفاده ميكند ،پشتيباني فني الزم ،برآورد
هزينه خدمات و حمايتهاي قانوني را انجام ميدهد.
از تغييراتي که دپارتمان انرژي و ارتش در سال  2008در قراردادهاي خود ايجاد كردند
ميتوان به اين موضوع اشاره کرد که در هر دو سازمان ،در حال حاضر سازمانهاي استفاده
كننده از قرارداد آنها بايد از يک تسهيلکننده واجد شرايط پروژه در زمان توسعه و اجراي قرارداد
1-Presidents Performance Contracting Challenge
)2-U.S. Army Corps of Engineers (Corps
3-Indefinet-delivery
4-Indefinite-quantity

19

20

صرفهجويي انرژي استفاده كنند .اين موضوع به توصيه آنها در گزارش ژوئن  2005اشاره دارد
كه اطمينان حاصل شود که سازمانها از تخصص مناسب در هنگام انجام يك پروژه صرفهجويي
انرژي استفاده ميكنند .عالوه بر اين ،در بررسي صورت گرفته هر يک از هفت سازمان ،يک
دفتر مرکزي براي حمايت از سايتهاي منحصر به فرد كه در حال توسعه و اجراي پروژههاي
صرفهجويي انرژي هستند ايجاد نمودند .بعضي از اين سازمانها نقش دفاتر مرکزي خود ،جهت
ارائه پشتيباني بيشتر ،مانند نظارت بر پروژههاي قراردادهاي صرفهجويي انرژي را ،نسبت به
بررسي قبلي افزايش دادند.
از تغييراتي که دپارتمان انرژي و ارتش در سال  2008در قراردادهاي خود ايجاد كردند
ميتوان به اين موضوع اشاره کرد که در هر دو سازمان ،در حال حاضر سازمانهاي استفاده
كننده از قرارداد آنها بايد از يک تسهيلکننده واجد شرايط پروژه در زمان توسعه و اجراي قرارداد
صرفهجويي انرژي استفاده كنند .اين موضوع به توصيه آنها در گزارش ژوئن  2005اشاره دارد
كه اطمينان حاصل شود که سازمانها از تخصص مناسب در هنگام انجام يك پروژه صرفهجويي
انرژي استفاده ميكنند .عالوه بر اين ،در بررسي صورت گرفته هر يک از هفت سازمان ،يک
دفتر مرکزي براي حمايت از سايتهاي منحصر به فرد كه در حال توسعه و اجراي پروژههاي
صرفهجويي انرژي هستند ايجاد نمودند .بعضي از اين سازمانها نقش دفاتر مرکزي خود ،جهت
ارائه پشتيباني بيشتر ،مانند نظارت بر پروژههاي قراردادهاي صرفهجويي انرژي را ،نسبت به
بررسي قبلي افزايش دادند.
صرفهجويي هزينه و انرژي مورد انتظار يک پروژه قرارداد صرفهجويي انرژي در طول توسعه
پروژه معين ميشود و در هنگام انعقاد قرارداد با پيمانكار ،نهايي شده و در طول اجراي پروژه،
سنجش و تأیید ميشود .اين صرفهجوييها ،ميتوانند شامل کاهش در هزينههاي انرژي ،آب،
بهرهبرداري ،نگهداري و تعمير و تعويض باشند که به طور مستقيم به بهينهسازي انرژي مربوط
هستند .سازمانها بايد از منابع مالي اختصاص يافته ،پول پيمانکاران را پرداخت كنند و يا در
غير اين صورت براي پرداخت اقالم تأسیساتي و ساير هزينههاي مربوطه ،بودجهاي اختصاص
دهند .پول پرداختي به پيمانکاران به طور کلي هزينههاي مرتبط به تجهيزات ،نصب و راهاندازي،
بهرهبرداري ،ارائه خدمات تعمير و نگهداري ،هزينههاي تأمین مالي و ساير هزينهها را شامل
ميشود .پروژههاي مبتني بر قراردادهاي صرفهجويي انرژي به طور کلي شامل دو نوع هستند)1 :
صرفهجويي هزينه و انرژي پيشنهادي ،که پيمانکاران از اقدامات بهينهسازي انرژي برآورد خواهند
كرد و  )2صرفهجويي در هزينه به صورت تضمين شده ،که بايد آن را به پيمانکار به طور کامل
پرداخت كنند [ .]12به طور کلي ،پيمانکاران حدود  95درصد صرفهجويي در هزينه پيشنهادي
يک پروژه را تضمين ميكنند ،که به آنها اين امكان را ميدهد که بدون کاهش در پرداختهاي

خود صرفهجويي پيشنهادي را به دست آورند.
صرفهجويي در هزينه و انرژي ،تفاوت بين پايه مصرف انرژي در دو حالت اجرا و عدم اجراي
اقدامات بهينهسازي انرژي است .فرآیندي كه براي تعيين صرفهجوييهاي حاصل از اجراي قرارداد
صرفهجويي انرژي استفاده ميشود ،اشاره به سنجش و صحهگذاري دارد .بسياري از پروژههاي
مبتني بر قرارداد صرفهجويي انرژي ،شامل چهار موردکليدي زير هستند که نشان ميدهد چگونه
مراحل صرفهجويي در هزينه و انرژي سنجش و صحهگذاري ميشوند:
• طرح سنجش و صحهگذاري (تأیید) : 1در طول مرحله توسعه پروژه ،پيمانکار و سازمان يک
طرح براي سنجش و صحهگذاري صرفهجويي به دست آمده ،ايجاد ميكنند .روشهاي سنجش و
صحهگذاري ميتوانند شامل نظرسنجي ،بازرسي ،اندازهگيري مستقيم مصرف انرژي و فعاليتهاي
ديگر باشند تا از عملکرد درست تجهيزات و پتانسيل الزم براي رسيدن به صرفهجويي مورد انتظار
اطمينان حاصل شود.
• ماتريس مسئوليتپذيري و ريسک : 2در طول مراحل انتخاب پيمانکار ،سازمان و پيمانکار
يک ماتريس ريسک و مسئوليتپذيري ايجاد ميكنند که ريسکهاي پروژههاي کليدي و اثرات
بالقوه آنها را شناسايي ميكند و مشخص مينمايد که آيا براي مديريت ريسک مالي مانند تغيير
نرخ بهره ،ريسک عملياتي مانند ساعت كار ،شرايط آب و هوا و خطرات اجرا مانند عملکرد
تجهيزات و تعمير و نگهداري ،سازمان مسئول خواهد بود و يا پيمانکار..
• گزارش سنجش پس از نصب و صحهگذاري :پس از راهاندازي فعاليتهاي مربوط به
اقدامات بهينهسازي انرژي ،پيمانکار ،فعاليتهاي سنجش و صحهگذاري را انجام داده و نتايج را
در قالب گزارش سنجش پس از نصب تجهيزات و صحهگذاري ارائه ميدهد.
• سنجش ساالنه و گزارش صحهگذاري :در طول دوره اجراي قرارداد صرفهجويي انرژي،
پيمانکار فعاليتهاي سنجش و صحهگذاري را انجام ميدهد و گزارش ساالنه به سازمان را براي
مستندسازي هزينه و انرژي صرفهجويي شده ،ارائه ميدهد.
با توجه به راهنماي برنامه مديريت انرژي فدرال ،يکي از اهداف اوليه سنجش و صحهگذاري،
کاهش ريسك نرسيدن به صرفهجويي مورد انتظار است [ .]13راهنماي برنامه مديريت انرژي
فدرال ،به شرح ريسکهاي مربوط به موارد زير ميپردازد )1 :ريسک در استفاده از تجهيزات،
به دليل عدم قطعيت در عوامل عملياتي مانند ساعاتي كه از تجهيزات استفاده ميشود و يا به
دليل تغييرات در برنامه عملکرد آنها و  )2ريسک در عملکرد تجهيزات ،به دليل عدم قطعيت
در طرحريزي يک سطح مشخص از عملکرد براي تجهيزات .پيمانکاران معموالً به دليل اين که
1-Measurement and verification plant
2-Risk and responsibility matrix

21

22

هيچ کنترلي بر عوامل عملياتي ندارند ،تمايلي به پذيرش مسئوليت خطرات مربوط به استفاده از
تجهيزات نشان نميدهند .در مقابل ،با توجه به راهنماي برنامه مديريت انرژي فدرال ،پيمانکار
مسئول انتخاب ،طراحي ،نصب و راهاندازي تجهيزات است و معموالً مسئوليت خطرات در اجراي
پروژه را نيز به عهده ميگيرد.
راهنماي برنامه مديريت انرژي فدرال به توصيف بازه وسيعي از روشها ميپردازد که
پيمانکاران ممکن است براي سنجش و بررسي صرفهجويي هزينه و انرژي در بهينهسازي انرژي
انتخاب کنند .اگر برخي از عوامل خاص که بر صرفهجويي تأثیرگذار هستند (از جمله شرايط آب
و هوا ،قيمت اقالم تأسیساتي و ساعات کار سازمان) ،بيش از حد پيچيده باشند و يا اندازهگيري
آنها پرهزينه باشد ،سازمان و پيمانکار ممکن است در ابتدا بر ارزش آن دسته از عوامل ،بدون در
نظر گرفتن رفتار واقعي آنها توافق كنند .به عنوان مثال ،به دليل اين كه قراردادهاي صرفهجويي
انرژي ميتوانند قراردادهاي بلندمدتي باشند ،پيمانکار و سازمان به طور معمول در طول دوره اجرا
براي برآورد قيمت اقالم تأسیساتي در آينده ،از روش تخمين استفاده نموده و با در نظر گرفتن
تورم ،هزينهها را برآورد ميکنند .اگر صرفهجويي به دست آمده کمتر از صرفهجويي محاسبه شده
با استفاده از مقادير مندرج باشد ،سازمان براي صرفهجويي محاسبه شده با استفاده از مقادير
مندرج به پيمانکار دستمزد ميدهد .اگر صرفهجويي به دست آمده بيشتر از صرفهجويي محاسبه
شده با استفاده از مقادير مندرج باشد ،سازمان صرفهجويي بيشتري به دست آورده است.
روشهاي سنجش و صحهگذاري ،که راهنماي برنامه مديريت انرژي فدرال به توضيح هر
يک از آنها پرداخته است ،در ميزان دقت و هزينه مورد نياز متفاوت هستند .روشي که به طور
کلي داراي کمترين دقت و هزينه است ،شامل سنجش عوامل کليدي مؤثر بر استفاده از انرژي
در قبل و بعد از نصب و راهاندازي است (مانند بعضي از وسايل روشنايي و يا بهرهوري يك واحد
گرمايشي) .اما معموالً شامل اندازهگيري اين عوامل در طول مدت قرارداد نخواهد بود .در مقابل،
روشهاي ديگري که راهنماي برنامه مديريت انرژي فدرال آنها را ارائه نموده است ،شامل سنجش
مستمر از مصرف انرژي و يا شاخصي از مصرف انرژي در طول مدت قرارداد است.
راهنماي برنامه مديريت انرژي فدرال کمک ميکند تا مشخص شود که در يک زمان معين،
از کدام يک از گزينهها استفاده شود .همچنين اين راهنما بيان ميكند که انتخاب يک روش
سنجش و صحهگذاري بر مبناي هزينههاي پروژه و صرفهجويي ،پيچيدگي سنجش بهينهسازي
انرژي را خواهد داشت و صرفهجويي حاصل با عدم قطعيت و يا ريسك همراه خواهد بود .طبق
راهنماي برنامه مديريت انرژي فدرال ،هزينههاي سنجش و صحهگذاري ،به طور کلي با دقت
در تجزيه و تحليل صرفهجويي انرژي و نيز تعداد و پيچيدگي متغيرهاي بررسي شده ،افزايش
مييابند .عالوه بر اين ،منافع حاصل از افزايش ميزان سنجش و صحهگذاري در برخي موارد کمتر

از هزينههاي آن است .به عنوان مثال ،انرژي مصرف شده توسط يک المپ در طول زمان تغيير
محسوسي نميكند و سنجش ساالنه تجهيزات توسط پيمانكاران ،هزينه سنجش و صحهگذاري
را افزايش و سود را كاهش ميدهد.
سازمانهاي منتخب ،قراردادهاي صرفهجويي انرژي انواع پروژهها را به ارزش 12/1
ميليارد دالر منعقد کردهاند و برنامههاي آنها براي استفاده مداوم متفاوت است.
در سالهاي مالي  1995تا  ،2014به هفت سازمان منتخب در بررسي انجام شده حدود
 12/1ميليارد دالر داده شده است ،که اين مبلغ در طي قراردادهاي صرفهجويي انرژي براي انواع
پروژهها پرداخت شده است .نمونهاي از اين پروژهها ،ساخت تأسیسات زيستتوده جهت گرمايش
ساختمانهاي فدرال است.
به گفته مسئولين سازمان و اسناد ،سازمانها براي ادامه استفاده از قراردادهاي صرفهجويي
انرژي و رسيدن به آييننامه انرژي و ابتکارات فدرال ،برنامهريزي انجام دادهاند ،اما برخي از
مسئولين سازمانها اعالم كردند كه آنها نسبت به استفاده از قراردادهاي صرفهجويي انرژي و
يكپارچهسازي مراكز اطالعات مردد هستند.
سازمانهاي منتخب در سالهاي مالي  1995تا  ،2014قراردادهاي صرفهجويي انرژي به
ارزش حدود  12/1ميليارد دالر را منعقد کردند.
در سالهاي مالي  1995تا سال  ،2014هفت سازمان منتخب حدود  12/1ميليارد دالر
براي بيش از  500پروژه در زمينه قراردادهاي صرفهجويي انرژي و کمک به راهاندازي تجهيزات
بهينهسازي انرژي در تأسیسات فدرال هزينه کردهاند [ .]14مبلغ کل در قراردادهاي صرفهجويي
انرژي مختلف ،با توجه به نوع سازمانها متفاوت است .مثال ارتش حدود  3/7ميليارد دالر دريافت
نموده است (نمودار  .)2اطالعات قراردادهاي صرفهجويي منعقد شده با هر کدام از سازمانها در
پيوست  2آمده است.
هفت سازمان منتخب حدود  530قرارداد صرفهجويي انرژي را در سالهاي مالي 1995
تا  2014منعقد نمودند .مدت زمان قراردادهای اين پروژهها ،حدودا ً  2تا  25سال است که
ميانگين آن در حدود  16سال میباشد [ .]15عالوه بر اين ،پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي
در اين دوره ،در مجموع حدود  12/4ميليارد دالر هزينه صرفهجويي تضمين شده داشتند و
مجموع انرژي صرفهجويي شده ،حدود  563تريليون بيتييو بود [ .]16در جدول  ،2کل هزينه
صرفهجويي تضمينشده و صرفهجويي پيشنهادشده در انرژي که سازمان پرداخته است ،آورده
شده است.
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نمودار :2ارزش قراردادهاي صرفهجويي انرژي که سازمانهاي منتخب طي سالهاي
مالي1995تا سال 2014منعقد نمودهاند
سازمان نظام وظیفه
 0/4میلیارد دالر
اداره خدمات عمومی
 1/9میلیارد دالر
نیروی هوایی
 2میلیارد دالر
ارتش
 3/7میلیارد دالر
دادگستری
 0/6میلیارد دالر
وزارت انرژی
 1/7میلیارد دالر
نیروی دریایی
 1/8میلیارد دالر
منبع :تحليل ديوان محاسباتي از اطالعات سازمانها

يادداشت :اين اطالعات با در نظر گرفتن تورم دالر و با استفاده از شاخص تعديلکننده توليد
ناخالص داخلي در سال مالي  2014تنظيم شده است .اين نمودار نشان دهنده ارزش کل قرارداد
است که شامل هزينههاي تأمین مالي و هزينههاي پرداخت به پيمانکاران براي ارائه خدمات دوره
عملکرد مانند عمليات ،تعمير و نگهداري و يا سنجش و صحهگذاري است.
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جدول  :2کل هزينهي صرفهجويي تضمينش�ده و صرفهجويي پيشنهادش�ده در انرژي
در طول قرارداد صرفهجويي انرژي كه س�ازمانهاي منتخب در سال مالي  1995تا 2014
منعقد نمودهاند.
سازمان

نيروي هوايي
ارتش
دپارتمان انرژي
دادگستري
سازمان نظام وظيفه
اداره خدمات عمومي
نيروي دريايي
جمع

تعداد تقريبي
ميزان صرفهجويي تضمين شده صرفهجويي انرژي پيشنهادي
(ميليارد دالر -تورم تعديل شده) (ميليارد واحد حرارتي بريتانيا) قراردادهاي منعقد شده

1/9

111/78

121

3/5

134/68

205

1/9

115/98

23

0/7

21/51

25

0/4

18/75

22

1/9

64/22

63

2

96/43

71

12/4

563/38

530

منبع :تحليل ديوان محاسباتي از اطالعات سازمانها.

يادداشت :قسمتهاي مربوط به کل و جمع به صورت گرد شده و تقريبي محاسبه شدهاند.
هزينه صرفهجويي تضمينشده براي نرخ تورم آمریکا در سال مالي  ،2014با استفاده از شاخص
تعديلکننده توليد ناخالص داخلي تنظيم شده است .برخي از سازمانها ،تعاريف متفاوتي از
صرفهجويي در هزينه تضمين شده ارائه کردهاند .در جاهايي كه اختالف وجود داشت ،از اطالعات
قابل مقايسه هر يک از سازمانها استفاده شده است .تعدادي از قراردادهاي صرفهجويي انرژي
داراي اصالحات بودند (براي مثال ،نياز به انجام بهروزرساني تجهيزات در قراردادهاي موجود
داشتند) .براي محاسبه صرفهجويي پيشنهادي در انرژي براي هفت سازمان منتخب ،صرفهجويي
انرژي پيشنهاد شده در پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي ،به صورت ساالنه و در طول مدت
قرارداد ضرب شده است .نيروي هوايي ،ارتش ،و نيروي دريايي آغاز قرارداد صرفهجويي انرژي
را شروع فاز ساخت پروژه دانستهاند .در برخي موارد ،اداره خدمات عمومي نيز آغاز قرارداد
صرفهجويي انرژي را آغاز فاز ساخت معرفي كرده است .اطالعاتي از اين سازمانها مبني بر
مستثني بودن از فاز ساخت دريافت نشده است که با توجه به اسناد و مدارک برنامه مديريت
انرژي فدرال ،معموالً حدود  2سال به طول ميانجامد .صرفهجويي در انرژي پيشنهاد شده توسط
نيروي هوايي ،ارتش ،اداره خدمات عمومي و نيروي دريايي تقريبي است.
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سازمانها از قراردادهاي صرفهجويي انرژي براي اجراي انواع پروژهها
استفاده نمودهاند.
سازمانهای هفتگانه مذکور ،از قرارداد صرفهجويي انرژي براي انواع پروژهها استفاده کردهاند.
بهرهگيري از اين قراردادها از پروژههاي کوچکتر مانند نصب المپ با بهرهوري باال يا كاهش
دهنده فشار آب در سرويس بهداشتي شروع ميشود و تا پروژههاي بزرگتر مانند پروژههاي
1
توليد برق ادامه مييابد .براي مثال ،مسئولين اداره خدمات عمومي ،براي سه پروژه در وايت اوك
مريلند ، 2جهت نصب زيرساختها و تجهيزات با قابليت توليد همزمان (که شامل توليد همزمان
برق و حرارت از يک منبع سوخت مانند گاز طبيعي است) از قرارداد صرفهجويي انرژي استفاده
كردند .نمودار  3برخي از اجزاي پروژه مذکور را نشان ميدهد .عالوه بر اين ،اداره خدمات عمومي
يك مرکز زيستتوده در آزمايشگاههاي ملي انرژيهاي تجديدپذير در گلدن 3کلرادو 4راهاندازي
كرده است .اين مرکز زيستتوده در دپارتمان انرژي ،در نوع خود نخستین مرکز است كه به گفته
مسئولين پروژه ،از تراشههاي چوب درختان به عنوان سوخت براي توليد گرما و گرم كردن آب
ساختمانهاي محوطه دانشگاه استفاده ميکند .نمودار  3برخي از اجزاي تأسیسات زيستتوده
دپارتمان انرژي را نشان ميدهد.

يادداشت :توليد همزمان ،شامل توليد همزمان برق و حرارت از يک منبع سوخت ،مانند گاز
طبيعي است.
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1-White Oak
2-Maryland
3-Golden
4-Colorado

برخي از سازمانها با هدف توسعه پروژههاي بزرگتر و جامعتر و همچنين تالش براي
دستيابي به بيشترين صرفهجويي در هزينه و انرژي ،استفاده از قراردادهاي صرفهجويي انرژي را
آغاز نمودند .براي مثال در سال  ،2012ديوان محاسباتي براي اجراي پروژه «برنامه بهينهسازي
مصرف انرژي ملي» 1از قرارداد صرفهجويي انرژي استفاده نمود که با توجه به تحليل انجام شده
توسط آزمايشگاه ملي وايت اوك ،سطح متوسط صرفهجويي به دست آمده با استفاده از اين
قرارداد ،بيش از دو برابر صرفهجويي انرژي حاصل از ساير قراردادهای صرفهجويي انرژي فدرال بود
[ .]17عالوه بر اين ،به گفته مسئولين برنامه مديريت انرژي فدرال ،براي کمک به رسيدن به اين
صرفهجويي در هزينه و انرژي ،سازمانها به طور فزاينده نسبت به تجميع اقدامات بهرهوري انرژي
در چارچوب قرارداد صرفهجويي انرژي اقدام نمودند که بسيار کارآمدتر از استفاده از قراردادهاي
جداگانه است.
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1-Natinal Deep Energy Retrofit Program

برنامههاي سازمانها براي استفاده از قراردادهاي صرفهجويي انرژي در آينده ،به
خصوص براي پروژههاي يکپارچهسازي مراکز اطالعات ،متفاوت خواهند بود.
برنامه سازمانهاي منتخب براي استفاده از قراردادهاي صرفهجويي انرژي در آينده متفاوت
است .مسئولين پنج سازماني كه با آنها در اين موضوع مذاکره شد ،اعالم كردند كه برنامههاي
آنها براي ادامه استفاده از قراردادهاي صرفهجويي انرژي براي رسيدن به اهداف آييننامه اجرايي
فدرال و ديگر اهداف انرژي ،از جمله چالش قراردادي مطرح شده توسط رياست جمهوري،
موجب رسيدن به آن اهداف خواهند شد .به عنوان مثال ،در پاسخ به اهداف فدرال که با انرژي
مرتبط هستند ،مسئولين ارتش ذکر کردند که برنامهريزي آنها بر اين بوده است که استفاده از
قراردادهاي صرفهجويي انرژي را در ميان ديگر گزينههاي تأمین مالي ،به منظور بهبود بهرهوري
انرژي ،به طور جدي دنبال كنند .مسئولين دادگستري عنوان کردند که آنها قصد دارند به طور
گسترده از قراردادهاي صرفهجويي انرژي در تمام سازمانها و زندانها براي ارتقا و بازسازي
ساختمانهايي كه زيرساختهاي قديمي دارند ،استفاده نمايند .مسئولين سازمان نظام وظيفه
نيز اشاره کردند که قراردادهاي صرفهجويي انرژي يکي از ابزارهاي مهم براي رسيدن به اهداف
انرژي است و سازمان در صورت امكانپذير بودن ،استفاده از قراردادهاي صرفهجويي انرژي را
در اولويت قرار می دهد .همان طور که در جدول  3نشان داده شده است ،با توجه به چالش
قراردادهاي اجرايي1كه رئيس جمهور مطرح نمود ،حدود  1/9ميليارد دالر در قراردادهاي مبتني

28

بر عملکرد از  4ميليارد دالر هدفگذاري شده تا ژانويه  2015به سازمانهاي دولتي اعطا شد .اگر
سازمانها قراردادهايي را كه در حال حاضر برنامهريزي کردهاند ،منعقد کنند ،تا سال  2016به
هدف چالش كه دريافت قرارداد  4ميليارد دالري است ،خواهند رسيد (پيوست  3براي وضعيت
سازمانهاي فدرال در دستيابي به اهداف خود تحت چالش قراردادهاي اجرايي رئيس جمهور
مشاهده شود) [.]18
برخي از مسئولين سازمان در مصاحبهها عنوان کردند که عالقمند به استفاده از قراردادهاي
صرفهجويي انرژي جهت يکپارچهسازي مراکز اطالعاتی هستند که انرژي قابل توجهي مصرف
میکنند و اجراي آنها پرهزينه است ،اما از طرفی به دليل نگرانيهاي مطرح شده توسط کارکنان
دفتر مديريت و بودجه 2مردد به انجام چنين پروژههايی هستند [ .]19طبق قانون ،قراردادهاي
صرفهجويي انرژي بايد صرفاً در جهت دستيابي به صرفهجويي در انرژي و منافع حاصل از اين
هدف استفاده شوند [ .]20با اين حال ،قانون ،تعريف سود و منافع جانبي (صرفهجويي مربوط
به انرژي) و يا نسبت صرفهجوييهاي حاصل در استفاده از اين قراردادها را مشخص نكرده است.
راهنماي دفتر مديريت و بودجه در مورد استفاده از قراردادهاي عملکرد فدرال ،به توضيح برخي
1-Performance Contracting Challenge
2-Office of Management and Budget

از معيارهاي عمومي ميپردازد که پروژهها ملزم به برآورد آنها در چارچوب بودجه ساالنه دفتر
مديريت و بودجه هستند ،اما راهنماييهاي قابل اجرايي در مورد صرفهجويي انرژي را ارائه
نميدهد [ .]21اگر يک پروژه در استفاده از قرارداد صرفهجويي انرژي به معيارهاي دفتر مديريت
و بودجه پايبند نباشد ،سازمان براي ادامه پروژه به سرمايهگذاري اجباري براي کل قرارداد به
صورت پيشپرداخت در سال اول به جاي پرداخت ساالنه ملزم ميشود .اين موضوع ميتواند
مسئلهاي بسيار مهم باشد ،به اين دليل که سازمانها ممکن است قادر به تأمین کل سرمايهي
قرارداد در سال اول نباشند ،که در اين صورت سازمان با دو گزينه لغو قرارداد و يا استفاده از
سرمايه سازمان ديگر روبرو خواهد بود.
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جدول  :3قراردادهاي منعقد شده و برنامهريزي شده براي رسيدن به اهداف قراردادهاي
اجرايي رئيس جمهور ،مطرح شده در ژانويه 2015

دالرها به میلیون هستند.

كل مبلغ
قراردادهاي
اجراي
صرفهجويي
انرژي

كل مبلغ
قراردادهاي
خدمات انرژي

كل مبلغ
قراردادهاي
اجرايي

وزارت دفاع*

 2/183دالر

 985دالر

 1/203دالر

 1/799دالر

 389دالر

 2/188دالر

دپارتمان انرژي

275

155

37

178

15

193

دادگستري

367

153

205

324

34

358

سازمان نظام وظيفه

320

130

241

345

26

371

اداره خدمات عمومي

345

203

376

549

30

579

ساير سازمانهاي

483

357

251

514

94

608

سازمان

هدف

مبلغ
قراردادهاي
منعقد شده

مبلغ
قراردادهاي
طراحي شده

ذكر شده در گزارش
مجموع

 3/397دالر

 1/984دالر

 2/313دالر

 3/708دالر

 588دالر

 4/296دالر

منبع :برنامه مديريت انرژي فدرال
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يادداشت :مجموعها به صورت گرد شده و تقريبي محاسبه شدهاند .اطالعات فوق شامل
قراردادهاي منعقد شده و همچنين قراردادهايي هستند كه سازمانها براي رسيدن به چالش
قراردادهاي اجرايي مطرح شده توسط رئيس جمهور ،مبني بر قرارداد  4ميليارد دالري تا پايان
سال  ،2016اقدام کردهاند .با توجه به برنامه مديريت انرژي در دپارتمان انرژي فدرال و برخي
از مسئولين سازمان ،قراردادهاي برنامهريزي شده در معرض تغيير هستند و نبايد انعقاد قرارداد
صورت گيرد .قراردادهاي منعقد شده ممکن است شامل پروژههايي باشند که اصالح يا فسخ
شدهاند .مقادير اين جدول نشان دهنده هزينههاي اجرايي قرارداد است و هزينههاي تأمین مالي
و هزينههاي پرداختي به پيمانکاران از جمله عمليات تعمير و نگهداري و يا سنجش و صحهگذاري
را شامل نميشود.
* دپارتمان انرژي و دفتر مديريت بودجه سازماني ،دادههاي وزارت دفاع را به صورت جداگانه
منتشر ننمودهاند.

اصالح بودجه قراردادهاي صرفهجويي انرژي
در سالهاي اخير ،اعضاي کنگره و مسئولين صنعت ،سؤاالتي را در مورد چگونگي
بازتاب و تأثیر هزينه قراردادهاي صرفهجويي انرژي بر بودجه فدرال مطرح کردهاند .دفتر
مديريت و بودجه ،تعهدات مالي دولت در چارچوب قرارداد صرفهجويي انرژي را که به صورت
پيشپرداخت در بودجه در زمان امضاي آن آمده ،به طور کامل منعکس نکرده است .در
عوض ،طي اصالحات دفتر مديريت و بودجه ،يک سازمان بايد منابع بودجه کافي را براي
تأمین پرداختهاي قرارداد به صورت ساالنه داشته باشد و این پرداختها از سال مالياي
که قرارداد در آن امضا شده ،شروع شوند .از سوي ديگر ،دفتر بودجه کنگره ،هزينه کامل
پيشپرداخت مربوط به قراردادهاي صرفهجويي انرژي را با توجه به تخمين هزينههاي اعطاي
مجوز قانوني براي ورود سازمانها به قراردادهاي صرفهجويي انرژي محاسبه ميكند.
منبع :ديوان محاسبات اياالت متحده

به گفته مسئولين دپارتمان انرژي ،مرحله توسعه و پيادهسازي پروژه قرارداد صرفهجويي
انرژي در ماه مه سال  ،2011براي يک پروژه جهت استفاده از قرارداد صرفهجويي انرژي براي
مراكز اطالعات به طور تقريبي به پايان رسيد .با اين حال ،آنها عقد قرارداد را تا ماه مارس سال
 2013به تأخير انداختند ،زيرا کارکنان دفتر مديريت و بودجه درگير اين پروژه بودند .مسئولين
دپارتمان انرژي پروژه اعالم كردند كه از ابتدا ،اين پروژه با هدف يکپارچهسازي دو مرکز اطالعات
و جايگزيني  5000کامپيوتر روميزي با کامپيوترهايي با بهرهوري انرژي بيشتر مطرح شد .انتظار
ميرفت اين پروژه با انجام صرفهجويي حدود  76ميليون دالر براي دپارتمان انرژي کاهش هزينه
داشته باشد که  97درصد از هزينههاي کلي صرفهجويي شده ،از عمليات و تعمير مانند نگهداري
سختافزار کامپيوترها و نرمافزار آنها حاصل شده و  3درصد باقيمانده از صرفهجويي در انرژي
به دست آيد .به گفته مسئولين دپارتمان انرژي ،توجه و دغدغه فکري کارکنان دفتر مديريت و
بودجه شامل موارد زير است )1 :آیا صرفهجوييهاي به دست آمده از تجهيزات فنآوری اطالعات
با بهرهوري باالتر ،درحد صرفهجوييهاي مرتبط با انرژي خواهد بود؟ و  )2قسمت عمدهای از
هزينههای صرفهجويي در پروژه ،به جاي صرفهجويي مستقیم در هزينههای انرژي ،از کاهش
هزينههاي عمليات و نگهداري بدست آید .همزمان با بررسيها ،دپارتمان انرژي رسيدگي به پروژه
را از سر گرفت ولي به گفته دپارتمان انرژي ،کاركنان دفتر مديريت و بودجه موضع خود را در
مورد دغدغههاي خود روشن نكردند و قراردادي بسته نشد.
به گفته مسئولين ارتش ،عالقمندي ارتش به استفاده از قراردادهاي صرفهجويي انرژي
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جهت يکپارچهسازي مركز دادهها است ،اما با توجه به شنيدهها در مورد اهداف دفتر مديريت
و بودجه ،در انجام هر پروژهاي مردد بوده و منتظر اعالم موضع دفتر مديريت و بودجه در
مورد يکپارچهسازي مرکز اطالعات دپارتمان انرژي هستند .مسئولين ارتش تصريح نمودند که
هيچگونه اطالعي از موضع دفتر مديريت و بودجه كه به صورت رسمي منتشر شده باشد ،در
دست نيست که بتوانند طبق آن از قراردادهاي صرفهجويي انرژي براي يکپارچهسازي مركز
دادهها استفاده کنند .عالوه بر اين ،مسئولين وزارت دفاع که نظارت بر ارتش و ديگر نيروهاي
این وزارت را بر عهده دارند ،اعالم نمودند که سازمانها نياز به اطالع از اين موضوع دارند كه آيا
انتقال اطالعات به يک محل ذخيرهسازي خارج از سايت كه بهرهوري انرژي باالتري داشته باشد
(به جاي ذخيرهسازي آن بر روي سرور دپارتمان دفاع) براي صرفهجويي انرژي مناسبتر است
يا از بين بردن پشتيباني و مجوزهاي نرمافزاري در چارچوب راهنماي دفتر مديريت و بودجه.
با توجه به استانداردهاي فدرال براي کنترل داخلي ،اطالعات بايد به کساني که به آن نياز دارند
در قالب يک فرم و در چارچوب زماني منتقل شود تا آنها بتوانند وظايف خود را انجام دهند [.]22
به سبب آن که کارکنان دفتر مديريت و بودجه توجه خود را در اين مورد ابراز کرده اما در مورد
صرفهجويي انرژي مناسب و نسبت مجاز از صرفهجويي انرژي و هزينههاي مرتبط با انرژي ،موضع
خود را روشن ننمودهاند ،دپارتمان انرژي پروژه يكپارچهسازي مركز دادههاي خود را به تأخير
انداخت و برخي از سازمانها مانند ارتش ،نسبت به استفاده از قراردادهاي صرفهجويي انرژي براي
چنين پروژههايي به اطمينان الزم نرسيدند .در نتيجه ،سازمانها ممکن است فرصتها را براي
صرفهجويي انرژي و هزينههاي مرتبط با انرژي از دست بدهند.
صرفهجويي گزارش شده به طور کلي بيش از حد انتظار بود ،اما برخي از صرفهجوييها
براي پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي منتخب ،اغراقآميز بود.
با توجه به مطالعات انجام شده توسط آزمايشگاه ملي اوك ريج دپارتمان انرژي ،صرفهجويي
در هزينه و انرژياي که پيمانکاران براي قراردادهاي صرفهجويي انرژي گزارش كردند ،براي اكثر
قراردادهاي صرفهجويي انرژي در حد صرفهجويي مورد انتظار و يا بيشتر از آن بود .اما برخي از
اين صرفهجوييها ممکن است اغراقآميز باشند .بررسي انجام شده از يک نمونه غير قابل تعميم
از  20پروژه نشان داد که پيمانکاران ،صرفهجويي در انرژي و هزينه را براي  14پروژه اغراقآميز
اعالم كردند در حالي كه طبق اقدامات سازمان ،اين صرفهجويي حاصل نشده بود [.]23
پيمانکاران بايد مطابق با برنامه توافق شده در قراردادهاي خود با سازمانها صرفهجويي را
محاسبه و گزارش كنند .اگر عوامل خارج از کنترل پيمانکاران ،صرفهجويي به دست آمده را
کاهش دهند ،پيمانکاران به طور کلي الزم نيست که ميزان صرفهجويي را کاهش داده و سپس
گزارش کنند و يا اثرات عوامل در صرفهجويي را بسنجند .سازمانها هميشه از مقدار صرفهجويي

مورد انتظار که در پروژه به دست نيامده ،آگاه نيستند زيرا پيمانکاران به طور کلي اين اطالعات
را در گزارش سنجش و تأیید ارائه نميدهند.
صرفهجويي هزينه و انرژي گزارش شده براي بسياري از قراردادهاي صرفهجويي انرژي
در حد صرفهجويي مورد انتظار و يا بيشتر از آن بوده است.
آزمايشگاه ملي اوک ريج دپارتمان انرژي ،در شش مورد از مطالعات خود بر گزارش پيمانکاران
از صرفهجوييهاي سازمانهايي که قرارداد صرفهجويي انرژي را از طريق دپارتمان انرژي بسته
اند [ ،]24دريافت که کل هزينه و صرفهجويي انرژي گزارش شده براي اين قرارداد صرفهجويي
انرژي ،فراتر از حد انتظار بوده است [ .]25کل صرفهجوييهای در هزينه گزارش شدهاي كه در
شش سال به صورت ساالنه سنجش و صحهگذاري شده و اوک ريج آنها را تحليل نموده است،
حدود  106درصد از کل صرفهجويي تضمين شده در هزينه براي قرارداد صرفهجويي انرژي بوده
است [.]26
عالوه بر اين ،در هر يک از اين  6سال ،کل صرفهجويي در هزينه گزارش شده در تمام
پروژهها ،حداقل  105درصد از کل صرفهجويي تضمين شده بوده است .به طور مشابه ،مطالعات
اوک ريج نشان داد که کل صرفهجويي انرژي گزارش شده براي قراردادهاي صرفهجويي انرژي كه
از طريق دپارتمان انرژي منعقد شدهاند ،بيش از صرفهجويي انرژي پيشنهادي بودهاست .به طور
خاص ،کل صرفهجويي انرژي گزارش شده در گزارش تمام سنجشها و تأییدهاي ساالنه كه در
مدت شش سال تحليل و بررسي شده ،حدود  102درصد از کل صرفهجويي انرژي پيشنهاد شده
براي قراردادهاي صرفهجويي انرژي بود .عالوه بر اين ،در هر يک از این شش سال ،کل گزارش
صرفهجويي انرژي در تمام پروژهها حداقل معادل کل صرفهجويي پيشنهادي بود.
اكثر پيمانکاران ،صرفهجويي در هزينه را بيش از صرفهجويي تضمين شده گزارش كردند ،اما
مطالعات اوک ريج نشان داد که برخي از پيمانکاران نيز صرفهجويي هزينه را كمتر از صرفهجويي
تضمين شده گزارش كردهاند .همچنين در حدود  6درصد از گزارشهايي که اوک ريج بررسي
كرده ،به كمبود صرفهجويي هزينه اشاره شده است .متوسط کمبود در هزينه صرفهجويي شده
براي قراردادهاي صرفهجويي انرژي 17 ،درصد بود كه به اين معني است كه صرفهجويي گزارش
شده در هزينه 83 ،درصد از مقدار تضمين شده براي اين دسته از قراردادهاي صرفهجويي انرژي
بوده است.
با اين حال ،اين کمبودها در محدوده گستردهتري از  0/5تا  75درصد صرفهجويي تضمين
شده در هزينه قرار دارند .در پيوست  5اطالعات تکميلي از مطالعات اوک ريج آورده شده است.
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انواع صرفهجويي در قراردادهاي صرفهجويي انرژي
صرفهجويي مورد انتظار .پروژههاي قراردادهاي صرفهجويي انرژي به طور کلي شامل موارد
زير هستند:
 .1صرفهجويي در هزينه و انرژي پيشنهادي صرفهجوييهايي هستند كه به برآورد
پيمانکاران از اقدامات بهينهسازي انرژي انجام شده منتج خواهد شد.
 .2صرفهجويي تضمينشده در هزينه صرفهجوييهايي هستند که بايد جهت پرداخت
پول پيمانکار به طور کامل حاصل شوند .به طور کلي ،پيمانکاران حدود  95درصد صرفهجويي
در هزينه پيشنهادي يک پروژه را تضمين ميکنند تا كاهشي در پرداختهايشان صورت
نگيرد.
صرفهجويي گزارششده صرفهجوييای است كه پيمانکاران آن را سنجش و تأیید نموده و
مطابق با برنامه توافق شده با سازمانها در زمان عقد قرارداد ،به سازمانها گزارش ميدهند.
صرفهجويي به دست آمده صرفهجوييای است که از اقدامات بهينهسازي انرژي به دست
ميآيد و ممکن است با صرفهجويي گزارش شده تفاوت داشته باشد .به طور کلي ،تعيين
صرفهجويي به دست آمده ميتواند مشکل و پرهزينه باشد.
منبع :ديوان محاسبات اياالت متحده
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هزينه صرفهجويي تضمينشده براي  19مورد از  20پروژه در نمونه غير قابل تعميمي كه
بررسي شد مطابق با حد انتظار يا بيش از آن گزارش شده است.
آزمايشگاه ملي انرژي تجديدپذير دپارتمان انرژي ،کمبود صرفهجويي در هزينه را حدود
 76000دالر ـ حدود  18درصد از صرفهجويي هزينه تضمين شده ـ در گزارش سنجش و
صحهگذاري اخير خود براي پروژه باقيمانده گزارش كرده است.
با توجه به گزارش سنجش و صحهگذاري پروژه ،کمبود صرفهجويي به دليل هواي گرمتر
بودکه باعث کاهش تعداد روز استفاده از تجهيزات شده بود و همچنين به دلیل قطعي برق
که علت آن از كار افتادن يك موتور بود .در گزارش سنجش و صحهگذاري ،پيمانکار تغييرات
برنامهريزي شده و مورد انتظار بر روي تجهيزات را شناسايي ميكند که براي رفع کمبودهاي اجرا
و صرفهجويي مورد نياز هستند.
برنامه مديريت انرژي فدرال ،کمبود صرفهجويي در هزينه را به صورت ماهانه براي قراردادهاي
صرفهجويي انرژي که سازمانها از طريق دپارتمان انرژي قرارداد بستهاند ،توسط گزارش داشبورد
مديريتي 1آنها دنبال میکند و متوجه شده است که پيمانکاران صرفهجويي تضمين شده بسياري
1-Dashboard report

از پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي را در حد انتظار يا بيش از حد انتظار گزارش ميدهند.
به عنوان مثال ،يک نمونه گزارش داشبورد مديريتي از سال  2014نشان داد که  9پروژه کمبود
صرفهجويي در هزينه را در بازهاي بين کمتر از  1درصد از صرفهجويي تضمين شده تا بيش از 30
درصد از صرفهجويي تضمين شده ،گزارش داده بودند.
گزارش داشبورد مديريتي شامل جزئياتي در مورد داليل کمبودها و نیز اقداماتي براي برنامه
مديريت انرژي فدرال در زمينه کمک به سازمان جهت رسيدگي به کمبودها است .به گفته
مسئولين برنامه مديريت انرژي فدرال ،گزارش داشبورد مديريتي که برنامه مديريت انرژي فدرال
در سال  2007ارائه نموده است ،تصويري کلي از مديريت قرارداد صرفهجويي انرژي و همچنین
جنبههاي کليدي پروژههای مرتبط با آن را فراهم ميکند و مسئولين را قادر ميسازد که کنترل
مؤثرتري را بر روی پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي توصيه شده توسط ديوان محاسباتي در
سال  2005داشته باشند.
اكثر گزارشهاي مربوط به سنجش و صحهگذاري بررسي شده ،در برخي از
صرفهجوييهاي هزينه و انرژي اغراق نمودهاند.
گزارشهاي سنجش و صحهگذاري  14پروژه از  20پروژه موجود در نمونه غير قابل تعميم
که شامل پروژههاي هفت سازمان منتخب است -نشان می دهد که ،در برخي از صرفهجوييهايهزينه و انرژي گزارش شده اغراق شده است .پيمانکاران بايد صرفهجوييهاي ساالنه را مطابق با
برنامههاي سنجش و صحهگذاري ذکر شده در قرارداد ،محاسبه و گزارش نمايند .اين برنامهها
شامل عملکرد دستگاههاي اندازهگيري و همچنين شامل مفروضاتي در مورد عوامل خارج از
کنترل پيمانکاران هستند .مانند نحوه استفاده از تجهيزات صرفهجويي در انرژي توسط سازمان
و قيمت اقالم تأسیساتي ،که ممکن است در طول مدت قرارداد تغيير كنند .اگر تغيير در چنين
عواملي صرفهجويي را كاهش دهد ،الزم نيست پيمانکاران کاهش صرفهجويي را گزارش داده و يا
عوامل مؤثر بر اين تغييرات را اندازهگيري نمايند .به عنوان مثال ،پيمانکاران گزارش صرفهجويي
را در صورتی که يک سازمان ساعات توافق شده كاري را تغيير دهد و در نتيجه ميزان ساعات
استفاده از تجهيزات صرفهجويي انرژي کاهش يابد ،تغيير نميدهند .در مقابل ،اگر صرفهجويي
به دليل تغييرات در عوامل خارج از کنترل پيمانکاران افزايش يابد ،پيمانکاران به طور کلي مقدار
صرفهجويي گزارش شده را تغيير نميدهند و سازمانها به طور کلي صرفهجويي مازاد را حفظ
ميكنند و پول بيشتري به پيمانکاران پرداخت نميكنند.
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جدول  :4اقدامات س�ازمان که بر پروژههاي ق�رارداد صرفهجويي انرژي در قراردادهاي
اجرايي منتخب تأثیر ميگذارند.
صرفهجوييهاي
گزارش شده شامل
صرفهجوييهاي سازمان طبق توافق سازمانتجهيزات
كه با توجه به
عمل نکرده و از را حذف يا تعليق
كرده است.
اقدامات سازمان تجهيزاتنگهداري
حاصل نشده باشد .نكرده است.
عوامل موثر در صرفهجويي

سازمان

سايت پروژه

نيروي هوايي

پايگاه نيروي هوایی كيپ كاناورال

1

پايگاه نيروي هوايي كلمبوس

2

پايگاه نيوري هوايي مكگاير

3

پايگاه نيروي هوايي تينكر

4

ارتش

پايگاه زميني آبردين

5

فورت بليس

6

فورت هود

7

دپارتمان انرژي

دفتر مركزي دپارتمان انرژي

8

آزمايشگاه ملي انرژي تجديدپذير*

9

دادگستري

مجتمع اصالح و تربيت فدرال آلن وود

10

مجتمع اصالح و تربيت فدرال پترزبورگ

11

سازمان نظام وظيفه

شبكه  22مركز خدمات جانبازان،
لسآنجلس بزرگ**

12

اداره خدمات عمومي

مركز پژوهش فدرال در وايت اوك

13

دادگاه فدرال جي .كالب

14
15

ساختمان فدرال پرنسس جونا كوهيو كاالنيانلو*
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1- Cape Canaveral Air Force Station
2- Columbus Air Force Base
3- McGuire Air Force Base
4- Tinker Air Force Base
5- Aberdeen Proving Ground
6- Fort Bliss
7- Fort Hood
8- DOE Headquarters
9- National Renewable Energy Laboratory
10- Allenwood Federal Correctional Complex
11- Petersburg Federal Correctional Complex
12- Veterans Integrated Service Network 22, Greater Los Angeles
13- Federal Research Center at White Oak
14- The J. Caleb Boggs Federal Courthouse
15- Prince Jonah Kuhio Kalanianaole Federal Building

ادام�ه ج�دول  :4اقدام�ات س�ازمان که ب�ر پروژههاي ق�رارداد صرفهجوي�ي انرژي در
قراردادهاي اجرايي منتخب تأثیر ميگذارند.
صرفهجوييهاي
گزارش شده شامل
صرفهجوييهاي سازمان طبق توافق سازمانتجهيزات
كه با توجه به
عمل نکرده و از را حذف يا تعليق
كرده است.
اقدامات سازمان تجهيزاتنگهداري
حاصل نشده باشد .نكرده است.
عوامل موثر در صرفهجويي

سازمان

سايت پروژه

نيروي دريايي

پايگاه هوايي اوشينا*

1

سيستم جنگ نيروي دريايي و فضايي
مرکز فرماندهي اقيانوس آرام *1

2

سيستم جنگ نيروي دريايي و فضايي
مرکز فرماندهي اقيانوس آرام *2

3

مرکز ملي نظامي پزشکي والتر ريد،
توسعه سايت مركزي

4

محوطه نيروي دريايي واشنگتن
جمع

5

14

13

6

منبع :برنامه مديريت انرژي فدرال

يادداشت :صرفهجويي هزينه گزارش شده ميتواند در برخي موارد كمتر يا بيشتر از صرفهجويي
به دست آمده در پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي باشد .از آنجا که عوامل زيادي در اغراقآميز
بودن و يا كمتر بودن مقادير گزارش از ميزان به دست آمده نقش دارد ،تأثیر خالص همه
عوامل مؤثر بر صرفهجويي به دست آمده پروژه مشخص نميشود .براي مثال ،برخي اقدامات
در بهينهسازي پروژههاي بررسي شده ،عملكرد بهتري نسبت به ميزان انتظار داشتند كه ممکن
است کاهش صرفهجويي را در ديگر اقدامات بهينهسازي در اين پروژه جبران نمايند .صرفهجويي
گزارش شده براي  19پروژه از  20پروژه در سالي که بررسي انجام شده است ،مقداري است که
صرفهجويي تضمين شده و حتي بيش از آن را نتيجه داده است.
37

1- Naval Air Station Oceana
2- Space and Naval Warfare Systems Command Center Pacific Task Order 1
3- Space and Naval Warfare Systems Command Center Pacific Task Order 2
4- Walter Reed National Military Medical Center, Central Plant Improvements
5- Washington Navy Yard

* اطالعاتي مبني بر وجود صرفهجوييهايی که براي اين پروژهها به دست نيامده ولی گزارش
شده باشند ،يافت نشده است.
** اين پروژه در دورهي اول اجرا از سال اول قرار دارد و پيمانکار هنوز گزارش ساالنه سنجش و
صحهگذاري را تا زمان بازبيني و بررسي ارسال نکرده است .گزارش سنجش و صحهگذاري ارائه
شده بعد از عمليات نصب بررسي شد که شامل اطالعاتي از ميزان صرفهجويي برنامهريزي شده
براي دوره اول اجرا از سال اول بود که مبتني بر فعاليتهاي مربوط به سنجش و صحهگذاري
انجام شده پس از مرحله نصب تجهيزات بود.
گزارشهاي سنجش و صحهگذاري براي  14پروژه در این نمونه نشان می دهد ،براي برخي
از صرفهجوييهاي مربوط به هزينه و انرژي اغراق شده است كه به دليل اقدامات سازمانها
حاصل نشده است .برخي از این اقدامات شامل موارد زير است )1 :عملکرد نادرست سازمانها
در راهاندازي و نگهداري تجهيزات که در زمان انعقاد قرارداد صرفهجويي انرژي توافق شده بود
 )2حذف تجهيزات توسط سازمانها و انحصار تسهيالت مرتبط با اقدامات بهينهسازي انرژي.
در پروژههاي موجود در این نمونه ،اگر چه تعدادی از گزارشها اشاره کرده اند که صرفهجويي
متأثر از برخي عوامل مشخص بوده است ،اما پيمانکاران عموماً اثرات اين عوامل بر صرفهجويي
را در گزارش محاسبه نكرده و تخمين نزده اند .از آنجا که عوامل زيادي ميتواند در کاهش و
اغراق صرفهجويي مؤثر باشند ،تأثیر همه عوامل اثرگذار بر صرفهجويي حاصل از پروژه ،مشخص
نشده است .براي مثال ،برخي اقدامات بهينهسازي انرژي در پروژههاي بررسي شده ،صرفهجويي
کمتر از حد انتظار داشتند که ممکن است در ديگر اقدامات بهينهسازي انرژي عملکرد بهتري
از حد انتظار ،آن را جبران كند .جدول  4پروژههاي بررسي شده و اقدامات سازمانها را كه بر
صرفهجويي مؤثر بودند و در گزارش سنجش و صحهگذاري اخير ذکر شدهاند ،از سپتامبر 2014
نشان ميدهد (براي بررسي جزئيات بيشتر در مورد اثرات اين عوامل بر صرفهجويي پروژهها ،به
ضميمه  6مراجعه شود).
در ادامه به نمونههايي از پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي اشاره خواهد شد که در آنها
اقدامات سازمان باعث دستیابی به ميزان صرفهجويي گزارش شده ،نگردیده است:
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• سازمان تجهيزات را طبق توافق ،راهاندازي و از آن نگهداري نكرده است .رايجترين دليلي
كه منجر به اغراق در صرفهجويي پروژه قرارداد صرفهجويي انرژي شده است ،موردي است
1
كه يک سازمان در ساعات كار و دماي گرمايش تعيين شده براي دستگاههاي تهويه مطبوع
 ،تغييراتي ايجاد كند که این امر در  8پروژه از  20پروژه بررسي شده رخ داده است .بر اساس
)1-Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC

برآوردهاي موجود از سازمانها ،اين تغييرات به طور کلي منجر به کمتر شدن صرفهجويي
انرژي و هزينههاي آن ،از حد انتظار ميشود ،اما چون اين عوامل به اقدامات سازمان مرتبط
بود ،پيمانکاران اين اثرات را در صرفهجوييهاي گزارش شده منعکس نكردهاند [ .]27در موارد
ديگر« ،سازمانها» به مسئوليتهاي خود براي راهاندازي و نگهداري از تجهيزات عمل ننمودهاند.
به عنوان مثال ،پيمانکار يک پروژه در يک مرکز دادگستري متوجه شد که تجهيزات توزيع بخار
نصب شده ،آسيب ديدهاند و این آسیب موجب کاهش صرفهجويي شده است [ .]28با اين حال،
پيمانکار ميزان صرفهجويي را در گزارش خود کاهش نداد زيرا معتقد بود كه آسيب ،ناشي از
استفاده نادرست کارکنان دادگستري است .در برخي موارد ،سازمانها اقداماتي را انجام دادهاند
که صرفهجويي را کاهش ميدهد ،مانند تغيير ساعتهاي كار و يا تغيير دماي تنظيم شده ،تا به
ملزومات و نيازهاي در حال تغيير سازمان دست يابند.
• سازمان تجهيزات را حذف و يا تعليق كرده است .در شش پروژه ،سازمان بخشي از
تجهيزات بهينهسازي انرژي و يا کل تجهيزات را در طول دوره عملکرد حذف کرده است ،اما
پيمانکاران کاهش صرفهجويي را گزارش نكردهاند چرا که اين تغييرات با توجه به تصميمات
سازمان بوده است .به عنوان مثال ،ارتش يکي از بخشهاي راهاندازي شده را متوقف نمود كه اين
بخش شامل ساختمانهاي متعدد با تجهيزات بهينهسازي انرژي بود .در نتيجه ،صرفهجويي از
طريق استفاده از اين تجهيزات حاصل نشد ،اما پيمانکار آن ميزان صرفهجويي را که ميتوانست
در طي سال با اين تجهيزات به دست آورد ،در گزارش خود لحاظ کرد .در برخي موارد ،سازمانها
براي رسيدن به نيازهاي مأموريتي در حال تغيير خود ،تجهيزات را حذف و يا تعليق ميكنند.
بر اساس اطالعات ارائه شده از جانب سازمانها و تحليل اطالعات به دست آمده از گزارشهاي
اخير سنجش و صحهگذاري پروژههاي منتخب ،مقدار صرفهجويي گزارش شده و در عين حال
حاصل نشده ،در بازهاي بين مقاديري ناچيز تا حدود نيمي از صرفهجويي گزارش شده در يک
پروژه قرارداد صرفهجويي انرژي قرار دارد كه در يك سال گزارش شده است .به عنوان مثال ،در
جايي كه برآوردها در دسترس بود ،سازمان ساعتهاي كار و دماي تنظيم شده تجهيزات تهويه
مطبوع را تغيير داد كه به صرفهجويي گزارش شده و در عين حال حاصل نشده منجر گرديد که
به گفته مسئولين سازمان درصد ناچيزي از کل صرفهجويي گزارش شده بود .در مقابل ،حذف
تجهيزات مرتبط با ارتقاء سيستم فاضالب نيروي هوايي ،بيش از  104000دالر صرفهجويي ساالنه
به دست آورد كه گزارش شد اما عملي نشد (در حدود  40درصد از صرفهجويي ساالنه گزارش
شده براي اين پروژه) .جهت مشاهده ليست کاملی از پروژههايي كه بررسي شده و اطالعات
در مورد تأثیر عوامل خارج از کنترل پيمانکاران بر صرفهجويي آورده شده است ،به ضميمه 6
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مراجعه شود .مسئولين چندين سازمان اشاره کردند که کمک مالي به پروژه بهينهسازي انرژي
از طريق قراردادهاي صرفهجويي انرژي ،برخالف استفاده از تخصيصهاي از پيش پرداخت شده،
مزايايي دارد .همچنین اعالم كردند که دستيابي به صرفهجويي مورد نظر در پروژههايي كه
تخصيص بودجه شدهاند ،بر خالف پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي ،ممکن نيست .با اين
حال ،صرفهجويي حاصل نشده به احتمال زياد بايد مشخص شود زيرا براي پروژههاي قرارداد
صرفهجويي انرژي ،صرفهجوييها بايد سنجيده و صحهگذاري شوند.
سازمانها بر خالف تغييرات موجود در استفادهشان از تجهيزات ،نميتوانند تغييرات در قيمت
اقالم تأسیساتي را کنترل كنند ،اما تغييرات در قيمت اقالم تأسیساتي در مقايسه با مقادير مندرج
در قرارداد ميتوانند در ميزان صرفهجويي پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي تأثیرگذار باشند.
سازمانها معموالً بر اساس قيمت اقالم تأسیساتي پيشبيني شده بهوسیله مؤسسه ملي استاندارد
و فنآوری ،که توسط اداره اطالعات انرژي 1دپارتمان انرژي ارائه ميشود ،نرخ افزايش ساالنه
براي هزينه انرژي را اعالم ميكنند .دپارتمان انرژي گزارش کرده است که قيمت اقالم تأسیساتي
براي قراردادهاي عقد شده در مورد صرفهجويي انرژي ،کمتر از مقدار واقعي برآورد ميشود و در
نتيجه پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي به طور کلي بيش از انتظار صرفهجويي دارند .به طور
خاص در سال  ،2007براي محاسبه ميزان صرفهجويي با استفاده از قيمت واقعي اقالم تأسیساتي،
آزمايشگاه ملي اوک ريج دپارتمان انرژي 22 ،پروژه قرارداد صرفهجويي انرژي را تجزيه و تحليل
كرد [ .]29پس از تنظيم قيمت واقعي اقالم تأسیساتي ،صرفهجويي براي  16پروژه از  22پروژه
قرارداد صرفهجويي انرژي كه اوک ريج مورد بررسي قرار داد ،بيشتر از مقداری بود كه پيمانکاران
گزارش كرده بودند ،در حالي که صرفهجويي براي  6پروژه ديگر ،کمتر از گزارش بود.
بازارهاي انرژي از سال  2007به طور قابل توجهي تغيير کردهاند و به احتمال زياد در آينده
نيز تغيير ميكنند .به عنوان مثال ،پيشرفت در حفاري افقي و شکست هيدروليکي ،توليد گاز
طبيعي از سنگهاي حاوي ذخاير نفتي و گازي را به طور قابل توجهي افزايش داده است که اين
امر خود منجر به کاهش قيمت گاز طبيعي در بازار شده است .چنين تغييراتي صرفهجويي زيادي
را در پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي ايجاد ميکنند .مانند پروژههايي که صرفهجوييشان
عمدتاً مبتني بر کاهش مصرف گاز طبيعي است .با اين حال ،روشن نيست که آيا مفروضاتي که
سازمانها براي قيمت اقالم تأسیساتي در نظر میگیرند معقول است يا نه .زيرا دپارتمان انرژي
پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي منعقد شده از گزارش سال  2007را بررسي و تحليل نكرده
است .در نتيجه ،سازمانها ممکن است به اطالعات الزم جهت دانستن اينکه آيا پروژههايشان در
حال دستيابي به صرفهجويي مورد انتظار هستند یا نه ،نرسند و صرفهجويي به دست آمده ممکن
1-Energy Information Administration

است بسيار متفاوت از حد صرفهجويي گزارش شده ـ به طور قابل توجهي باالتر و يا پايينتر ـ
باشد .موانعي در محاسبه قيمت اقالم تأسیساتي وجود دارد ،چون به طور پيوسته در محدوده نرخ
واقعي نوسان دارند .در راهنماي دپارتمان انرژي تصريح شده است که نرخ اقالم تاسیساتی باالتر،
که به طور کلي به صرفهجويي باالتر از حد انتظار منجر ميشود ،جريان نقدي بهتري براي پروژه
فراهم ميکند .با اين حال ،راهنما بيان ميكند كه صرفهجويي باالتر از حد ارزش ،يک موضوع
جدي است که ميتواند مشکالتي در زمينه بودجه براي سازمان ايجاد كند .زيرا براي پرداخت
پيمانکار بايد از بودجه سازمان استفاده شود تا پرداختهاي انرژي ،آب و هزينههاي مرتبط
پرداخت شود .بنابراين ،پرداخت به پيمانکاري كه از صرفهجويي در انرژي ،آب و موارد مشابه
فراتر رود ،محدود کننده سرمايه مالياي است كه سازمان براي تأمین هزينهها استفاده ميكند.
سه پروژه در نمونه غير قابل تعميم ،شناسايي شدند كه در آنها صرفهجويي به دست آمده کمتر
از صرفهجويي گزارش شده بود ،چرا که قيمت اقالم تأسیساتي با مفاد قرارداد متفاوت بود .به
طور خاص ،براي يک پروژه دپارتمان انرژي و يک پروژه دادگستري ،قيمت گاز طبيعي به طور
قابل توجهي پايينتر از مقادير مندرج در قرارداد بود ،که منجر به صرفهجوييای شد که در حدود
 147000و  477000دالر کمتر از صرفهجويي در هزينه گزارش شده براي سال بود .اين مقدار
حدود  44درصد صرفهجويي در هزينه گزارش شده براي پروژه دپارتمان انرژي و حدود  30درصد
صرفهجويي در هزينه گزارش شده مربوط به پروژه دادگستري را نشان داد .عالوه بر اين ،يکي از
پروژههاي نيروي هوايي که شامل تغيير واحد گرمايشی نفتي با بهرهوري پايين به واحد گرمايشي
با گاز طبيعي بود ،نرخهايي را براي گاز طبيعي ارائه ميداد که افزايش فصلي قيمتها را در
ماههاي فصل زمستان منعکس نميکردند .از آنجا که قيمت واقعي گاز طبيعي در فصل زمستان
به طور قابل مالحظهاي باالتر از قیمت پيشبيني شده بود ،هزينههاي در حال اجرا در واحد گاز
طبيعي جديد ،باالتر از مقدار پيشبيني شده بود كه اين امر منجر به صرفهجويي به دست آمده
در حدود  160000دالر کمتر از صرفهجويي گزارش شده در سال بود که حدود  5درصد از کل
صرفهجويي گزارش شده پروژه براي سال بود .قيمت اقالم تأسیساتي ،در هر سال در حال تغيير
است ،پس انتظار ميرود که قيمت ،نسبت به ارزش مندرج در چند سال متفاوت باشد .بدون انجام
تحليلهاي دورهاي از قيمت اقالم تأسیساتي در طول چندين سال و در سراسر پروژهها ،سازمانها
ممکن است اطالعات الزم را در دست نداشته باشند.
سازمانها هميشه از صرفهجويي مورد انتظاری كه حاصل نشده ،آگاه نيستند.
سازمانها هميشه نسبت به ميزان صرفهجويي مورد انتظاری كه حاصل نشده ،آگاه نيستند.
زيرا عموماً الزم نبوده پيمانکاران اين اطالعات را هنگامي که صرفهجويي به دليل اقدامات سازمان
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حاصل نشده باشد ،گزارش دهند .در راهنماي برنامه مديريت انرژي فدرال آمده است که هنگام
بررسي سنجش و تأیید گزارشها ،سازمانها بايد تغييرات در عملکرد پروژه و سطح صرفهجويي
را از سالي تا سال ديگر اعالم کنند تا مشخص شود که چه اقدامات اصالحي بايد انجام شود
تا رسيدگي به کاستي ناشی از صرفهجويي حاصل نشده ،تحقق يابد .عالوه بر اين ،قراردادهای
دپارتمان انرژي و ارتش ،يک طرح کلي براي پيمانکاران براي نوشتن گزارش ساالنه است که
شامل بخشهاي جزئيات کمبود عملکرد ،اجرا و تعمير و نگهداري است که بايد توسط پيمانکار
و يا سازمان رسيدگي شود و اثر کمبود را روي صرفهجويي ارائه دهد .با اين حال ،قراردادهای
دپارتمان انرژي و ارتش پيمانکاران را به طور صريح به برآورد هزينه و صرفهجويي انرژي مورد
انتظار که به دالیل خارج از کنترل آنها به دست نیامده است ،ملزم نکرده است[.]30
بسياري از گزارشهاي بررسي شده ،اطالعات الزم براي تخمين مقدار صرفهجويي به دست
نیامده به دلیل اقدامات سازمان را ندارند .با توجه به اسناد و مدارک قرارداد صرفهجويي انرژي،
گزارش سنجش و تأیید اكثر پيمانکاران ،مسائل مربوط به اقدامات سازمان را بدون ارائه اطالعات
در مورد ميزان تأثیرشان بر روي صرفهجويي در هزينه توصيف ميکنند .در طول مدت بررسي،
برنامه مديريت انرژي فدرال يك نسخه اوليه از راهنمای ارائه گزارش در مورد صرفهجويي هزينهها
را ارائه كرد که توسط عوامل خارج از کنترل پيمانکاران تحت تأثیر قرار ميگرفت .به طور خاص،
راهنما شامل جدولهای سنجش و صحهگذاري بود تا اطالعات خاص در صرفهجويي هزينه را با
توجه به اقدامات سازمانها در صرفهجويي هزينه خالصشان در پروژهها را پس از محاسبه تأثیر
اين اقدامات ارائه كند .با اين حال ،برنامه مديريت انرژي فدرال تا ماه دسامبر سال  ،2014اين
راهنما را به سازمانها ارائه نكرد و در قراردادهای دپارتمان انرژي و ارتش نگنجاند .بدون بازبيني
الزامات ارائه گزارش در قراردادهای دپارتمان انرژي و ارتش و گنجاندن راهنماي بهروز شده
براي قراردادهاي آينده و يا بدون ارائه راهنما به سازمانها ،آنها ممکن است همچنان از ميزان
صرفهجويي به دست آمده بي اطالع باشند [ .]31بنابراين ممکن است نتوانند اقدامات اصالحي
الزم را در نظر بگيرند .عالوه بر اين ،از آنجايي که سازمانها ممکن است اين برآوردها را براي
پروژههاي اجرا شده در قالب قراردادهاي موجود نداشته باشند ،نظارت بر پروژههاي در حال اجرا
محدود ميشود ،مگر اينکه با پيمانکاران براي تعيين بهترين راه براي به دست آوردن اطالعات
همكاري شود.
ارزيابي و نظارت بر سازمانها در مورد پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي محدود شده است.
در بررسي انجام شده ،هفت سازمان منتخب ،نظارت و ارزيابي محدودي را در مورد پروژه قرارداد
صرفهجويي انرژي خود انجام دادهاند .به طور خاص ،هيچ يک از سازمانها راهنماي قرارداد
صرفهجويي انرژي را براي مشاهده فعاليتهاي سنجش ،بررسي و صحهگذاري گزارشهای

پيمانکاران از پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي ،به طور کامل اجرا نكردهاند .عالوه بر اين،
اكثر سازمانها گزارش كار قرارداد صرفهجويي انرژي خود را به منظور بررسي تأثیر تغيير شرايط
مانند استفاده از امکانات ،تأثیر قيمت اقالم تأسیساتي و يا تأثیر نرخ بهره بر عملکرد پروژه ،به
طور نظاممند تحليل نكردند چرا که این سازمانها فرآیندهايي ندارند كه بتوانند با آنها به سرعت
ارزيابي كنند.
سازمانهاي منتخب به طور کامل راهنماي برنامه مديريت انرژي فدرال را براي نظارت
بر پروژه قرارداد صرفهجويي انرژي پيادهسازي نکردند.
بررسي انجام شده از يک نمونه غير قابل تعميم از  20پروژه قرارداد صرفهجويي انرژي در هفت
سازمان منتخب ،نشان داد که سازمانها براي مشاهده فعاليتهاي سنجش و صحهگذاري و يا
بررسي و تأیيد اسنادي كه طبق آن گزارش سنجش و تأیید پيمانکار ارائه شده ،راهنماي برنامه
مديريت انرژي فدرال را به طور کامل اجرا نميكنند [ .]32در سال  ،2007برنامه مديريت
انرژي فدرال راهنمايي را منتشر كرد که به سازمانها براي نظارت بر فعاليتهاي اندازهگيري و
تأیيد پيمانكاران كمك ميكرد [ .]33در راهنما اعالم شده بود كه يک نماينده از سازمان بايد
فعاليتهاي سنجش و تأیید پيمانکار را مشاهده كند و گزارش سنجش و تأیید پيمانکار را بررسي
نموده و به طور مكتوب گواهي کند که اين گزارش براي سازمان قابل قبول است .با توجه به
راهنماي برنامه مديريت انرژي فدرال ،اين فعاليتها طراحي شدند تا اين تضمين را به سازمان
بدهند که اين پروژه ،همان طور كه از آن انتظار ميرفت در حال انجام است و صرفهجويي
مورد انتظار را به دست ميآورد .برنامه مديريت انرژي فدرال ،همچنين راهنمايي منتشر كرد
که چارچوبي را براي بررسي پس از نصب و راهاندازي و گزارش سنجش و تأیید ساالنه ،فراهم
ميكرد .این چارچوب شامل يک قالب بود که سازمانها ميتوانستند از آن براي مستندسازي
بررسي گزارشها استفاده كنند [ .]34اين فعاليتهاي نظارتي توصيه شد ه بودند و در برخي موارد
در راهنماي خود سازمانها نيز مورد نياز بودند.
به طور خاص ،پنج سازمان از هفت سازمان منتخب توصيه كردند (و يا نياز داشتند) که
نمايندگان سازمان ،فعاليتهاي سنجش و تأیید پيمانکاران را مشاهده كنند و دو سازمان نياز
داشتند که نمايندگان سازمان ،گزارش سنجش و تأیید و گواهي پذيرش به دست آمده از اين
گزارش را بررسي كنند.
نمايندگان سازمانها ،فعاليتهاي سنجش و تأیید پيمانکاران را براي همه اقدامات بهينهسازي
انرژي انجام شده در  9پروژه از  20پروژه در این نمونه غير قابل تعميم ،مشاهده كردند؛ فعاليتهاي
سنجش و تأیید براي برخی از اقدامات بهينهسازي انرژي (نه همه اقدامات) در  4پروژه مشاهده
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شد و در  7پروژه مشاهده نشد .عالوه بر اين ،مسئولين سازمان گزارشهاي اخير سنجش و
تأیید براي  4پروژه از  20پروژه در نمونه مذکور را بررسي نكردند و گزارش تأیيد براي  11پروژه
پذيرفته نشد .به گفته مسئولين پروژه ،بررسي  3پروژه از  4پروژه بررسي نشده ،در حال انجام
بود و مسئولين در حال تصويب گزارش  5پروژه از  11پروژهاي بودند که گواهي پذيرش آنها در
زمان بررسي صادر نشده بود.
ديگر سازمانهاي حسابرسي نيز با مشکالتي مرتبط با مشاهده فعاليتهاي سنجش و تأیید
پيمانکاران ،بررسي گزارش ،يا تصديق پذيرش گزارش توسط نمايندگان سازمان روبرو شدند .براي
مثال ،در گزارش سال  2011يك شركت خدمات حسابرسي نيروي دريايي ذکر شد که شيوههاي
نظارت به اندازه کافي رسمي نيستند تا نسبت به گزارش سنجش و تأیید پيمانکاران كه توسط
پرسنل نيروي دريايي بررسي شده اطمينان حاصل شود و  11توصيه بر اساس اين يافتهها ارائه
شد [ .]35در سال  2013شركت خدمات حسابرسي نيروي دريايي ،حسابرسي ديگري را انجام
داد و متوجه شد كه در ميان چيزهاي ديگر ،مديريت نيروي دريايي نظارت کافي را بر اقدامات
پرسنل ندارد تا اطمينان حاصل شود که پرسنل نيروي دريايي به طور کامل طبق قالب استاندارد،
گزارش سنجش و تأیيد پيمانكاران را بررسي و گواهي پذيرش صادر كردهاند [ .]36يافتههاي
مشابهي در مورد ناكافي بودن نظارت بر گزارش حسابرسي از بازرس کل دپارتمان انرژي و اداره
حسابرسي نيروي هوايي نیز به دست آمد [.]37
برخي از مسئولين پروژهها و سازمانها گفتند که نمايندگان سازمان ،بعضي از فعاليتهاي
سنجش و تأیید را مشاهده نميكنند و يا گزارش پيمانکاران را بررسي و تصويب نميكنند زيرا این
نمایندگان از اين وظايف يا مراحل انجام آنها مطلع نيستند و يا انجام آنها را غير ضروري ميدانند.
به گفته مسئولين برنامه مديريت انرژي فدرال در مصاحبهاي که در ماه دسامبر سال  2014انجام
شد ،برنامه مديريت انرژي فدرال ،آموزش مربوط به قراردادهاي صرفهجويي انرژي را گسترش
داده است که برخي از آنها درباره فعاليتهاي نظارتي بحث ميكنند .مسئولين همچنين اظهار
داشتند که دوره آموزشي خاصي که ويژه انجام نظارت سازمان باشد ،موجود نبوده و داشتن چنين
دوره آموزشي ميتواند مفيد باشد .مسئولين دپارتمان انرژي در اظهار نظري در مورد گزارش اعالم
کردند که برنامه مديريت انرژي فدرال يک سمينار مجازي در ماه سپتامبر سال  2014برگزار كرد
که مسئوليت سازمان در طول دوره عملکرد را مورد بررسي قرار داد .عالوه بر اين ،دپارتمان انرژي
اظهار داشت كه در سمينار مجازي ،مروري بر راهنماي برنامه مديريت انرژي فدرال جهت مشاهده
فعاليتهاي سنجش و تأیید پيمانکاران و بررسي و پذيرش گزارش سنجش و تأیید و  ...انجام شد.
مسئولين وزارت دفاع در مصاحبه ماه دسامبر سال  ،2014پيشنهاد دادند که آموزشهاي بيشتري
در زمينه نظارت برگزار گردد .با اين حال ،معلوم نيست که آيا آنها از برگزاري سمينار مجازي

مطلع بودند يا نه .از آنجا که دپارتمان انرژي ،اطالعات سمينار مجازي را در اواخر بررسي ارائه
كرد ،سمينار مجازي ارزيابي نشد .اما بر اساس تجزيه و تحليل انجام شده در اين بررسي ،مسائل
مربوط به آموزش ممکن است يک عامل متناقض با نظارت سازمانها برفعاليتهاي سنجش و
تأیید پيمانکاران باشد که در نمونهاي از پروژه قرارداد صرفهجويي انرژي بررسي شده است .با
توجه به استانداردهاي فدرال براي کنترل داخلي ،تمام پرسنل ملزم به داشتن شايستگيهایی
هستند که به آنها اجازه دهد تا وظايف ويژه خود را انجام دهند و نيازها را جهت شناسايي دانش و
مهارتهاي الزم براي شغلهاي مختلف مديريت كنند و آموزشهاي مورد نياز را ارائه دهند .بدون
تضمين اينکه آموزش ،اطالعات مورد نياز مسئولين را جهت دانستن نحوه انجام مسئوليتهاي
نظارتي آنها فراهم ميکند ،سازمان ممکن است همچنان به انجام مسئوليت نظارتي متناقض خود
ادامه دهد .در نتيجه ،سازمان ممکن است متوجه نشود که آيا پروژه قرارداد صرفهجويي انرژي،
صرفهجويي مورد انتظار را به دست آورده يا خير [.]38
مسئولين برنامه مديريت انرژي فدرال اذعان داشتند که آنها ميدانند که مسئولين سازمانها،
هميشه فعاليتهاي سنجش و تأیید پيمانکار را مشاهده نميكنند و گزارشها را براي تمام
پروژهها بررسي و تأیید نميكنند .همچنین مسئولین سازمانها نميدانند که چنين فعاليتهاي
نظارتي تا چه حد انجام ميشوند .به گفته مسئولين برنامه مديريت انرژي فدرال ،ماهيت برنامه
قراردادی كه در سال  2009راهاندازي شد ،تالش براي حصول اطمينان از انجام مسئوليت نظارت
سازمانها بود .در چارچوب اين برنامه ،برنامه مديريت انرژي فدرال ،سازمانها را دو بار در سال
(يک بار قبل از سنجش و تأیید توسط پيمانکار و يك بار بعد از سنجش و تأیید) فرا ميخواند
تا اطمينان حاصل شود که سازمانها پشتيباني الزم را براي انجام مسئوليت نظارتي خود دارند
[ .]39مسئولين برنامه مديريت انرژي فدرال ،همچنين اشاره کردند که نميدانند سازمانها تا
چه حد فعاليتهاي سنجش و تأیید پيمانکار را مشاهده ميكنند و تا چه حد گزارش پيمانکاران
را بررسي و تأیید ميكنند ،زيرا آنها سازمانها را در خصوص انجام وظايف نظارتيشان کنترل
نميكنند .کنترلهاي داخلي با توجه به استانداردهاي فدرال ،به طور کلي بايد براي اطمينان از
نظارت مداوم بر عملکردشان در طول زمان طراحي شوند و هر کمبود شناسايي شده ،بايد اصالح
شود[ .]40مسئولين ذکر کردند که براي اطمينان پيدا كردن از نظارت سازمانها ،به تماسهايي
که در طول قرارداد گرفته ميشوند ،تکیه می¬کنند .اما کنترل اينكه آيا سازمانها مسئوليت
نظارتي خود را انجام ميدهند يا خير ،در سايه افزايش توجهات به مقوله نظارت ،مفيد خواهد بود.
برنامه مديريت انرژي فدرال ،سازمانها را در این موارد كه آيا آنها فعاليتهاي سنجش و تأیید
پيمانكاران ،بررسي و تأیید گزارشهاي پيمانکاران و صدور گواهينامه آنها را مشاهده ميكنند يا
خير ،کنترل نمیکند .از این رو برنامه مدیریت انرژی فدرال ،نميداند که آيا ادامه برنامه قرارداد
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يا راهنماي آن مؤثر بوده یا خیر و آیا ميتواند کمبودهاي موجود در برنامه يا راهنما را شناسايي
کند يا خير.
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اكثر سازمانها ،اثر تغییر شرایط را بر عملکرد پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي ،به
صورت نظاممند ارزيابي نكردهاند.
برآورد صرفهجويي آتي ذاتاً نامطمئن است و مدت قراردادهاي صرفهجويي انرژي ـ قراردادهايي
كه در چارچوب قرارداد دپارتمان انرژي بسته شدهاند ـ به طور متوسط  17ساله است و اين
قراردادها ميتوانند تا  25سال ادامه يابند .به احتمال زياد تغييراتي در قيمت اقالم تأسیساتي،
نيازهاي مأموريتي سازمان و ساير عوامل مؤثر بر صرفهجويي هزينه و انرژي رخ ميدهد .با اين
حال ،عمده سازمانها (از ميان هفت سازمان منتخب) ،نمونه كار قرارداد صرفهجويي انرژي را
براي ارزيابي اثر تغيير شرايط ،مانند استفاده از امکانات ،اثر قيمت اقالم تأسیساتي و يا اثر نرخ
بهره بر عملکرد پروژه ،به صورت نظاممند بررسي نميكنند .چرا که آنها فرآیندهاي الزم براي
انجام اين کار را ندارند.
سازمان نيروي هوايي در بررسي انجام شده ،نمونه کار قرارداد صرفهجويي انرژي خود را از
سال  2009تا  2011مورد بررسي قرار داد ،اما روندي براي ارزيابي نمونه کارها در سازمان ايجاد
نكرد .در طي اين ارزيابي ،نيروي هوايي بيش از  50پروژه را شناسايي كرد که با توجه به تعطيلي
تأسیسات ،نرخ بهره باال و يا حداقل الزامات سنجش و تأیید و ساير عوامل ،مقرون به صرفه نبودند
[ .]41عالوه بر اين ،همزمان با بررسيها ،برنامه مديريت انرژي فدرال فرآیندي را ايجاد نمود كه
کمک ميکرد تا تغيير در استفاده از اقدامات بهينهسازي انرژي و تأسیسات وابسته و ديگر اقدامات
سازمانها ،شناسايي شود .اين اقدامات ،اثراتي منفي بر صرفهجويي در قرارداد صرفهجويي انرژي
(در چارچوب قرارداد دپارتمان) داشتند .فرآیند مذکور براي کمک به برنامه مديريت انرژي فدرال
در نظر گرفته شده است تا بتواند مشاوره بهتري به سازمانها بدهند و نظارت بهتري بر اجراي
قراردادهاي صرفهجويي انرژي در سازمانها داشته باشد .با اين حال ،اين روند ،مقايسهاي را از
قيمت مورد انتظار انرژي با قيمت واقعي و همچنين مقایسهای را از نرخ بهره پروژههاي قرارداد
صرفهجويي انرژي با نرخ فعلي بازار ،ارائه نمينمايد.
استانداردهاي فدرال براي کنترل داخلي (که به حصول اطمينان از نظارت مؤثر بر منابع
عمومي کمک ميكند) نشان ميدهند كه به دليل تغيير مداوم شرايط عملياتي دولتي ،اقتصادي،
صنعتي و قانوني ،بايد مکانيزمهايي تهيه شوند تا هر گونه خطري را که به دليل تغييرات ايجاد
میشود ،شناسايي كنند و با آن مقابله نمايند .مسئولين برنامه مديريت انرژي فدرال بيان داشتند
که ارزيابي سازمانها از نمونه كار قرارداد صرفهجويي انرژي در سطح منطقهاي و يا ملي ،كار

خوبي است [ .]42اگر يک سازمان در ارزيابي منظم خود متوجه شود که پروژههاي قرارداد
صرفهجويي انرژي خاص در حال دستيابي به صرفهجويي بيشتر از حد انتظار هستند ،اين امر به
سازمان فرصت ميدهد اقدامات بهينهسازي و ديگر ويژگيهاي پروژه را شناسايي كند .برعکس،
اگر يک سازمان متوجه شود كه صرفهجويي به دست آمده از يک پروژه قرارداد صرفهجويي
انرژي ،كمتر از حد انتظار است ،ميتواند از اين اطالعات براي تصميمگيري در مورد پروژههاي
آتي استفاده کند .مسئولين برخي از سازمانها اذعان داشتند که اين نوع بررسيها ميتوانند به
داليل خاصي انجام شوند .به عنوان مثال ،سازمانها ميتوانند بررسیها را پس از چند سال ،يا در
فرصتهاي موجود و يا در پاسخ به رويدادهاي خاص مانند تغيير در قيمت ابزار و يا تغییر نرخ
بهره در بازار ،انجام دهند.
مسئولين برخي از سازمانها اعالم كردند که کارمندان در سايتهاي پروژه از نقصان در
عملکرد و کمبود صرفهجويي در پروژههاي خود مطلع هستند .با اين حال ،بسياري از سازمانهاي
بررسي شده ،فرآیندهايي براي بررسي عملکرد قرارداد صرفهجويي انرژي در سازمان خود نداشتند.
بدون بررسي نظاممند عملکرد قرارداد صرفهجويي انرژي در سازمان ،از جمله ارزيابي مجدد
مفروضات پايهاي در اثر تغيير قيمت انرژي و يا استفاده از امکانات ،مسئولين سازمان نميتوانند
به طور کامل در مورد نمونه كار پروژههاي خود تصميمگيري كنند .به عنوان مثال ،اطالعات
محدود در مورد عملکرد قرارداد صرفهجويي انرژي ،مديران برنامه قرارداد صرفهجويي انرژي
سازمان را از برنامهريزي براي قراردادهاي آتي صرفهجويي انرژي باز ميدارد و مديران تأسیسات
نميتوانند بهترين راه استفاده از امکانات و اجراي اقدامات بهينهسازي را تعيين کنند .عالوه بر
اين ،تغييرات خارج از كنترل پيمانکاران موجب ميشوند پروژه به صرفهجويي تضمين شده خود
نرسد ،درحاليکه پرداختي سازمانها به پيمانکاران ممکن است بيشتر از کاهش در هزينههاي
اقالم تأسیساتي سازمان باشد [ .]43حتي راهنماي برنامه مديريت انرژي فدرال بيان ميکند که
سازمانها بايد به صرفهجوييای برسند که بيش از مبلغ پرداختي به پيمانكار است .عالوه بر اين
مبلغ پرداختي به پيمانکار بايد از بودجه سازمان كه براي انرژي ،آب و هزينههاي مرتبط اختصاص
یافته ،پرداخت شود زيرا پرداخت بيش از صرفهجويي به دست آمده در انرژي ،آب و  ...بودجه
سازمان را براي تأمین اين هزينهها محدود ميكند.

نتيجهگيري

سازمانها از قراردادهاي صرفهجويي انرژي به روش¬های مختلفي استفاده کردهاند و براي
رسيدن به اهداف مختلف مرتبط با انرژي ،جهت استمرار استفاده از اين قراردادها برنامهريزي
ميكنند .با اين حال ،برخي از مسئولين سازمانها نسبت به توسعه پروژههاي يكپارچهسازي
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مراكز دادههاي فدرال ـ كه انرژي زيادي مصرف ميكنند ـ مردد هستند .چرا که دفتر مديريت
و بودجه در مورد صرفهجويي انرژي و نسبت مجاز انرژي و صرفهجويي در هزينههاي مربوط به
انرژي ،با توجه به دستهبندي قراردادهاي صرفهجويي انرژي ،موضع خود را روشن نكرده است.
موضع دفتر مديريت و بودجه در مورد اين مسائل مهم است ،زيرا تعيين ميکند که يک سازمان،
بايد کل بودجه قرارداد را در سال اول قرارداد پرداخت کند يا به طور ساالنه و در طول مدت
قرارداد تسویه نماید .با روشن شدن موضع دفتر مديريت و بودجه در مورد اين مسائل ،مطابق
با استانداردهاي فدرال براي کنترل داخلي ،سازمانها ممکن است فرصتهايي را براي کاهش
مصرف انرژي با توسعه قراردادهاي صرفهجويي انرژي جهت يكپارچهسازي مراکز دادهها به دست
آورند.
براي دسترسي به اطالعات ،بايد مقادير صرفهجويي در هزينه و انرژي به دست آمده در
پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي ،مشخص باشند .پيمانکاران برخي از صرفهجوييهاي هزينه
ي را که با توجه به اقدامات سازمان حاصل نشدهاند ،براي  14پروژه از  20پروژه در يک
و انرژ 
نمونه گزارش دادهاند .در قراردادها به طور معمول نياز نيست پيمانکاران ميزان صرفهجويي
گزارش شده را کاهش دهند .اما راهنماي برنامه مديريت انرژي فدرال ،و همچنين ساختار
قراردادهای دپارتمان انرژي و ارتش ،پيمانکاران را نسبت به شناسايي کمبودهايي که موجب عدم
دستيابي به صرفهجويي ميگردند ،ترغيب ميکنند .با اين حال ،اگر دپارتمان انرژي و ارتش در
ساختار قراردادهای خود تجديد نظر نكنند و راهنماي بهروز شده را كه پيمانكاران براي برآورد
صرفهجويي انرژي و هزينه به آن نياز دارند ،به سازمانها ارائه نکنند ،سازمانها نميتوانند ميزان
عدم دستيابي به انرژي مورد انتظار را تعيين كنند .عالوه بر اين ،حتي اگر دپارتمان انرژي و
ارتش ،تغيير لحن در ساختار قرارداد ايجاد كنند ،این تغييرات بر ملزومات قرارداد پروژهها تأثیر
نميگذارند .براي مثال ،جهت به دست آوردن اطالعات براي پروژههاي در حال انجام ،سازمانها
ميتوانندبا پيمانکاران در پروژههاي خود جهت تعيين بهترين راه براي به دست آوردن اين
اطالعات همكاري كنند .بدون اين اطالعات ،سازمانها قادر به تعيين اقدامات اصالحي نيستند.
عالوه بر اين ،تغييرات در بازارهاي انرژي در سالهاي اخير ،قيمت اقالم تاسیساتی را تحت
تأثیر قرار داده است ،اما دپارتمان انرژي بررسي و تحليل خود را از قيمت اقالم تأسیساتي،
براي پروژههاي در چارچوب ساختار قرارداد خود تا سال  ،2007بهروز رساني نكرده است .بدون
اطالعات مربوط به صحت تغييرات نرخ اقالم تأسیساتي ،سازمانها اطالعات الزم جهت آگاهی از
میزان دستيابي به صرفهجويي مورد انتظار را در اختيار نخواهند داشت.
سازمانها براي افزايش نظارت بر پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي ،تغييراتي را از قبيل
ايجاد دفاتر مرکزی یا توانبخشي به آنها ،جهت کمک به مديريت پروژههاي قرارداد صرفهجويي

انرژي ،به وجود میآورند .با اين حال ،براي پروژههاي بررسي شده ،سازمانها هميشه شيوههاي
نظارت بر فعاليتهاي سنجش و تأیید پيمانکاران را ،كه در راهنماي برنامه مديريت انرژي فدرال
آمده است ،پياده نميكردند .همچنین سازمانها به طور مداوم فعاليتهاي سنجش و تأیید
پيمانكاران را مشاهده نميكردند ،یا گزارشهاي سنجش و صحهگذاري را بررسي نميكردند
و يا صحت گزارش براي سازمان را تأیيد نميكردند .در برخي موارد ،از آنجايي كه مسئولين،
آموزشي در زمينه نظارت نديده بودند ،نميدانستند که آنها مسئول اين نظارت هستند و يا فکر
ميكردند که نظارت الزم نيست .بدون اطمينان از اين که آموزش¬ها می¬توانند اطالعات مورد
نياز مسئولين جهت انجام مسئوليتهاي نظارتيشان را فراهم کند ،سازمانها عالقهاي به انجام
مسئوليتهاي نظارتي خود ندارند .در نتيجه ،بدون نظارت ممکن است سازمان متوجه نشود که
آيا پروژه قرارداد صرفهجويي انرژي در حال رسيدن به صرفهجويي مورد انتظار است يا خير.
برنامه مديريت انرژي فدرال براي کمک به مسئولين سازمانها در انجام وظايف نظارتي مندرج در
راهنماي قرارداد صرفهجويي انرژي ،برنامه قرارداد خود را طراحي كرد .اما برنامه مديريت انرژي
فدرال ،نظارت مسئولين سازمانها بر فعاليتهاي سنجش و تأیيد پيمانکاران و بررسي و تأیيد
گزارش پيمانكاران را به شيوه درج شده در راهنما ،کنترل نميكند .بدون چنين کنترلي ،برنامه
مديريت انرژي فدرال براي تشخيص و اصالح هر گونه کمبود در برنامه قرارداد يا راهنماي آن،
اطالعات الزم را در اختيار نخواهد داشت.
عالوه بر اين ،بسياري از سازمانهاي مورد بررسي ،تأثیر تغييراتي مانند استفاده از امکانات،
قيمت اقالم تأسیساتي و يا نرخ بهره را در نمونه كار قرارداد صرفهجويي انرژي پروژهها ،به طور
نظاممند ارزيابي نكردهاند ،چرا که آنها فرآیندهاي الزم براي انجام اين کار را ندارند .برآورد
صرفهجويي آتي ذاتاً نامطمئن است و اگر مفروضات در مورد استفاده از امکانات و يا قيمت اقالم
تاسیساتی دقيق نباشند ،سازمانها ممكن است بيشتر از مقدار صرفهجويي شده براي پروژهها
پرداخت كنند .در انجام بررسيهاي مکرر ،چالشها و اشکاالتي وجود دارد .با اين حال ،چنين
بررسیهایی ميتوانند به داليل خاص ،مانند گذشتن چند سال مشخص و يا رويدادهاي خاصي
مانند تغييرات در قيمت اقالم تأسیساتي ،تغییرات در نرخ بهره بازار و يا تخصيصات در دسترس،
انجام شوند .اگر سازمانها به طور نظاممند ،عملکرد پروژه قرارداد صرفهجويي انرژي را در سازمان
و در مقايسه با زمان پيش از انعقاد قرارداد بررسي نكنند ،مسئولين سازمان ممکن است از
نحوه اثرگذاري تغيير شرايط بر عملکرد قرارداد صرفهجويي انرژي ،بياطالع باشند و در نتيجه
نميتوانند تصميمگيري صحيحي در مورد نمونه كار قرارداد صرفهجويي انرژي داشته باشند.
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براي کمک به بهبود نظارت بر پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي سازمانها ،شش توصيه
ارائه شده است.
براي کمک به سازمانها جهت تصميمگيري و استفاده از قراردادهاي صرفهجويي انرژي
براي يكپارچهسازي مراکز دادههاي فدرال ،توصيه ميشود که مدير دفتر مديريت و بودجه براي
دستيابي به اهداف قراردادهاي صرفهجويي انرژي )1 :هر آنچه را كه واجد شرايط صرفهجويي
انرژي است ،مستند كند و  )2نسبت مجاز صرفهجويي انرژي و هزينههاي مربوط به صرفهجويي
انرژي را نيز مستند كند.
براي کمک به حصول اطمينان از اين كه سازمانها در مورد عملکرد قرارداد صرفهجويي انرژي،
براي نظارت بر دستيابي به صرفهجويي مورد انتظار در قراردادهاي فعلي و آتي ،داراي اطالعات
کافي هستند يا خير ،توصيه شده که:
• وزيران دفاع و دپارتمان انرژي ،در تجديدنظرهايی که براي ساختار قرارداد صرفهجويي انرژي
خود برنامهريزي می کنند و يا در راهنمایي که به سازمانها ارائه می کنند ،تصريح کنند که
سنجش و تأیید گزارشها براي پروژههاي آتي ،باید شامل برآورد صرفهجويي حاصل نشده در
هزينه و انرژي به دليل اقدامات سازمانها باشد .عالوه بر اين ،دپارتمان انرژی ممکن است به
صورت دورهاي ،به بررسي و تحليل دادههاي ساير عوامل مؤثر بر صرفهجويي ،مانند قيمت اقالم
تاسیساتی بپردازد ،تا اطالعاتي در این باره که صرفهجوييهای به دست آمده از طريق انعقاد
قراردادهاي صرفهجويي انرژي در چارچوب ساختار آن قراردادها ،چگونه تحت تأثیر تغییر قیمت
اقالم تاسیساتی از سال  2007قرار گرفته اند.
• بر اساس راهنماي دپارتمان انرژي كه از لحاظ اقتصادي عملي و شدني است ،وزيران دفاع و
انرژي ،رئيس سازمان نظام وظيفه ،دادستان كل و مدير ديوان محاسباتي با همکاری پیمانکاران،
بهترين راه جهت به دست آوردن برآورد صرفهجويي هزينه و انرژي ،که به دليل اقدامات سازمان
به دست نيامده است را تعیین می کنند .اين برآوردها در گزارشهاي آتي سنجش و تأیید
قراردادهاي موجود لحاظ می شود.
براي کمک مستمر به سازمانها جهت انجام مسئوليتهاي نظارتي و همچنين کنترل بر
فعاليتهاي سنجش و تأیید پيمانکاران ،توصيه شده است که وزير انرژي ،برنامه مديريت انرژي
فدرال را در جهت رسيدن به موارد زير هدايت نمايد:
• ارزيابي آموزشهاي موجود و تعيين اين که آيا آموزشهاي بيشتر براي مشاهده فعاليتهاي
سنجش و تأیید پيمانکاران و بررسي و تضمين گزارش سنجش و تأیید مورد نياز است يا خير.
• کنترل نظارت سازمانها بر پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي و تشخيص اين كه آيا سازمانها

از ساختار قرارداد دپارتمان انرژي براي انعقاد قراردادهاي خود استفاده ميكنند؟ بر فعاليتهاي
سنجش و تأیید پيمانکاران نظارت میکنند؟ و آیا گزارش پيمانكاران را بررسي و تأیید ميكنند
يا خير.
براي کمک به حصول اطمينان از اين كه سازمانها ،اطالعات کافي در مورد تأثیر تغيير شرايط
در عملکرد قرارداد صرفهجويي انرژي دارند ،توصيه شده که وزراي دفاع و انرژي ،رئيس سازمان
نظام وظيفه ،دادستان كل و مدير ديوان محاسباتي فرآیندي را براي ارزيابي نظاممند پروژههاي
قرارداد صرفهجويي انرژی ـ شامل فرضيات پايه در مورد استفاده از انرژي ،قيمت اقالم تأسیساتي
و نرخ بهره ـ ايجاد كنند تا چگونگي عملكرد قرارداد صرفهجويي انرژي و ميزان دستيابي به
صرفهجويي مورد انتظار را مشخص كنند .سازمانها ميتوانند چنين ارزيابيهايي را پس از چند
سال معين و يا در پاسخ به رويدادهايي مانند تغيير در قيمت اقالم تأسیساتي و يا تغییر در نرخ
بهره در بازار انجام دهند.

نظرات سازمان و ارزيابي انجام شده
يک پيشنويس از گزارش بررسيهاي انجام شده به سازمانها ـ وزارت دفاع ،دپارتمان انرژي،
دادگستري ،سازمان نظام وظيفه و ديوان محاسباتي ـ ارائه شده است .همچنين يک پيشنويس
به دفتر مديريت و بودجه ارائه شده است .وزارت دفاع آمريکا ،دپارتمان انرژي ،سازمان نظام
وظيفه و ديوان محاسباتي نظرات خود را به صورت مكتوب اعالم كردند .وزارت دفاع ،دپارتمان
انرژي ،دادگستري ،ديوان محاسباتي و دفتر مديريت و بودجه نظرات فني ارائه كردند .دادگستري
و ديوان محاسباتي با يافتهها و توصيهها موافق بودند و سازمانهاي ديگر نظرات خاص خود را در
مورد يافتهها و توصيهها اعالم كردند که در ادامه با جزئيات بيشتري به آنها پرداخته شده است.
دفتر مديريت و بودجه در مورد نخستین توصيه ـ كه از دفتر مديريت و بودجه درباره استفاده
از قراردادهاي صرفهجويي انرژي و يكپارچهسازي مراکز دادههاي فدرال ،اطالعات واضح و
روشن درخواست كرده بود ـ نظري نداشت .با اين حال ،دپارتمان انرژي بيان کرد که مسئولیت
اداره برنامه قرارداد صرفهجويي انرژي و انتشار راهنماي آن بر عهده این دپارتمان است و دفتر
مديريت و بودجه ،راهنماي اصالح بودجه قراردادهاي صرفهجويي انرژي را منتشر ميكند .با اين
اظهارات موافقت و توصيه شده است که اين موضوع مربوط به دفتر مديريت بودجه از قراردادهاي
صرفهجويي انرژي می باشد.
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وزارت دفاع با توصيه دوم درباره نياز به سنجش و تأیید گزارش ها براي قراردادهاي آتي ،شامل
برآورد صرفهجوييهايي که در اثر عوامل مختلف خارج از کنترل پيمانکاران حاصل نشده ،موافق
بود .دپارتمان انرژي تا حدودي با اين توصيه موافق بود .اين دپارتمان قبول داشت که عواملي
مانند تغييرات فيزيکي در ساختمانها ،که قبل از انعقاد قرارداد وجود نداشتند ،بايد ساالنه
سنجش و تأیید شوند .دپارتمان انرژي اظهار داشت که برنامه مديريت انرژي فدرال به اين مسائل
از طريق تجديد نظر در سنجش و تأیید ساختار گزارش ميپردازد .عالوه بر اين ،دپارتمان انرژي
يادآور شد که برنامه مديريت انرژي فدرال در قراردادهاي آتي ،با استفاده از ساختار گزارش تجديد
نظر شده ،سرمايهگذاري خواهد کرد .اين توصيه جهت برآوردهسازي ملزومات براي استفاده از
يک مکانيزم جايگزين اصالح شد .دپارتمان انرژي همچنين اظهار داشت که روشهاي برخورد با
خطرات ،از قبيل تغيير قيمت اقالم تاسیساتی که در طرح سنجش و تأیید گنجانده شده ،بخشي
از قرارداد هر پروژه است .دپارتمان انرژي اعالم كرد که براي عواملي مانند تغيير در قيمتهاي
اقالم تأسیساتي که فراتر از کنترل پيمانکار و سازمان هستند ،اقدامات بيشتري بايد انجام شود،
زيرا در زمان انعقاد قرارداد اين عوامل وجود ندارند .به گفته دپارتمان انرژي ،تالش براي ارزيابي
تأثیر عوامل مؤثر بر صرفهجويي ،براي سازمانها و پيمانکاران پرهزينه و سنگين است و سود کمي
در پي خواهد داشت .عالوه بر اين ،اظهار داشت که بر اساس مطالعه آزمايشگاه ملي اوک ريج در
سال  ،2007شواهدي وجود دارد که پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي ،قيمت اقالم تاسیساتی
را دست کم گرفتهاند و طبق گزارش پيمانکاران ،صرفهجويي بيشتري حاصل شده است .نگراني
دپارتمان انرژي قابل درک بوده و در پي آن ،گزارشها و توصيهها چنان اصالح شدند ،تا نسبت به
برآورد صرفهجويي حاصل نشده به دلیل اقدامات سازمان ،تمرکز شود .عالوه بر اين ،توصيهای که
به دپارتمان انرژي شده بود نیز اصالح شد .این توصیه مبنی بر این بود که دپارتمان توجهاتش را
در تحليل دورهاي تأثیر قيمت اقالم تأسیساتي بر صرفهجوييهاي حاصل از قرارداد صرفهجويي
انرژي ،دخيل کند( .طبق مطالعه اوك ريج در سال  ،2007تغييرات قابل توجهي در بازارهاي
انرژي ايجاد شده بود).
وزارت دفاع و دپارتمان انرژي با توصيه سوم در مورد همكاري با پيمانکاران براي تعيين
بهترين راه جهت برآورد صرفهجويي حاصل نشده در قراردادهاي موجود ،تا حدي موافق بودند
ولي سازمان نظام وظيفه مخالف بود .وزارت دفاع و نظام وظيفه پيشنهادهايي براي ايجاد برخي
تغييرات در جملهبندي اين توصيه ارائه كردند ،که اعمال شد .دپارتمان انرژي در نظرات خود
تصريح کرد که سازمانها از سنجش و تأیید ساالنه عواملي مانند تغييرات فيزيکي در ساختمان
که پيش از اجراي قرارداد نبودند ،استفاده كنند .دپارتمان انرژي همچنين اظهار داشت که برنامه
مديريت انرژي فدرال ،از طريق تجديد نظر در ساختار گزارشهاي سنجش و تأیید ،اين مسائل

را شناسايي ميكند و استفاده از ساختار گزارش تجديد نظر شده قراردادهاي موجود را بررسي
ميکند .اين دپارتمان نظرات خود را درباره عدم دستيابي به صرفهجوييهاي گزارش شده (بنا به
عواملي مانند تغيير در قيمت اقالم تأسیساتي ،که خارج از کنترل پيمانکار و سازمان است) ابراز
كرد .همان طور كه در مطالب فوق و در پاسخ به توصيه دوم مطرح شد ،اين توجهات و نگرانيها
قابل درک بودند .به همین دلیل ،گزارش اصالح شد و جملهبندي توصيه به صورت زیر تغيير داده
شد )1 :تمرکز روي برآورد صرفهجويي حاصل نشده به دلیل اقدامات سازمان )2 ،برآوردهايي که
بايد در گزارشهاي سنجش و تأیید آتي قراردادهاي موجود گنجانده شوند با وضوح بیشتری نشان
داده شوند )3 .محدود کردن اجراي این توصیه به مواردي که از لحاظ اقتصادي عملي هستند.
دپارتمان انرژي تا حدي با توصيه چهارم در مورد ارائه آموزش براي فعاليتهاي نظارتي خاص
موافق بود .در ماه دسامبر سال  ،2014با مسئولين دپارتمان انرژي از جمله مديران برنامه مديريت
انرژي فدرال ،در مورد آموزشهاي قابل ارائه براي مسئولين نظارتي سازمانها مصاحبه شد .اين
مسئولين گفتند که هيچ دوره مفید خاصي براي مسئوليتهاي نظارتي سازمانها ،اختصاص
داده نشده است .در زمان مطالعه ،مسئولين وزارت دفاع نيز نياز به آموزشهاي بيشتر در مورد
فعاليتهاي نظارتي را پيشنهاد دادند .دپارتمان انرژي در زمان اظهار نظر در مورد گزارش ،اظهار
داشت که در ماه سپتامبر سال  ،2014برنامه مديريت انرژي فدرال يک سمينار مجازي با موضوع
مسئوليتهاي نظارتي سازمان در طول مدت اجراي قرارداد به دورههاي آموزشي خود اضافه
نموده است .دپارتمان انرژي ،همچنين اظهار داشت که برنامه مديريت انرژي فدرال ،آموزش و
منابع موجود را بررسي و بهروز رساني ميكند و نحوه ترغيب سازمانها به استفاده از آموزش
را بررسي مينمايد .اين اطالعات جديد به متن گزارش اضافه شد .با اين حال ،به دليل اينكه
دپارتمان انرژي اطالعات سمينار مجازي را با تأخير ارائه نمود ،سمينار مجازي ارزيابي نشد .بر
اساس بررسي و تحليل انجام شده در مطالعه ،مسائل مربوط به آموزش ممکن است يک عامل
مؤثر در نظارت سازمانها بر فعاليتهاي سنجش و تأیید پيمانکاران باشد .برنامه¬های دپارتمان
انرژي باعث شد تا توصيه در خصوص ارزيابي آموزشهاي موجود و نيازسنجي آموزشهاي بيشتر
در امر نظارت ،اصالح شود.
دپارتمان انرژي با توصيه پنجم موافق بود .این توصیه راجع به برنامه مديريت انرژي فدرال مبني
بر نظارت سازمان بر پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي بود که طبق ساختار قرارداد دپارتمان
انرژي منعقد شده بودند .دپارتمان انرژي اظهار داشت که برنامه مديريت انرژي فدرال ،برنامه
قرارداد را براي بهبود امکانات سازمانها در کنترل فعاليتهاي سنجش و تأیید و گزارشهاي
بررسي و تأیید ،مورد بررسي قرار خواهد داد.
وزارت دفاع آمريکا با توصيه ششم در مورد ايجاد يک فرآیند براي ارزيابي نظاممند قرارداد
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صرفهجويي انرژي ،موافق بود .دپارتمان انرژي و نظام وظيفه تا حدي با اين توصيه موافق بودند.
دپارتمان انرژي در نظرات خود اظهار داشت که برنامه مديريت انرژي فدرال ،براي تعامل با
سازمانها ،مسائل مربوط به عملکرد خود و روند آن را جهت تعيين وضعيت اصالح و يا خاتمه
قرارداد ،بررسي مينماید .دپارتمان انرژي اعالم كرد که روند بررسي این دپارتمان شامل ارزيابي
صرفهجويي در هزينهها ميباشد که به دليل اقدامات سازمان حاصل نشده است .همچنين روند
بررسی ،ارزيابي نرخ بهره را ،براي کمک به سازمانها در تعيين پتانسيل صرفهجويي در هزينه از
طريق سرمايهگذاري مجدد ،در بر ميگيرد .سازمان نظام وظيفه در نظرات خود ،با اصل توصيه
موافقت کرد ولي اعالم کرد که سازمان ميتواند نحوه استفاده از اطالعات به دست آمده از چنين
ارزيابيهايي را محدود کند و اين ارزيابيها با توجه به زمان و هزينه مورد نياز براي انجامشان،
ارزش زيادي ندارند .اين توصيه اصالح شد تا در مورد نحوه استفاده از اطالعات کمتر ،قابل
تجويز باشد .همان طور كه سازمان نظام وظيفه نیز در نظرات خود به این موضوع اشاره کرده
است ،اعتقاد بر اين است که چنين ارزيابي هایي ميتواند مسئولين سازمان را از عملکرد قرارداد
صرفهجويي انرژي و نحوه تأثیر تغيير شرايط بر قرارداد صرفهجويي انرژي آگاه سازد .عالوه بر اين،
توصيهها به سازمانها كمك ميكنند تا پس از گذشت چند سال معين و يا در پاسخ به رويدادهاي
خاصي چنين ارزيابيهايي را انجام دهند.
1
دپارتمان انرژي در نظر فني خود اظهار داشت که با استفاده از اصطالح «صرفهجويي واقعي»
مخالف است و صرفهجويي واقعي بهتر است با «صرفهجويي هزينه و انرژياي که پيمانکاران
مطابق با برنامه سازمان در زمان انعقاد قرارداد ،سنجش و تأیيد ميكنند» جايگزين شود .دپارتمان
انرژي اعالم كرد كه انجام اين کار مطابق با قرارداد صرفهجويي انرژي است و روشي براي
توافق بين سازمان فدرال و پيمانکار پيش از انعقاد قرارداد ،جهت تعيين مفروضات و مدلهاي
صرفهجويي است .دپارتمان انرژي همچنين اظهار داشت که عواملي غیر قابل شناسايي وجود
دارند که ميتوانند صرفهجوييها را تحت تأثیر قرار دهند از این رو فقط بررسي عوامل شناخته
شده يک تحليل مخدوش را از صرفهجويي «واقعي» ارائه ميدهد .با اين حال ،صرفهجوييهايي
که پيمانکاران گزارش كردند ،مطابق با برنامه توافق شده با سازمان بودند كه گاهي نیز شامل
صرفهجويي حاصل نشده (به دليل اقدامات سازمان مانند تغييرات فيزيکي در ساختمان) بودند.
نظر دپارتمان انرژي بر اين است که چنين عواملي که پيش از انعقاد قرارداد توافق نشده ،بايد بر
اساس فعاليتهاي سنجش و تأیید ساالنه بررسی شوند .همچنين اعتقاد بر اين است که كسب
اطالعات از پيمانکاران در مورد صرفهجوييهایي که به دليل اقدامات سازمان حاصل نشدهاند،
براي سازمانها مهم است و در گزارش اصطالح «صرفهجويي حاصل شده» 1به جاي «صرفهجويي
1- Actual Savings

واقعي» جايگزين شد.
در نظرات فني وزارت دفاع ،برخي از دادههاي جا افتاده در مورد ارتش ،در قراردادهاي
صرفهجويي انرژي منعقد شده در سالهاي مالي  2012 ،2011و  2014ارائه شدند .همچنين
وزارت دفاع پس از طرح نظرات خود در گزارش پيشنويس ،اطالعات صرفهجوييهاي تضمين
شده در هزينه تعدادي از پروژههاي ارتش را به صورت بهروز شده ،ارائه كرد .اين گزارش با
دادههاي مذکور بهروز شد .وزارت دفاع آمريکا همچنين درخواست کرد که اين وزارت به عنوان
يك سازمان در جدولهای  2و  4وارد شود و نيروي هوايي ،ارتش و نيروي دريايي به عنوان
زيرمجموعههاي آن وارد شوند .اما اين کار انجام نشد ،چرا که ساير زيرمجموعههاي وزارت دفاع
در حوزه حسابرسي نبودند همچنین نیاز بود تا جزئيات ويژهای از نيروي هوايي ،ارتش و نيروي
دريايي روشن شود .نيروي هوايي ،ارتش و نيروي دريايي زيرمجموعههاي وزارت دفاع هستند و
به اين امر در ابتداي اين گزارش اشاره شده است.
فرانک روسكو
مديرعامل منابع طبيعي و محيط زيست
2
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1- Achieved savings
2- Frank Rusco
3- Natural Resources and Enviroment
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استفاده فدرال از قرارداد صرفهجويي انرژي و روند تغييرات ،از سال  2005بررسي شدند .اين
گزارش بررسي ميكند که تا چه حد )۱ :سازمانهاي منتخب ،قراردادهاي صرفهجويي انرژي را
استفاده کردهاند و يا قصد دارند در آينده از آنها استفاده كنند )2 ،سازمانهاي منتخب در استفاده
از پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي ،به صرفهجويي هزينه و انرژي مورد انتظار دست يافتهاند
و  )3سازمانهاي منتخب ،پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي خود را نظارت و ارزيابي كردهاند.
براي تعيين اينكه كدام يك ازسازمانهاي فدرال در بررسي حضور داشته باشند ،بر اساس
دادههاي دولت كه توسط برنامه مديريت انرژي فدرال جمعآوري شده بود عمل گردید .در
این بررسی سازمانهايي با باالترين مصرف انرژي و بزرگترين تأسیسات انتخاب شدهاند .هفت
سازمان زير بر اساس معيارهاي فوق انتخاب شدند :دپارتمان انرژي ،دادگستري ،سازمان نظام
وظيفه ،اداره خدمات عمومی ،ارتش ،نيروي دريايي و نيروي هوايي در وزارت دفاع .در ادامه به اين
سازمانها ،هفت سازمان منتخب گفته ميشود .از سال مالي  ،2013وزارت دفاع ،دپارتمان انرژي،
دادگستري ،سازمان نظام وظيفه و اداره خدمات عمومی 78 ،درصد از کل دولت فدرال و 80
درصد از مصرف انرژي دولت را به خود اختصاص دادهاند .يافتههاي حاصل شده از اين سازمانها
قابل تعميم به سازمانهاي ديگر نيستند .براي ارائه اطالعات در مورد تمام اهداف ،با مسئولين
سازمانها مصاحبه شد و گزارش مربوط به سازمان و پيمانکار بررسي و از سايتهاي پروژههاي
مبتني بر قرارداد صرفهجويي انرژي در گلدن ،کلرادو ،و وايت اوك ،مريلند بازديد شد .اين سايتها
بر اساس موارد زير توسط سازمانهاي فدرال براي بررسي انتخاب شدند :نوآوري (مانند استفاده
از فنآوری جديد) و نزديکي به محل کارکنان ديوان محاسباتي .يافتههاي حاصل از بازديد از اين
سايتها را نميتوان به پروژههاي ديگر تعميم داد.
براي تعيين ميزان استفاده سازمانهاي منتخب از قراردادهاي صرفهجويي انرژي ،دادههاي
موجود در قراردادهاي صرفهجويي انرژي منعقد شده در سالهاي مالي  1995تا ،2014
جمعآوري و تجزيه و تحليل شد .نتیجه چنین شد که هيچ منبع اطالعات جامعي در مورد
استفاده سازمانهاي فدرال از قراردادهاي صرفهجويي انرژي در دپارتمان انرژي ،مراکز پيمانكاري
ن منتخب ،جمعآوري دادههاي جامع و الکترونيکي را در
يا سازمانها وجود ندارد .هفت سازما 
نقاط مختلف و به صورت همزمان آغاز كردند و برخي از دادههاي قرارداد را تنها در فايلهاي
پروژه ،جايي كه در آن قراردادها در حال اجرا بودند ،نگه داشتند .اطالعات موجود سازمان
با سازگارترين ساختار موجود ترکيب شده و سوابق تکراري حذف شدند .براي تعيين اعتبار
دادهها آزمون عمومي انجام شد ،اطالعات موجود در مورد دادهها و سيستمهايي که آنها را توليد
ميکردند ،بررسي شد و با مسئولين آگاه در سازمانها مصاحبه شد .نتيجه اين شد كه سازمانهاي

منتخب ،برخي از دادهها را حذف كردهاند ،اما دادههاي مورد استفاده در اين گزارش به اندازه کافي
براي اهداف ،قابل اعتماد هستند .اطالعاتي در زمينههاي زير گردآوري شد :عنوان پروژه ،پيمانکار،
ساختار قرارداد ،تاريخ انعقاد قرارداد ،سازمان ،قيمت اجرا ،قيمت کل قرارداد ،صرفهجويي تضمين
شده ،طول مدت قرارداد و صرفهجويي ساالنه انرژي .اگر سازمانها دادهها را به همان روشی
كه ديگر سازمانها تعريف كردهاند ،ارائه نكردند ،از قابل مقايسه ترین دادههاي موجود استفاده
می¬شود .براي هفت سازمان منتخب ،از دادههاي برنامه مديريت انرژي فدرال به عنوان منبع
اصلي قرارداد صرفهجويي انرژي استفاده شده و آن اطالعات با دادههاي نيروي هوايي ،ارتش ،اداره
خدمات عمومی و نيروي دريايي تکميل شدهاند .از آنجا که دادههاي دادگستري و سازمان نظام
وظيفه در مورد قراردادهاي صرفهجويي انرژي ،به اندازه کافي براي اهداف اين گزارش قابل اعتماد
نبودند ،در مورد اين دو سازمان بر دادههای برنامه مدیریت انرژی فدرال تكیه شده است .براي
تعیین ميزانی از برنامهريزي که سازمانها براي استفاده از قراردادهاي صرفهجويي انرژي انجام
دادهاند و همچنين بررسی چالشهايي که سازمانها در هنگام استفاده از قراردادهاي صرفهجويي
انرژي جهت يكپارچهسازي مراکز دادهها با آنها مواجه شدهاند ،قوانين فدرال مربوطه ،دستورات
اجرايي ،چالش اجراي قرارداد رئيس جمهور ،برنامههاي استراتژيک توسعه پايدار هفت سازمان
منتخب در سال مالي  2014و راهنماي دفتر مديريت و بودجه بررسي شدند.
براي تعيين ميزان دستيابي به صرفهجويي انرژي مورد انتظار در پروژههاي مبتني بر قرارداد
صرفهجويي انرژي در سازمانهاي منتخب ،شش مطالعه ساالنه که آزمايشگاه ملي اوک ريج
انجام داده بود ،بررسي شدند .اين مطالعات ،صرفهجويي انرژي و هزينهای را كه پیمانکاران در
گزارشهای ساالنهی سنجش و تأیید فعاليتهاي قراردادهاي صرفهجويي انرژي (منعقد شده
در چارچوب ساختار قرارداد دپارتمان انرژي) گزارش كردهاند ،تحلیل کرد ه است [ .]44اين
نوع قراردادهاي صرفهجويي انرژي ،حدود  70درصد از کل قراردادهاي صرفهجويي انرژي فدرال
را که از سال  1995منعقد شده اند ،از لحاظ ارزش مالی تشکیل داده اند .اولين مطالعه ساالنه
آزمايشگاه ملي اوک ريج در سال  2007منتشر شد و صرفهجويي گزارش شده توسط پيمانکاران
در سال  2005را منعكس كرد .مطالعه ساالنه اخير اوك ريج نیز در سال  2013منتشر شد و
صرفهجويي گزارش شده توسط پيمانکاران در سال  2012را منعكس كرد .آزمايشگاه ملي اوک
ریج ،صرفهجويي گزارش شده توسط پيمانکاران در سالهاي  2006يا  2007را منتشر نكرد.
عالوه بر اين ،سالهايي که صرفهجويي گزارش شده بر مبناي ميانگين زمان شروع و خاتمه
دورههاي گزارشهاي ساالنه سنجش و تأیید بود ،در تحليل آزمايشگاه ملي اوک ريج بررسي
شده بود .به عنوان مثال ،گزارشهاي موجود در تحليل سال  ،2012متوسط تاريخ شروع  4ژانويه
 2012و متوسط تاريخ خاتمه  5ژانويه  2013را براي يک دوره گزارش تقريبي در تقويم سال
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 2012داشته اند .مطالعات آزمايشگاه ملي اوک ريج شامل قراردادهاي صرفهجويي انرژي براي
پروژههايي بود كه در دوره عملکرد خود بودند و پيمانکار آنها گزارش سنجش و تأیید را حداقل
يك سال قبل از مطالعه ارائه كرده بود .پروژههای در مرحله برنامهريزي یا ساخت ،سال اول
دوره عملکرد و يا دوره پس از نصب و راهاندازي تجهيزات ،در مطالعه آن سال منعکس نشدهاند.
روش آزمايشگاه ملي اوک ريج براي انجام اين مطالعات بررسي شد و با نويسندگان اين مطالعات
مصاحبه شد .در نتيجه يافتههاي مطالعات به اندازه کافي براي اهداف گزارش قابل اعتماد بودند.
روندهاي موجود در صرفهجوييهاي گزارش شده براي قراردادهاي صرفهجويي انرژي منعقد شده
از طريق ساختار قرارداد ارتش تجزيه و تحليل نشد چرا که ارتش ،صرفهجويي گزارش شده براي
قراردادهاي صرفهجويي انرژي را تحليل نكرده بود.
عالوه بر اين ،براي ارائه نمونههاي گويا ،از میزان دستیابی پروژههاي قرارداد صرفهجويي
انرژي سازمانهاي منتخب به صرفهجويي مورد انتظار ،گزارشهاي ساالنه سنجش و تأیید ارائه
شده توسط پيمانکاران و ساير اسناد و مدارک يک نمونه غيرقابل تعميم از  20پروژه قرارداد
صرفهجويي انرژي با ارزش کل قرارداد حدود  824ميليون دالر بررسي شد (براي مشاهده ليست
پروژههاي انتخابي پيوست  6را مشاهده كنيد) .پروژهها از ميان  530پروژه ذکر شده در دپارتمان
انرژي ،ارتش و دادههاي سازمانها در مورد قراردادهاي صرفهجويي انرژي منعقد شده توسط هفت
سازمان منتخب در سالهاي مالي  1995تا  ،2014انتخاب شدند .پروژههايي انتخاب شدند که
طيف وسيعي از تاريخ انعقاد قراداد ،ارزش قرارداد و ساير ويژگيها را داشتند .حداقل يک پروژه از
هر يک از هفت سازمان منتخب ،برگزيده شد و از سازمانهايي که قراردادهاي صرفهجويي انرژي
بيشتري منعقد کرده بودند ،پروژههاي بيشتری انتخاب شد .بررسيها به طور کلي به پروژههايي
محدود شده بود که حداقل  1سال از دوره عملکردشان سپري شده بود و گزارش سنجش و تأیید
آن سال خود را ارائه كرده بودند .تنها استثنا مربوط به پروژه شبکه خدمات  ،22نظام وظيفه
لوسآنجلس بزرگ بود که در زمان بررسي ،در سال اول دوره عملکرد خود قرار داشت و هنوز
گزارش ساالنه سنجش و تأیید نداشت .با اين حال ،به دليل اين كه سازمان نظام وظيفه از سال
 2004تا  2011قرارداد صرفهجويي امضا نكرده بود ،اين پروژه تنها پروژه موجود از سازمان نظام
وظيفه براي بررسي بود .بنابراين براي حضور سازمان نظام وظيفه در نمونه ،گزارش سنجش و
تأیید پس از نصب و راهاندازي تجهيزات اين پروژه ،که شامل اطالعاتي در مورد صرفهجويي
پيشبيني شده براي سال اول بر اساس فعاليتهاي سنجش و تأیید پس از راهاندازي پروژه
بود ،بررسي شد .براي همه  20پروژه حاضر در نمونه و جهت شناسايي مواردي که پيمانکاران،
تغييراتي در عملکرد پروژه و تجهيزات مؤثر بر صرفهجويي اعمال کردهاند ،گزارش سنجش و تأیید
و ساير اسناد و مدارک بررسي شد .همچنين اطالعات مدارك موجود در مورد پيشبيني نرخ

اقالم تأسیساتي بررسي شد .براي به دست آوردن اطالعات بيشتر مانند برآورد صرفهجويي حاصل
نشده به دليل تغييرات در عملکرد تجهيزات و يا اجرا ،داليل اين تغييرات و نرخ واقعي اقالم
تأسیساتي در سالهاي اخير ،با مسئوليني كه به طور مستقيم در سازمان با پروژهها درگير بودند،
تماس گرفته شد .يافتههاي حاصل از بررسي در مورد اين پروژهها را نميتوان به ساير پروژهها
تعميم داد .راهنماي سنجش و تأیید برنامه مديريت انرژي فدرال ،که شامل اطالعاتي در مورد
روشها و دستورالعمل براي محاسبه صرفهجوييهاي ناشي از قراردادهاي صرفهجويي انرژي بود
(كه براي کارکنان سازمان و پيمانکاران در نظر گرفته شده است) ،بررسي شد .همچنين مکمل
راهنماي سنجش و تأیید هفت سازمان منتخب ،بررسي شد و با توجه به فرآیندهاي سازمانها
براي سنجش و تأیید صرفهجويي قرارداد صرفهجويي انرژي ،با مسئولين اين سازمانها مصاحبه
شد[.]45
براي تعيين اينكه سازمانهاي منتخب ،چه ميزان از پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي را
نظارت و ارزيابي كردند ،گزارشهاي ساالنه سنجش و تأیید پيمانکاران و ساير اسناد و مدارک
پروژه ،براي يک نمونه غيرقابل تعميم از  20قرارداد صرفهجويي انرژي هفت سازمان منتخب،
بررسي شد .اطالعات ذکر نشده در مورد پروژهها ،از طريق مسئولين سازمانها پيگيري شد.
همچنين با مسئولين برنامه مديريت انرژي فدرال و ديگر سازمانها در مورد نتايج مرتبط با پروژه
نمونه مصاحبه به عمل آمد .به عالوه ،گزارشهاي سازمان حسابرسي در قراردادهاي صرفهجويي
انرژي از سال  2005مطالعه شد.
عالوه بر اين ،در مورد روشهاي داخلي براي ارزيابي پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي
سازمان و تحليل اسناد مربوط به ارزيابي سازمان ،با مسئولين سازمان مصاحبه شد.
اين مميزي عملکرد ،از ماه مارس سال  2014تا ماه ژوئن سال  ،2015مطابق با استانداردهاي
مميزي پذيرفته شده توسط دولت ،انجام شد .اين استانداردها به يک برنامهريزي جامع جهت
ممیزی نياز دارند تا بتوانند شواهد کافی و صحیح را براي ارائه يک مبناي معقول براي يافتهها و
نتيجهگيري بر اساس اهداف مميزي ،به دست آورد .شواهد به دست آمده ،مبناي معقولي براي
يافتهها و نتيجهگيري بر اساس اهداف مميزي فراهم ميکنند.
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پيوس�ت  :2ارزش قراردادهاي ساالنه صرفهجويي انرژي منعقد شده توسط سازمانهاي
منتخب ،طي سالهاي مالي  1995تا 2014

ميليون دالر
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سال

نيروي
هوايي

ارتش

دپارتمان
انرژي

دادگستري

اداره
خدمات
عمومي

نيروي
دريايي

سازمان
نظام
وظيفه

جمع

1995

12

0

0

0

0

0

0

12

1996

23

11

0

0

0

0

0

35

1997

11

7

0

0

16

0

0

34

1998

53

52

0

0

1

33

15

155

1999

31

423

1

0

28

42

3

528

2000

341

252

13

0

32

22

19

679

2001

144

226

11

0

38

247

63

729

2002

175

141

2

0

151

318

0

787

2003

271

205

0

16

101

262

105

959

2004

60

0

6

0

43

0

0

109

2005

127

65

0

0

91

0

0

283

2006

203

62

79

44

124

147

0

658

2007

113

60

14

0

9

126

0

321

2008

59

137

398

62

13

79

0

749

2009

0

73

964

122

32

181

0

1371

2010

144

311

97

137

78

256

0

1024

2011

0

155

0

21

812

24

0

1021

2012

179

340

0

57

0

0

25

602

2013

3

439

89

100

146

0

21

799

2014

0

747

55

89

210

28

141

1270

جمع

1952

3705

1730

648

1924

1765

392

12117

منبع :تحليل ديوان محاسباتي از اطالعات قرارداد صرفهجويي انرژي سازمانها

يادداشت :مجموعها به صورت گرد شده به نزدیک ترین میلیون دالر محاسبه شدهاند .اين
اطالعات با در نظر گرفتن تورم دالر در سال مالي  ،2014با استفاده از شاخص تعديلکننده
توليد ناخالص داخلي ،تهيه شده است .مقادير نشان داده شده بر مبناي ارزش کل قرارداد است،
که شامل هزينههاي تأمین مالي و هزينههاي پرداختي به پيمانکاران براي خدمات دورهاي مانند
تعمير و نگهداري و يا سنجش و تأیید است .از ماه اکتبر سال  2003تا ماه اکتبر سال ،2004
قانون دولت فدرال مبني بر استفاده از قرارداد عملکرد ،به مرور زمان منقضي شد .مجوز عطف به
ماسبق در ماه اکتبر سال  2004براي دوره منقضي شده ارائه شد.

پيوست  :3قراردادهاي منعقد شده و برنامهريزي شده سازمانهاي فدرال،
براي پاسخ به چالش اجرايي قرارداد رئيس جمهور
جدول  5نشان ميدهد که سازمانها تا چه حد قراردادهاي مبتني بر عملکرد ،از جمله قرارداد
صرفهجويي انرژي و قراردادهاي خدما ت انرژي اقالم تأسیساتي را امضا كردهاند و تا چه حد براي
انعقاد اين قراردادها تا ماه دسامبر سال  2016برنامهريزي كردهاند .قراردادهاي برنامهريزي شده
كه هنوز منعقد نشدهاند ،به اين معني هستند كه اين دادهها در معرض تغيير بوده و ممکن است
قراردادها منعقد نشوند.
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جدول  :5قراردادهاي منعقد ش�ده و برنامهريزي شده س�ازمانهاي فدرال براي چالش
عملکرد رئيسجمهور از ژانويه 2015
كل مبلغ
كل مبلغ
كل مبلغ
مبلغ
مبلغ
قراردادهاي قراردادهاي قراردادهاي اجراي قراردادهاي قراردادهاي
هدف منعقد شده طراحي شده صرفهجوييانرژي خدمات انرژي اجرايي

سال
ميليون دالر

وزارت کشاورزي

38

28

17

39

6

45

وزارت بازرگاني

12

0

59

58

1

59

وزارت دفاع*

2138

985

1203

1799

389

2188

دپارتمان انرژي

275

155

37

178

15

193

وزارت امنيت داخلي

73

53

24

68

9

77

وزارت کشور

20

45

28

73

0

73

دادگستري

367

153

205

324

34

358

وزارت کار

3

0

3

3

0

3

وزارت امور خارجه

11

16

0

4

12

16

وزارت خزانهداري

28

19

9

19

9

28

وزارت راه و ترابري

41

28

26

35

20

54

آژانس حفاظت از محيط زيست

5

0

10

9

1

10

ديوان محاسباتي

345

203

376

549

30

579

بهداشت و خدمات انساني

93

41

32

39

33

73

سازمان ملي هوانوردي و فضايي

74

50

29

74

4

78

دفتر ملي بايگاني و مدارک آمريکا

16

18

0

18

0

18

دفتر مديريت پرسنل

2

6

0

6

0

6

15

11

5

16

0

16

20

16

0

16

0

16

23

23

0

23

0

23

مهندسين ارتش اياالت متحده

13

3

11

14

0

14

سازمان نظام وظيفه

320

130

241

345

26

371

جمع

3973

1984

2313

3708

588

4296

1

موسسه اسميتسونيان
اداره تأمین اجتماعي
2

تنسي ولي

62

منبع :برنامه مديريت انرژي فدرال
1-Smithsonian Institution
2-Tennesse Valley Authority

يادداشت :مجموعها به صورت گرد شده به نزدیک ترین میلیون دالر محاسبه شدهاند .اطالعات
فوق شامل پروژههاي اجرا شده و همچنين شامل پروژههايي هستند که سازمانها ميخواهند
به اهداف خود در زمينه «چالش در عملکرد قرارداد» وضع شده توسط رئيس جمهور برسند .با
اين حال ،پروژههاي برنامهريزي شده در معرض تغيير هستند و ممکن است قرارداد منعقد نشود.
قراردادهاي منعقد شده ممکن است شامل پروژههايي باشند كه اصالح شده و يا خاتمه يافتهاند.
مقادير اين جدول نشان دهنده هزينه اجراي قرارداد هستند و هزينههاي تأمین مالي و هزينههاي
پرداختي به پيمانکاران براي خدمات دورهاي مانند تعمير و نگهداري و يا سنجش و تأیید را شامل
نميشوند.
* دپارتمان انرژي و دفتر مديريت بودجه سازماني ،دادههاي وزارت دفاع را به صورت جداگانه
منتشر ننمودهاند.
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پيوست  :4اصالح بودجه قراردادهاي صرفهجويي انرژي

64

در سالهاي اخير ،اعضاي کنگره و مسئولين صنعت در مورد نحوه انعكاس هزينهها و
صرفهجوييهاي قرارداد صرفهجويي انرژي در بودجه فدرال سؤاالتي را مطرح کردند .زماني که
قرارداد امضا ميشود ،مقدار کامل تعهد مالي دولت در چارچوب قرارداد صرفهجويي انرژي در
بودجه لحاظ نميشود .عالوه بر اين ،سازمانهاي بودجه فدرال با اين مورد كه دفتر مديريت و
بودجه ،اصالحات را بر مبناي ماهيت مشروط قرارداد محاسبه ميكند ،مخالفت دارند [.]46
پرداختها ،مشروط به دستيابي به صرفهجوييهاي مورد انتظار هستند .بنابراين ،دولت به طور
کامل به کل هزينههاي بلند مدت قرارداد صرفهجويي انرژي در زمان انعقاد قرارداد متعهد
نيست .در چارچوب اصالحات محاسباتي دفتر مديريت و بودجه ،يک سازمان بايد متعهد باشد
در زماني كه قرارداد اجرا ميشود ،منابع بودجه کافي را براي تأمین پرداختهاي قرارداد سازمان
براي سال ماليای که در آن قرارداد امضا شده ،داشته باشد .پس از شروع هر سال مالي ،در
طول مدت قرارداد ،سازمان بايد متعهد به فراهمآوری بودجه جهت تأمین پرداختهاي قرارداد
سازمان براي کل سال باشد .دفتر مديريت و بودجه ،رويکرد خود را براي محاسبه قراردادهاي
صرفهجويي انرژي ،از اولين راهنماي رسمي منتشر شده در سال  ،1998تغيير نداده است و
کارکنان دفتر مديريت و بودجه اعالم کردهاند که هيچ برنامهاي براي انجام اين کار ندارند .از
سوي ديگر ،دفتر بودجه سازماني ،هزينه کامل قراردادهاي صرفهجويي انرژي را محاسبه ميكند
و با برآورد هزينههاي قانوني ،به سازمان اجازه ميدهد وارد قراردادهاي صرفهجويي انرژي شوند.
اين اصالحات با اصول دولت سازگار است و تخصيص بودجه بايد تعهد کامل دولت را در زمان
تصميمگيري منعکس کند .در مورد يک قرارداد صرفهجويي انرژي ،يک تعهد جديد در زمان
انعقاد قرارداد صرفهجويي انرژي ايجاد ميشود .برآوردهاي هزينه از سازمانها براي ورود به
قراردادهاي صرفهجويي انرژي از سوي دفتر بودجه سازماني ،منعکس کننده تأثیر خالص تعهدات
در سال مالي جاري و  10سال پس از آن است.
دفتر بودجه سازماني ،چند برآورد هزينه براي تأثیرگذاري قانون بر قراردادهاي صرفهجويي
انرژي انجام داده است و در برآورد اخير ،نحوه انعكاس صرفهجويي در هزينه را كه ممکن
است از قرارداد صرفهجويي انرژي ناشي شود ،تغيير داد [ .]47در برآورد هزينهاي كه در ماه
سپتامبر سال  2014انجام شد ،با وجود گسترش تعريف اقدامات بهينهسازي انرژي در چارچوب
قرارداد صرفهجويي انرژي ،دفتر بودجه سازماني به افزايش هزينههاي حاصل از افزايش استفاده
از قراردادهاي صرفهجويي انرژي اشاره كرد.
دفتر بودجه سازماني برآورد كرده است که تعهدات قراردادي جهت پرداخت براي اقدامات
بهينهسازي انرژي اجرا شده ،به موجب قانون تا  450ميليون دالر در مدت  10سال خواهد

رسيد .اين اصالحات مطابق با برآوردهاي قبلي دفتر بودجه سازماني از قانون و مرتبط با قرارداد
صرفهجويي انرژي است .با اين حال ،بر خالف برآوردهاي قبلي براي چنين قانوني ،برآورد کاهش
هزينه در بودجه سال  ،2014با توجه به تخمین کاهش هزينههاي انرژي ،پيشبيني شده است.
دفتر بودجه سازماني برآورد کرده است که کاهش هزينههاي فدرال مربوط به قرارداد ،طبق قانون
با  210ميليون دالر در  10سال اجرا خواهد شد که در سالهاي بعدی ،كاهش بيشتري خواهد
داشت .عالوه بر اين ،دفتر بودجه سازماني در ماه فوريه سال  2015با کسب اطالعات بيشتر براي
اصالح قراردادهاي صرفهجويي انرژي ،از جمله چگونگی کاهش هزينههاي انرژي سازمان ،گزارشي
ارائه كرده است [.]48

پيوست  :5تحليل آزمايشگاه ملي اوک ريج در مورد صرفهجويي گزارش
شده براي قراردادهاي صرفهجويي انرژي منعقد شده در چارچوب ساختار
قرارداد دپارتمان انرژي
در جدولهای زير ،اطالعات مربوط به صرفهجويي انرژي و هزينه گزارش شده براي قراردادهاي
صرفهجويي انرژي منعقد شده در چارچوب قراردادهاي دپارتمان انرژي ،بر اساس تحليل و بررسي
آزمايشگاه ملي اوک ريج دپارتمان انرژي ارائه شده است .آزمايشگاه ملي اوک ريج ،شش مطالعه
در مورد صرفهجويي گزارش شده توسط پيمانکار را براي قراردادهاي صرفهجويي انرژي منعقد
شده در چارچوب قرارداد دپارتمان انرژي ،منتشر كرده است [ .]49جدول  6صرفهجويي در هزينه
گزارش شده و تضمين شده براي قراردادهاي صرفهجويي انرژي را كه طي  6سال توسط اوک ريج،
تجزيه و تحليل شده ،نشان ميدهد.

65

جدول  :6هزينه صرفهجويي شده گزارش شده و تضمين شده براي قرارداد صرفهجويي
انرژي منعقد شده در چارچوب ساختار قرارداد دپارتمان انرژي از سال  2005تا 2012
تعداد گزارشهاي
سنجش و صحهگذاري مجموعصرفهجويي
هزينه گزارش شده
سال گزارش سنجش و موجود در تحليل
ساالنه***
صحهگذاري ساالنه** صرفهجويي هزينه
ميليون دالر

مجموع صرفهجويي
هزين ه تضمين شده
ساالنه***

نسبت صرفهجويي
گزارش شده به
تضمين شده (درصد)

2012

151

164/4

153

107

2011

139

122/5

116/3

105

2010

133

103/8

98/8

105

2009

127

93/6

89/1

105

2008

118

80/8

75/7

107

*2007 - 2006

-

-

-

-

2005

100

54/9

50/8

108

جمع

768

619/9

583/7

106

منبع :تحليل ديوان محاسباتي از مطالعات آزمايشگاه ملي اوک ريج دپارتمان انرژي

* اولين گزارش از بررسيهاي آزمايشگاه ملي اوک ريج در سال  2007منتشر شد که
صرفهجوييهاي گزارششده توسط پيمانکاران را در سال  2005نشان ميداد .گزارش پيمانکاران
ن دهنده ميزان صرفهجوييها بود ،بيشترين انتشار را در ميان بررسيهاي
در سال  2012که نشا 
ساالنه اخير داشته است .آزمايشگاه ملي اوک ريج بررسيهاي انجام شده روي صرفهجوييهاي
گزارش شده توسط پيمانکاران را در سالهاي  2006و  ،2007منشر نکرد.
** آزمايشگاه ملي اوک ريج ،ميانگين سالهاي شروع و اتمام مطالعات را به طور تقريبي آورده
است که شامل گزارشهاي سنجش و تأیید ساالنه است .براي مثال ،يکي از گزارشهايي که در
مطالعه سال  2012آمده است ،داراي ميانگين سال شروع در  4ژانويه سال  2012و سال اتمام
در  5ژانويه سال  2013است.
66

*** صرفهجوييهاي گزارش شده و تضمين شده در هزينهها ،با نرخ دالر در سال مالي  2014به
دست آمده است که با استفاده از نرخ تورم و شاخص تعديل داخلي در توليد ،تعيين شده است.

جدول  :7صرفهجويي انرژي گزارش ش�ده و پيش�نهادي براي قراردادهاي صرفهجويي
انرژي منعقد شده در چارچوب قرارداد دپارتمان انرژي از سال  2005تا 2012
تعداد گزارشهاي
سنجش و صحهگذاري مجموع صرفهجويي
سالي که گزارش
انرژي گزارش شده
سنجش و صحهگذاري موجود در تحليل
(بيتييو)***
ساالنه انجام شده** صرفهجويي هزينه

مجموع صرفهجويي نسبت صرفهجويي
گزارش شده به
انرژي پيشنهاد شده
پيشنهاد شده (درصد)
(بيتييو)***

2011

137

11/1

10/9

102

2010

129

10/4

10/4

100

2009

124

10/2

10

102

2008

109

6

5/9

101

*2007 - 2006

-

-

-

-

2005

95

5/5

5/5

100

جمع

743

57/3

56/2

102

ميليون دالر

2012

149

14/1

13/5

105

منبع :تحليل ديوان محاسباتي از مطالعات آزمايشگاه ملي اوک ريج دپارتمان انرژي.

* اولين گزارش از بررسيهاي آزمايشگاه ملي اوک ريج در سال  2007منتشر شد که
صرفهجوييهاي گزارش شده توسط پيمانکاران را در سال  2005نشان ميداد .گزارش پيمانکاران
در سال  2012که نشان دهنده ميزان صرفهجوييها بود ،بيشترين انتشار را در ميان بررسيهاي
ساالنه اخير داشته است .آزمايشگاه ملي اوک ريج ،بررسيهاي انجام شده روي صرفهجوييهاي
گزارش شده توسط پيمانکاران را در سالهاي  2006و  ،2007منشر نکرد.
** آزمايشگاه ملي اوک ريج ،ميانگين سالهاي شروع و اتمام مطالعات را به طور تقريبي آورده
است که شامل گزارشهاي سنجش و تأیید ساالنه است .براي مثال ،يکي از گزارشهايي که در
مطالعه سال  2012آمده است ،داراي ميانگين سال شروع در  4ژانويه سال  2012و سال اتمام
در  5ژانويه  2013است.
*** آزمايشگاه ملي اوک ريج ،صرفهجوييهاي انرژي را از دو جنبه انرژي استفاده شده در سايت
و انرژي توليد شده در منبع بررسي کرده است .اعداد مذکور ،بررسي آزمايشگاه ملي اوک ريج از
صرفهجويي انرژي «منبع» را به جاي صرفهجويي انرژي «سايت» نشان ميدهد .بنابر راهنماي
دفتر مديريت و بودجه ،انرژي منبع ،سنجش دقيقتري از صرفهجويي انرژي نسبت به انرژي
سايت حاصل خواهد کرد ،زيرا ناکارآمديهاي موجود در انتقال ،توزيع و حفاظت را نشان ميدهد.
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جدول  ،7تحليل و بررسي آزمايشگاه ملي اوک ريج از صرفهجويي انرژي گزارش شده و پيشنهادي
را براي قرارداد صرفهجويي انرژي منعقد شده (در چارچوب ساختار قرارداد دپارتمان انرژي)
طي  6سال نشان ميدهد .جدول  ،8ميزان اطالعاتي را نشان ميدهد که پيمانکاران در گزارش
صرفهجويي هزينه و انرژي خود براي قراردادهاي صرفهجويي انرژي منعقد شده در چارچوب
ساختار قرارداد دپارتمان انرژي ارائه كردهاند ـ به ميزان كمبود در صرفهجويي اشاره دارد ـ این
گزارش طي  6سال و توسط آزمايشگاه ملي اوک ريج تحليل و بررسي شده است.

جدول  :8کمبود در صرفهجويي هزينه و انرژي گزارش شده ،در قراردادهاي صرفهجويي
انرژي منعقد شده در چارچوب قرارداد دپارتمان انرژي طي سالهاي  2005تا *2012
كمبود در صرفهجويي هزينه گزارش شده
گزارش سنجش و صحهگذاري شامل تحليل هزينه آزمايشگاه ملي اوک ريج**

768

تعداد گزارشهاي نشان دهنده كمتر بودن صرفهجويي در هزينه از صرفهجويي تضمين شده

48

درصد گزارشهاي نشان دهنده كمتر بودن صرفهجويي در هزينه از صرفهجويي تضمين شده

6

ميانگين صرفهجويي در هزينه گزارش شده ،به عنوان درصدي از صرفهجويي در هزينه تضمين شده
براي پروژههايي كه با کمبود مواجه بودند.

83

كمبود در صرفهجويي انرژي گزارش شده***

68

گزارش سنجش و صحهگذاري شامل تحليل هزينه آزمايشگاه ملي اوک ريج**

743

تعداد گزارشهاي نشان دهنده كمتر بودن صرفهجويي در انرژی از صرفهجويي پيشنهاد شده

239

درصد گزارشهاي نشان دهنده كمتر بودن صرفهجويي در انرژی از صرفهجويي پيشنهاد شده

32

ميانگين صرفهجويي در انرژی گزارش شده به عنوان درصدي از صرفهجويي در انرژی پيشنهاد شده
براي پروژههايي كه با کمبود مواجه بودند.

89

منبع :تحليل ديوان محاسباتي از مطالعات آزمايشگاه ملي اوک ريج دپارتمان انرژي

* اعداد جدول ،مقادير کلي صرفهجوييهاي گزارش شده را در گزارشهاي ساالنه سنجش و
صحهگذاري نشان ميدهند .این گزارش ها را پيمانکاران براي پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي
در چارچوب قرارداد  6ساله دپارتمان انرژي ( 2011 ،2010 ،2009 ،2008 ،2005و )2012
ارائه نمودهاند .اين سالها ،نمايانگر دورههاي تقريبي ارائه گزارش براي تعيين گزارشهاي ساالنه
سنجش و صحهگذاري هستند که شامل بررسيهاي آزمايشگاه ملي اوک ريج است .براي مثال،
يکي از گزارشهايي که در مطالعه سال  2012آمده است ،داراي ميانگين سال شروع در  4ژانويه
سال  2012و سال اتمام در  5ژانويه  2013است.
** تعداد گزارشهاي آزمايشگاه ملي اوک ريج در بررسي صرفهجويي هزينهها ،با تعداد
گزارشها در بررسي صرفهجويي انرژي متفاوت است .زيرا اين گزارشها داراي اطالعات متفاوتي
از صرفهجوييهاي هزينه و انرژي هستند .در برخي از موارد ،اطالعات براي تحليل و بررسي
صرفهجويي هزينه و انرژي ،کافي نيستند.
ي صرفهجوييهای هزينه ،صرفهجوييهاي گزارش شده
*** آزمايشگاه ملي اوک ريج در بررس 
را با صرفهجوييهاي تضمين شده در هزينه مقايسه نمود ،در حاليکه در بررسي صرفهجوييهاي
انرژي ،صرفهجوييهاي گزارش شده را با صرفهجوييهاي برنامهريزي شده سنجيد .به سبب آنکه
صرفهجوييهاي برنامهريزي شده عموماً باالتر از صرفهجوييهاي تضمين شده هستند ،کاهش در
صرفهجوييهاي انرژي در روش اوک ريج ،معمولتر از کاهش در صرفهجوييهای هزينه است.

پيوست  :6تأثیر اقدامات سازمان بر صرفهجويي در پروژههاي منتخب
قرارداد صرفهجويي انرژي
جدول  ،9پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي بررسي شده و اقدامات مؤثر سازمان را در
صرفهجويي ،كه منجر به اغراق در صرفهجويي گزارش شده ميشود ،نشان ميدهد [.]50
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سازمان

نیروی هوایی

سايت پروژه

پاي��گاه ني��روي هواي��ي

توضيح عوامل مؤثر بر صرفهجويي

برآوردهاي موجود از عوامل مؤثر بر صرفهجويي

نيروي هوايي ،سيس��تم کنترل انرژي نصب ش��ده در اين پروژه را
با سيس��تم کنترل انرژي تأمین شده توسط منابع ديگر جايگزين
كرد .پيمانکار ،صرفهجويي گزارش شده را با در نظر گرفتن حذف
تجهيزات کاهش نداد ،زيرا حذف آنها خارج از کنترل پيمانكار بود.

پاي��گاه ني��روي هواي��ي

پاي��گاه ني��روي هواي��ي

3

مكگواير

2

کلمبوس

1

کيپکاناورال

ني��روي هواي��ي ب��رآوردي را از تأثی��ر ح��ذف
سيس��تمهاي کنت��رل ان��رژي در صرفهجوي��ي ارائ��ه ن��داد.

ني��روي هوايي تجهيزات سيس��تم فاضالب را ب��ا پيشبيني
صرفهجويي ساالنه  104310دالر حذف كرد (صرفهجويياي
که گزارش ش��ده اما حاصل نش��ده اس��ت) .اين نشان دهنده
 41درصد صرفهجويي در هزينه گزارش ش��ده پروژه در يك
سال بود.
نيروي هوايي برآوردي از تأثیر حذف سيس��تم ارتقاء فاضالب
در صرفهجوي��ي ارائه ن��داد .اما به گفته مس��ئولين اين تأثیر
ناچيز بود.

نيروي هوايي ،سيستم ارتقاء فاضالب از جمله لولهکشي ،درپوشها
و ديگر تجهيزات همراه را حذف كرد .پيمانکار صرفهجويي گزارش
ش��ده را با در نظر گرفتن حذف سيس��تم ارتق��اء فاضالب کاهش
نداد ،زيرا حذف آنها خارج از کنترل پيمانكار بود .صرفهجوييهاي
گزارش شده ،ميزان کامل صرفهجويي مورد انتظار را براي اقدامات
بهينهس��ازي نش��ان ميدهد .نيروي هوايي ،تغييرات متعددي در
س��اعت كار و درجه تنظيمش��ده دما بر روي سيستمهاي کنترل
گرماي��ش ،تهويه و تهويه مطبوع انجام داد .ع�لاوه بر اين ،نيروي
هواي��ي ترموس��تات قابل برنامهري��زي را با نس��خههاي غير قابل
برنامهري��زي جايگزين كرد .پيمانکار صرفهجويي گزارش ش��ده را
کاهش نداد زيرا حذف آنها خارج از کنترل پيمانكار بود.
نيروي هوايي ،دماي تنظيم ش��ده و ساعت كار سيستمهاي تهويه
مطبوع را تغيير داد .پيمانکار صرفهجويي گزارش ش��ده را کاهش
نداد زيرا حذف آنها خارج از کنترل پيمانكار بود.

1- Cape Canaveral
2- Columbus
3- McGuire

ني��روي هوايي ب��رآوردي از تأثیر حذف سيس��تمهاي کنترل
انرژي در صرفهجويي را ارائه نداد .اما به گفته مس��ئولين اين
تأثیر ناچيز بود.

صرفهجويي
گزارششده كه به
دليل اقدامات سازمان
حاصل نشده

جدول  :9تأثیراقدامات سازمان بر صرفهجويي در پروژههاي منتخب قرارداد صرفهجويي انرژي

70

سازمان

نیروی هوایی

ارتش

صرفهجويي
گزارششده كه به
دليل اقدامات سازمان
حاصل نشده

تجهيزات مرتبط با توزيع بخار توليد شده از واحد ديگ بخار ناموفق
بود و بر صرفهجويي تأثیر گذاشت .پيمانکار صرفهجويي گزارش شده
را کاهش نداد زيرا حذف آنها خارج از کنترل پيمانكار بود.
نيروي هوايي تجهيزات خاصي را که ميخواس��ت ،به کار نبس��ت.
به وي��ژه ،تجهيزات هواي فش��رده که براي ابزار دس��تي اس��تفاده
می¬ش��دند و دستگاههاي سيس��تم کنترل درجه حرارت ،به جاي
سیستم خودکار به صورت دستي كار كردند ،استفاده از كليد تنظيم
فشار در کمپرسور هوا انجام نشد و ديگر تجهيزات مرتبط به درستي
کار نكردند .نيروي هوايي مس��ئول تعمير و نگهداري از سيستم بود
و پيمان��کار صرفهجويي گزارش ش��ده را کاهش ن��داد زيرا خارج از
کنترل پيمانكار بود.

توضيح عوامل مؤثر بر صرفهجويي

ني��روي هواي��ي ،ب��رآورد اثر اين مس��ائل ب��ر صرفهجويي را
ارائ��ه نك��رد .ني��روي هوايي قادر ب��ه تعيين مي��زان مصرف
ان��رژي ب��ه دلي��ل مش��کالت شناس��ايي ش��ده در م��ورد
تجهي��زات توزيع بخار نب��ود و در نتيجه نميتوانس��ت تأثیر
آنه��ا را بر صرفهجوي��ي و بهينهس��ازي انرژي ب��رآورد كند.

ارتشبرآورديازميزانتأثیراينمسائلرادرصرفهجوييارائهنكرد.

1- Tinker
2- Aberdeen

ارت��ش تجهيزات مرتبط با ارتقاء سيس��تم تهويه مطبوع را پس از
انعقاد ق��رارداد و قبل از نصب تجهيزات حذف كرد .صرفهجويي با
استفاده از اين تجهيزات ،همچنان در گزارش آمده بود زيرا حذف
آن خارج از کنترل پيمانكار بود.
ارتش ساعت استفاده از واحد کنترل سيستم تهويه مطبوع را تغيير
داد و بس��ياري از كليدهاي تنظيم دم��ا را از كار انداخت .پيمانکار
اعالم کرد که افزايش استفاده از واحد كنترل مانع صرفهجويي در
تهويه مطبوع ميش��ود .با اين حال ،پيمانکار کاهش صرفهجويي را
گزارش نكرد ،زيرا حذف آن خارج از کنترل پيمانكار بود.

برآوردهاي موجود از عوامل مؤثر بر صرفهجويي

ادامه جدول  :9تأثیراقدامات سازمان بر صرفهجويي در پروژههاي منتخب قرارداد صرفهجويي انرژي

سايت پروژه

پاي��گاه ني��روي هواي��ي

تينكر

1

2

پايگاه زميني ابردين
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سازمان

ارتش

دپارتمان
انرژي

سايت پروژه

1

فورت بليس

فورت هود

2

دفتر مرك��زي دپارتمان

انرژي و س��اختمانهاي

4

تاون

3
فورس��تال

و جرم��ن

صرفهجويي
گزارششده كه به
دليل اقدامات سازمان
حاصل نشده

برآوردهاي موجود از عوامل مؤثر بر صرفهجويي
تعطيلي بخش��ي از فورت بليس منجر به عدم دس��تيابي به
 213943دالر صرفهجويي در گزارش ارائه شده در سال سوم
از قرارداد شد .اين رقم نشان دهنده  15/8درصد از صرفهجويي
در هزين��ه گزارش ش��ده ب��راي اين پروژه در س��ال اس��ت.
پيمان��کار ب��ه دلي��ل تغيير س��اعات و دم��اي تنظيمي ،عدم
دس��تيابي ب��ه ح��دود  29000دالر صرفهجويي س��االنه را
ب��رآورد كرد .اين نش��ان دهن��ده  2/1درص��د از صرفهجويي
در هزين��ه گزارش ش��ده ب��راي اين پروژه در س��ال اس��ت.

ارت��ش ،کاهش در صرفهجويي س��االنه را با توج��ه به تغییر
برنامه زمان��ی و تغييرات دماي تنظيم��ي حدود  5800دالر
برآورد كرد .اين نشان دهنده حدود  0/5درصد از صرفهجويي
در هزين��ه گزارش ش��ده ب��راي اين پروژه در س��ال اس��ت.

توضيح عوامل مؤثر بر صرفهجويي
ارتش بخشي از «فورت بليس» را که شامل بيش از  500ساختمان
با تجهيزات مرتبط با ارتقاء سیستم تهويه مطبوع بود ،تعطيل كرد.
پيمانکار صرفهجويي گزارش ش��ده براي سال سوم از قرارداد را ،كه
منعكس كننده تعطيلي ساختمانها بود ،کاهش نداد چرا که خارج
از کنترل پیمانکار بود .با اين حال ،در گزارش سنجش و تأیید چنین
آمده است که ،اين صرفهجويي در سالهاي آينده حذف خواهد شد.
ارتش ساعات كار را تغییر داد و كليد تنظيم درجه حرارت را بر روي
سيس��تم کنترل ابزار نصب كرد تا کنترل تجهيزات تهويه مطبوع را
انج��ام دهد .پيمانکار صرفهجويي گزارش ش��ده را کاهش نداد زيرا
حذف آن خارج از کنترل پيمانكار بود.
ارتش س��اعات كار و كليد تنظيم درجه حرارت را بر روي سيس��تم
کنترل تجهيزات تهويه مطبوع تغيير داد .پيمانکار صرفهجويي گزارش
شده را کاهش نداد زيرا حذف آن خارج از کنترل پيمانكار بود.
دپارتمان انرژي ،کنترل برنامهريزي مربوط به ارتقاء سيستم تهويه
مطبوع را لغو كرد .عالوه بر اين ،به دليل ش��بكهها و سيس��تمهاي
توزيع هواي موجود ،سيس��تم تهويه مطبوع كاركرد مؤثر و در حد
انتظار را نداشت و پيمانکار صرفهجويي گزارش شده را کاهش نداد
زيرا حذف آن خارج از کنترل پيمانكار بود.

1- Fort Bliss
2- Fort Hood
3- Forrestal
4- Germantown

مس��ئولين دپارتم��ان ان��رژي ب��رآوردی را از مي��زان تأثی��ر
اين مس��ائل در صرفهجويي ارائه نكردند .مس��ئولين اش��اره
کردن��د که اس��تفاده بيش از م��دت زمان برنامهريزي ش��ده
از تجهي��زات تهوي��ه مطب��وع ،کل مصرف ان��رژي را باال برد
اما بدون ق��رارداد صرفهجويي انرژي ،هنوز هم بايد س��اعات
طوالن��ي از تجهيزات��ي ب��ا کارآي��ي کمتر اس��تفاده ش��ود.
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سازمان

صرفهجويي
گزارششده كه به
دليل اقدامات سازمان
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توضيح عوامل مؤثر بر صرفهجويي

زندانيان با دستکاري تجهيزات بهينهسازي مصرف آب نصب شده
در س��ينكها و دوشها ،موجب کاهش صرفهجويي در آب شدند.
پيمانکار صرفهجويي گزارش ش��ده را کاه��ش نداد زيرا حذف آن
خارج از کنترل پيمانكار بود.
سيستم توزيع بخار که با تجهيزات بهينهسازي انرژي ديگ زيستتوده
در ارتباط بود ،آسيب ديد و تأثیر منفي بر میزان صرفهجويي گذاشت.
پيمانکار صرفهجويي گزارش ش��ده را کاهش نداد زيرا پيمانکار اعالم
کرد که آسيب ،ناشي از اقدام اشتباه کارمندان دادگستري بوده است.
چندين دستگاه بازيابي حرارت بر روي دستگاه خشککن لباس زندان
نصب شده بود كه شکسته و از سرويس خارج شده بودند .دادگستري
مس��ئول تعمير و نگهداري پيشگيرانه اس��ت .پيمانکار صرفهجويي
گزارش ش��ده را کاهش نداد زي��را حذف آن خارج از کنترل پيمانكار
بود .با توجه به افزايش استفاده از زندان ،کارکنان سازمان ،تجهيزات
بهينهسازي مصرف آب نصب شده در سلولهاي زندان را از مدار خارج
کردند .پيمانکار صرفهجويي گزارش ش��ده را كه اين اقدامات را در بر
داشت ،کاهش نداد زيرا خارج از کنترل پيمانكار بود.

1- Allenwood

آس��يب ب��ه سيس��تم توزيع بخ��ار ،به ع��دم دس��تيابي به
ح��دود  124000دالر صرفهجوي��ي س��االنه ب��راي اقدامات
بهينهس��ازي انرژي ديگ زيس��تتوده (که گزارش شده بود)
منج��ر ش��د .اين نش��ان دهن��ده  7/6درص��د از صرفهجويي
در هزينه گزارش ش��ده براي اين پروژه در س��ه س��ال است.
از س��رويس خارج شدن دستگاه خش��ككن لباس زندان به
عدم دس��تيابي به ح��دود  1550دالر صرفهجويي س��االنه
منجر ش��د .اين نش��ان دهن��ده  0/1درص��د از صرفهجويي
در هزين��ه گزارش ش��ده ب��راي اين پروژه در س��ال اس��ت.
دادگس��تري برآوردي از ميزان تأثیر ع��دم کارکرد تجهيزات
بهينهس��ازي مصرف آب نصب شده در س��لولهاي زندان در
صرفهجويي ارائه نكرد ،اما به گفته مسئولين با توجه به تعداد
کم س��لولهاي درگير با مشكل ،تأثیر ناچيزي خواهد داشت.

نتيج��ه اين اقدام عدم دس��تيابي به ح��دود  177000دالر
صرفهجويي ساالنه بود .اين نشان دهنده  16درصد از صرفهجويي
در هزينه گزارش ش��ده براي اين پروژه در دو س��ال اس��ت.

برآوردهاي موجود از عوامل مؤثر بر صرفهجويي
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سايت پروژه

دپارتمان
انرژي

مجتمع ف��درال تأديبي
پترزبورگ

1

الينوود

مجتمع ف��درال تأديبي

آزمايش��گاه مل��ي انرژي
تجديدپذير*

دادگستري
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سازمان

اداره خدمات
عمومي

اوك*

سايت پروژه

مرکز پژوهش فدرال در وايت

1

دادگاه فدرال جي کاليب باگز *

س��اختمان

2

شاهزاده كاالنيونال

ف��درال

صرفهجويي
گزارششده كه به
دليل اقدامات سازمان
حاصل نشده

توضيح عوامل مؤثر بر صرفهجويي

افزايش قابلتوجهي در مصرف آب وجود داشت که به اقدامات بهينهسازي
مصرف آب در دو سال اول دوره عملکرد مرتبط بود .مسئولين اداره خدمات
عمومي اظهار داشتند که آنها از مشکالت عملکرد مخزن سيفون كه پيمانکار
نصب كرده ،مطلع هستند و در حال تعيين اقدامات قراردادي الزم هستند.
پيمانکار ،صرفهجويي گزارش شده را كه منعكس كننده اين موضوع باشد،
کاهش نداد .گزارش س��نجش و تأیید ،نش��ان داد که صرفهجويي آب پس
از نص��ب و راهاندازي تجهي��زات در طول دوره عملکرد ،دوباره قرار اس��ت
اتفاق بيافتد .الگوهاي استفاده ،ثابت در نظر گرفته شدند .گزارش سنجش
و تأیید نش��ان داد که برخي از دس��تگاههاي محافظت در مقابل سيل كه
با اقدامات بهينهس��ازي آب مرتبط هستند ،ناموفق بودند و يا حذف شدند.
از اين دس��تگاهها انتظار ميرفت خطر تخريب ساختمانها را در اثر جاري
ش��دن سيل ،كاهش دهند و با حذف هزينههاي الزم براي تعمير خسارات
ناشي از سيل ،صرفه-جویی را افزايش دهند .در اين گزارش آمده است که
افزايش خطر سيل ،به دلیل دستگاههاي حذف شده و يا ناموفق ،ميتوانست
صرفهجويي برنامهريزي ش��ده را براي اين اقدامات ،با ريسك مواجه سازد.
با اين حال ،پيمانکار صرفهجويي گزارش ش��ده را كه منعكس كننده اين
اقدامات باش��د ،کاهش نداد .زيرا این اقدامات خارج از کنترل پيمانكار بود.
اداره خدمات عمومي ،ساعت كار برنامهريزي شده تجهيزات سيستم تهويه
مطب��وع را لغو كرد .پيمانکار صرفهجويي گزارش ش��ده را کاهش نداد زيرا
اقدامات انجام شده خارج از کنترل پيمانكار بود.
1- J.Caleb Boggs
2- Kalanianaole

اداره خدمات عمومي برآوردي از ميزان تأثیر اين مسائل را در
صرفهجويي ارائه نكرد***.

برآوردهاي موجود از عوامل مؤثر بر صرفهجويي
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برآوردهاي موجود از عوامل مؤثر بر صرفهجويي
نظام وظيفه برآوردي از ميزان تأثیر اين مسائل در صرفهجويي
ارائه نكرد.

توضيح عوامل مؤثر بر صرفهجويي

برخي از تجهيزات مرتبط با ارتقاء سيستم توزيع بخار به درستي كار
نميكردند ،به کلي متوقف ش��ده و يا حذف شده بودند ،تأثیر منفي
بر صرفهجويي داشتند .پيمانکار صرفهجويي گزارش شده را کاهش
نداد زيرا اقدامات انجام شده خارج از کنترل پيمانكار بود.

1- Oceana
2- Walter Reed

ني��روي دريايي در حدود  16000دالر صرفهجويي از دس��ت
رفته در س��ال را با توجه به مس��ائل مربوط ب��ه تلههاي بخار
برآورد كرده اس��ت .اين نش��ان دهنده ح��دود  2/7درصد از
صرفهجويي در هزينه گزارش ش��ده براي اين پروژه طي يک
سال است.

نظ��ام وظيفه كلي��د تنظيم دما و س��اعت كار نصب ش��ده بر روي
تجهيزات تهويه مطبوع يكي از بيمارس��تانها را از س��رويس خارج
كرد .برخي تغييرات در مورد بس��تري ش��دن بيم��اران و نيازهاي
کارکن��ان به دليل خرابي تجهيزات و يا داليل ديگر وجود داش��ت.
پيمانکار صرفهجويي گزارش شده را كه منعكس كننده اين اقدامات
بود کاهش نداد زيرا این اقدامات خارج از کنترل پيمانكار بود.
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سايت پروژه

سازمان نظام

پايگاه هوايي اوشيانا *

سيس��تم جن��گ نيروي
درياي��ي و فضاي��ي مرکز
فرماندهي اقيانوس آرام *1

1

شبكه  22مركز خدمات
جانب��ازان ،لسآنجل��س
بزرگ**

وظيفه

نيروي

دريايي

سيس��تم جن��گ نيروي
درياي��ي و فضاي��ي مرکز
فرماندهي اقيانوس آرام *2

مرک��ز مل��ي نظام��ي

پزش��کي والت��ر ري��د،2
توسعه سايت مركزي
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سازمان

نيروي

دريايي

سايت پروژه

محوطه ني��روي دريايي
واشنگتون

صرفهجويي
گزارششده كه به
دليل اقدامات سازمان
حاصل نشده

برآوردهاي موجود از عوامل مؤثر بر صرفهجويي

توضيح عوامل مؤثر بر صرفهجويي
بازسازي يک س��اختمان توسط نيروي دريايي كه مجهز به حسگرها

منبع :تحليل اداره خدمات عمومی از اطالعات سازمانها

پيمانكار بود.

را کاه��ش نداد زيرا عدم موفقيت در كارآيي تجهيزات خارج از كنترل

تأثیر منفي بر صرفهجويي داش��تند .پيمانکار صرفهجويي گزارش شده

بخشهاي خاصي از ارتقاء يک سيس��تم تهويه مطبوع ناموفق بودند و

از کنترل او بود.

صرفهجويي گزارش شده را کاهش نداد زيرا بازسازي در قرارداد خارج

از تجهي��زات ش��د كه تأثی��ر منفي ب��ر صرفهجويي داش��ت .پيمانکار

و ديگر تجهيزات روش��نايي بود ،باعث غير قابل اس��تفاده شدن برخي

نيروي دريايي در حدود  2500دالر صرفهجويي از دست رفته
را براي سال پنجم دوره اجرا ،با توجه به تجهيزات نورپردازي
غير قابل استفاده ،برآورد كرده است .اين نشان دهنده حدود
 6/0درص��د از صرفهجويي در هزينه گزارش ش��ده براي اين
پروژه در سال است.
ني��روي دريايي در حدود  10000دالر صرفهجويي از دس��ت
رفته را براي سال پنجم دوره اجرا با توجه به تجهيزات تهويه
مطبوع با كارآيي ناموفق برآورد كرده است .اين نشان دهنده
حدود  3/2درصد از صرفهجويي در هزينه گزارش ش��ده براي
اين پروژه طي يک سال است.
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يادداشت :صرفهجويي در هزينه گزارش شده ميتواند صرفهجويي به دست آمده از پروژههاي
قرارداد صرفهجويي انرژي را در برخي از موارد ،با توجه به عواملی از قبيل تغيير در آب و هوا،
افزايش بيش از حد انتظار قيمت اقالم تأسیساتي و يا عوامل ديگر ،كمتر از واقعيت گزارش كند .به
دلیل عوامل زیاد تأثیرگذار بر تخمین صرفه جویی ،تاثیر خالص همه این عوامل بر صرفه¬جويي
پروژه ،مشخص نشده است .براي مثال ،برخي از اقدامات بهينهسازي در پروژههاي مطالعه شده،
عملکرد بهتري نسبت به انتظارات داشتند که ممکن است صرفهجويي از دست رفته از جانب
ديگر اقدامات بهينهسازي در اين پروژه را جبران كنند .اين كه پروژه صرفهجويي تضمين شده
خود را به دست آورده است ،بستگی به تعریف میزان اغراق و میزان صرفه جویی بررسی نشده
(اغراق شده و دست کم گرفته شده) دارد .صرفهجويي گزارش شده براي  19پروژه از  20پروژه،
نشان می دهد که پروژه ها به صرفهجويي تضمين شده خود و يا بيش از آن ،در سال مورد بررسي
رسيدهاند .پروژه باقيمانده که همان آزمايشگاه ملي انرژي تجدیدپذیر دپارتمان انرژي است،
کمبود صرفهجويي در هزينه گزارش شده داشته است ،که در اکثر گزارشهاي سنجش و تأیید
اخير خود رقم  76000دالر و يا  18درصد از صرفهجويي در هزينه تضمين شده براي سال را
گزارش کرده است.
* اطالعاتي مبني بر وجود صرفهجوييهاي گزارش شدهاي که پروژهها به آن نرسيده باشند،
يافت نشد.
** اين پروژه در سال اول از فاز اجرا قرار داشت و پيمانکار در زمان بررسي ،هنوز گزارش ساالنه
سنجش و تأیید را ارسال نکرده بود .بنابراين ،گزارش سنجش و تأیید قبلي (تهيه شده بعد از
مرحله نصب تجهيزات) بررسي شد که شامل اطالعاتي از ميزان صرفهجويي برنامهريزي شده براي
سال اول از فاز اجرا بود (شامل صرفهجوييهايي که به صورت بدبينانه از فعاليتهاي سازمان اثر
ميپذيرفتند) .بنا بر اظهارات مسئولين سازمان نظام وظيفه ،پيمانکار در سال اول ،گزارشهاي
روند سه ماهه را براي شناسايي و برطرف کردن مسائل ،قبل از دريافت اولين گزارش ساالنه
سنجش و تأیید ،ارائه نموده است تا تغيير در ميزان صرفهجويي را به حداقل برساند.
*** بنابر اظهارات مسئولين اداره خدمات عمومي ،تجهيزات که از دست رفته و ناکارآمد
مقاومسازي در برابر سيل و طوفان ،بر ميزان صرفهجويي تاثیری نداشته است ،چرا که سيل يا
طوفانی نيامده است .با اين حال ،صرفهجوييها با ادعا و فرض عملکرد صحيح براي اين تجهيزات
مقاومسازي و کاهش خطرات توسط اين تجهيزات گزارش شدهاند .بنابراين ميزان صرفهجوييها با
توجه به عملکرد اين تجهيزات ،باالتر از ميزان واقعي در نظر گرفته شدهاند .عالوه بر اين ،افزايش
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مصرف آب بيشتر در ساختمان گزارش شده است .بنابر اظهارات مسئولين اداره خدمات عمومي،
براي قسمتهاي مختلف ساختمان ،مصرف آب به طور جداگانه اندازهگيري نميشود ،زيرا انجام
اين کار مقرون به صرفه نيست .بنابراين به غير از اقدامات صرفهجويي در آب ،عوامل ديگري نيز
بر مصرف آب تأثیر خواهند گذاشت.

يادداشتهاي پاياني:
[ ]1دادههاي مربوط به مصرف انرژي دولت فدرال ،از دادههاي جامع انرژي ساالنه دپارتمان انرژي
و تعيين دادههاي مربوط به ثبات در عملکرد ،مشخص شدهاند .از اين اطالعات به جاي گزارش
ساالنه دپارتمان انرژي به کنگره مديريت انرژي دولت فدرال استفاده شد ،زيرا در زمان انجام
بررسي ،دادههاي موجود از گزارشهاي ساالنه دپارتمان انرژي مربوط به سال  2011بودند.
[ ]2اقدام موسوم به حفاظت از انرژي ،فعاليتي است که براي افزايش بهرهوري انرژي در ساختمانها
و تأسیسات فدرال انجام ميشود ،که شامل حفاظت از انرژي ،حفاظت از آب ،تأسیسات مربوط
به توليدهاي همزمان ،منابع انرژي تجديدپذير و بهبود در عمليات و نگهداري است .در کل اين
گزارش ،از واژه پروژه ،براي اشاره به حفاظت انرژي يا گروهي از فعاليتهاي صرفهجويانه اجرا شده
به واسطه قرارداد ،استفاده شده است.
[3] Cocsolidate Omnibus Budget Reconcilation Act of 1985,pub.L.No.99-272.
)[4] 42U.S.C.&8287(a)(2)(B

[ ]5صرفهجوييهاي حاصل شده بعد از اجراي قرارداد صرفهجويي انرژي ،باعث کاهش هزينه
اقالم تأسیساتي خواهند شد .فعاليتهاي صرفهجويي که در گذشته تحقق يافتهاند ،سنجش و
تأیید نشدهاند و معموالً سازمانها به دنبال اين صرفهجوييها نيستند.
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[ ]6صرفهجوييهاي انرژي ديوان محاسباتي :قراردادهاي اجرايي ،دربردارنده منفعتهايي هستند
اما حفظ منافع دولت در گرو فراست و دورانديشي است .سازمانهاي فدرال در گزارش سال
 2005خود ،اطالعات مربوط به نيروي هوايي ،ارتش ،نيروي دريايي در وزارت دفاع ،دپارتمان
انرژي ،دادگستري ،سازمان نظام وظيفه و اداره خدمات عمومي را لحاظ کردهاند.
)GOA-05-340(Washington, D.C.:June 22,2005

[ ]7آزمايشگاه ملي اوک ريج :صرفهجويي گزارش شده در هزينه و انرژي از برنامه قراردادهاي
صرفهجويي انرژي دپارتمان انرژي (اوک ريج ،دسامبر ( ،)2013اوک ريج ،دسامبر ( ،)2012اوک
ريج ،دسامبر  )2011و. ...
[ ]8با توجه به اطالعات آمده در وبسايت دپارتمان انرژي ،سازمانها ميتوانند از قراردادهاي
خدمات انرژي اقالم تأسیساتي استفاده نمايند تا پروژه¬هایی با بهرهوري باال در مصرف آب
و انرژی همراه با استفاده از انرژيهاي تجديدپذير اجرا نمايند .در چارچوب اين قراردادها،
شرکتهاي ارائه دهنده خدمات تأسیساتي ،برنامهريزي و نصب تجهيزات را براي پروژهها انجام
ميدهند .همانند قراردادهاي صرفهجويي انرژي ،سازمانها ممکن است قرارداد خدمات انرژي
تأسیساتي را بدون سرمايهگذاري اوليه آغاز نمايند و يا از تخصيص اعتبارات براي بهرهوري بيشتر
پروژهها استفاده نمايند.
[ ]9سازمان راهبردي وزارت دفاع ،براي اجراي قراردادهاي صرفهجويي انرژي از سازمان نظام
وظيفه و ساير سازمانها (از شروع برنامهريزي تا اجراي کامل پروژه) حمايت ميکند.
[ ]10در چارچوب قراردادهاي تحويل نامعين و تعداد نامعين ،سازمانها ميتوانند بيش از يک
قرارداد را به يک يا چند پيمانکار واگذار نمايند .قراردادهاي تحويل نامعين و تعداد نامعين ،تعداد
زيادي از خدمات و ملزومات را در محدوده مذکور فراهم مينمايند.
[ ]11همچنين سازمانها قادر به اجراي قراردادهاي صرفهجويي انرژي در چارچوب قراردادهاي
خود هستند ،اما انجام چنين کاري باعث پيچيده شدن امور ميشود ،چنانکه مسئولين سازمانها
معتقدند که چنين قراردادهايي ديگر قابل استفاده نيستند .عالوه بر اين ،FEMP ،يک برنامه
فعالسازي براي اجراي قراردادهاي صرفهجويي انرژي ایجاد نموده است تا فرآیندي استاندارد
براي سازمانهاي فدرال کوچک جهت نصب تجهيزات بهرهوري انرژي (شامل روشنايي ،آب و
تجهيزاتي که با سلولهاي خورشيدي کار ميکنند) در کمتر از  6ماه تعيين نمايد.
[ ]12همان طور که قب ً
ال اشاره شد ،طبق قانون ،مجموع پرداختهاي سازمان به پيمانکار و
هزينههاي اقالم تأسیساتي در چارچوب قراردادهاي صرفهجويي انرژي ،نميتواند فراتر از پرداخت
آن براي اقالم تأسیساتي بدون استفاده از اين قراردادها باشد .ملزومات قانوني به صرفهجويي
هزينههاي قراردادهاي صرفهجويي انرژي مربوط ميشود نه صرفهجويي انرژي آنها .بنا بر اين،
پيمانکاران ميزان صرفهجويي انرژي را تضمين نميکنند.
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[ ]13دپارتمان انرژي ،پيشنويسي از نسخه چهارم راهنماي زير را در ماه سپتامبر سال 2014
منتشر نمود .مسئولين اظهار نمودند که آنها منتظر چاپ نسخه نهايي راهنما در سال 2015
هستند.
)Measurement & Verification Guidelines Version3 (Washington, D.C.: April 2008

[ ]14اين مقدار ،ارزش کل قرارداد را نشان ميدهد که با توجه به نرخ تورم دالر در سال مالي
 2014تهيه شده است .ارزش کل قرارداد شامل هزينههاي سرمايهگذاري و هزينههاي پرداختي
به پيمانکار در ازاي خدمات دورهاي اجرا (مانند کارکرد و نگهداري و سنجش و تأیید) است .در
مقابل ،هزينه اجراي پروژه شامل هزينههاي سرمايهگذاري و هزينههاي پرداختي به پيمانکار در
ازاي خدمات دورهاي اجرا نميشود.
[ ]15به طور کلی هفت سازمان منتخب ،آغاز قرارداد صرفهجويي انرژي را از زمان شروع فاز
ساخت در نظر ميگيرند .به همين دليل اطالعاتي از فاز ساخت حاصل نخواهد شد.
[ ]16يک بيتييو ،ميزان حرارتي است که براي افزايش دماي یک پوند آب به ميزان يک درجه
فارنهايت الزم است.
[17] Energy Savings from GSA’s Natinal Deep Energy Retrofit Program (Oak
)Ridge, TN: September 2014

[ ]18با توجه به اظهارات مسئولين برنامه مديريت انرژي فدرال و ساير سازمانها ،قردادهايي که
با عنوان «برنامهريزي شده » 1گزارش ميشوند ،در مرحله ديگري از فرآیند برنامهريزي قرار دارند
و برخي از اين قراردادها ميتوانند دچار تغيير شده و يا اجرا نشوند.
[ ]19گزارشهاي متعددي از تالش دولت فدرال براي يکپارچهسازي مرکز اطالعات منتشر شده
است.
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)GAO,Data Center Consolidation: GAO-14-713 (Washington, D.C.: Sept. 25, 2014
)[20] 42 U.S.C & 8287 (a
[21] Federal Use of Energy Savings performance contracting OMB Memo)randum M-93-13 (Washington, D.C.: July 25, 1998
1-Planned

[22] GAO, Standards for Internal Control in the Federal Government , GAO/
)AIMD-00-21.3.1 (Washington, D.C.: July 25, 1998

[ ]23نمونهاي غير قابل تعميم از  20پروژه به ارزش  824ميليون دالر انتخاب شد .اين پروژهها
از بين  530پروژهاي است که در گزارشهای هفت سازمان منتخب در سالهاي مالي  1995تا
 2014آورده شده است .حداقل يک پروژه از هر يک از سازمانها انتخاب شده و بيشتر پروژهها
از سازمانهايي است که استفاده بيشتري از قراردادهاي صرفهجويي انرژي داشتهاند .اطالعات به
دست آمده قابل تعميم نيستند.
[ ]24تحليل آزمايشگاه ملي اوک ريج ،شامل قراردادهاي صرفهجويي انرژي است که توسط
سازمانهاي فدرال و با استفاده از قراردادهاي دپارتمان انرژي انجام شدهاند و همچنين قراردادهای
صرفهجویی انرژی انجام شده توسط هفت سازمان منتخب را شامل میشود .اين قراردادهاي
صرفهجويي انرژي  70درصد از کل قراردادهاي صرفهجويي انرژي فدرال از سال  1995به حساب
ميآيند.
[ ]25اولين مطالعه آزمايشگاه ملي اوک ريج در سال  2007منتشر شد که پيمانکاران ،صرفهجويي
تحليل شده در سال  2005را منتشر نموده بودند .گزارش پيمانکاران در سال  2012که نشان
دهنده ميزان صرفهجوييها بود ،بيشترين انتشار را در ميان بررسيهاي ساالنه اخير داشته است.
آزمايشگاه بين المللي اوک ريج ،بررسيهاي انجام شده روي صرفهجوييهاي گزارش شده توسط
پيمانکاران را (گزارشهای سنجش و تأیید در سالهاي  2006و  )2007منتشر نکرد.
Reported Energy and Cost savings from the DOE ESPC Program: FY 2013
)(Oak Ridge, TN: December 2013

[ ]26مطالعات آزمايشگاه ملي اوک ريج ،گزارشهاي سنجش و تأیید در سالهاي ،2008 ،2005
 2011 ،2010 ،2009و  2012را در بر ميگيرد .اوک ريج ميانگين سالهاي شروع و اتمام
مطالعات را به طور تقريبي آورده است که شامل گزارشهاي سنجش و تأیید ساالنه است .براي
مثال ،يکي از گزارشهايي که در مطالعه سال  2012آمده است ،داراي ميانگين سال شروع در 4
ژانويه سال  2012و سال اتمام در  5ژانويه  2013است.
[ ]27ايجاد تغييرات در زمانبنديهاي عمليات ،ميتواند به گونه ديگري بر صرفهجويي تأثیر
بگذارد .سازمانهايي که ساعات عملياتي را از حد انتظار باالتر ميبرند اما از تجهيزات کارآمدتري
استفاده ميکنند ،ممکن است در کل با هزينههاي انرژي باالتري روبرو شوند ،اما به دليل استفاده
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از تجهيزات کارآمدتر صرفهجويي بيشتري خواهند داشت .همچنين سازمانهايي که ساعات
عملياتي را کمتر از حد انتظار مي کنند اما از تجهيزات با بازدهي پايينتري استفاده ميکنند،
ممکن است در کل با هزينههاي انرژي کمتري روبرو شوند اما صرفهجويي آنها نيز به دليل
استفاده از تجهيزات با کارآيي پایین ،کمتر خواهد بود.
[ ]28گزارش پيمانکار نشان داد که اين صرفهجوييها در گزارشهاي صرفهجويي سالهاي آتي
نخواهند آمد.
[29] Evaluation of the Super ESPC program: Level 2 – Recalcuated Cst savings
)(Oak Ridge, TN:August 2007

[ ]30قرارداد مهندسين ارتش داراي بخشي است که پيمانکاران را ملزم به گزارش و ثبت تغييرات
و پيشرفتهاي پروژه مينمايد .به عالوه ،پيمانکاران در چارچوب اين قرارداد ملزم ميشوند که
با استفاده از بهترين روشها از نظر اقتصادي ،که بر پروژهها تأثیر منفي نگذارد ،صرفهجوييها
را تعيين نمايند تا دقيقترين ميزان صرفهجويي به دست آمده از قراردادهاي صرفهجويي انرژي
مشخص شود.
[ ]31دپارتمان انرژي و مهندسين ارتش ،اصالحاتي را در طول فرآیند برنامهريزي انجام ميدهند.
دپارتمان انرژي درخواستي را براي قرارداد جديد در مارس  2015منتشر نمود و مسئولين اعالم
کردند که در ابتداي سال  ،2016قراردادي جديد ارائه خواهند نمود.
[ ]32راهنماي  FEMPتوصيه نمود که در چند نوبت ،فعاليتهاي سنجش و تأیید پيمانکاران
مشاهده شود .تمرکز تحليل ارائه شده ،بر مشاهدات و تأیید سازمانها است.
[33] FEMP, Guide to Government Witnessing and Review of Post-Installation
& Annual M&V Activities, February 2007
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[34] FEMP, Reviewing Post-Installation and Annual Reports for Federal ESPC
Projects, February 2007
[35] Naval Audit Service, Internal Controls Over Department of the Navy Energy
)Funding and Financing Tools, N2011-0023 (Washington, D.C.: March 2011

[36] Naval Audit Service, Follow up on Internal controls Over Department of
the Navy Energy Funding and Financing Tools, N2013-0031(Washington,
D.C.: June 2013
[37] DOE Office of Inspector General, Management of Energy Savings Performance Contract Delivery Orders at the Department of Energy, DOE/IG-0822
(Washington, D.C.: June)
[38] GAO/AIMD-00-21.3.1.

 شامل کمک به،] خدمات ديگری از برنامه قرارداد که در طول عمر قرارداد حاصل ميشوند39[
 ارائه کمکهاي فني (زماني که عملکرد قرارداد مطابق با شرايط،سازمانها با اصالحات قراردادي
. به کارمندان سازمانFEMP مورد انتظار نیست) و آگاهی دادن آموزش ها و راهنمایی های
[40] GAO/AIMD-00-21.3.1.

 بدهيهاي مالي از پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي و ساير پروژههاي تأمین،] پيش از اين41[
 که اين بدهيها از توقف پروژهها به دليل فرآیندهاي،مالي شده به دولت گزارش شده است
.جايگزيني و توقف در وزارت دفاع است
[42] GAO/AIMD-00-21.3.1.

 مجموع پرداختيها به پيمانکاران نبايد از مقدار صرفهجويي حاصل، طبق قانون،] به عالوه43[
.از قراردادهاي صرفهجويي انرژي بيشتر باشد
[44] Oak Ridge National Laboratory, Reported Energy and cost Savings from
the DOE ESPC Program: FY 2013 (Oak Ridge, TN: December 2013); Reported
Energy and cost Savings from the DOE ESPC Program: FY 2012 (Oak Ridge,
TN: December 2012); Reported Energy and cost Savings from the DOE ESPC
Program (Oak Ridge, TN: December 2011)
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[45] DOE, “M&V Guidelines: Measurement and Verification for Federal Energy
Projects Version 3.0” (Washington, D.C.: April 2008)
[46] GAO, Capital Financing: Partnership and Energy Savings Performance Contracts Raise Budgeting and Monitoring Concerns, GAO-05-55 (Washington, D.C.:
Dec. 16,2004).

[47] CBO, S.1321 Energy Savings Act of 2007 (Washington, D.C.: June 11,
2008); CBO, S. 761 Energy Savings and Industrial Comprtitiveness Act of
;)2013 (Washington, D.C.: May 21, 2013
[48] CBO, Using ESPCs to Finance Federal Investments in Energy Efficient
;)Equipment (Washington, D.C.: February 21, 2015

[ ]49اولين بررسي ساالنه آزمايشگاه بين المللي اوک ريج در سال  2007منتشر شد که
صرفهجوييهاي گزارش شده از پيمانکاران را در سال  2005تحليل و بررسي کرده بود .در
بيشتر مطالعات انجام شده اخير که در سال  2013منتشر شدهاند ،صرفهجوييهاي گزارش شده
از پيمانکاران در سال  2012تحليل و بررسي شدهاند .آزمايشگاه بين المللي اوک ريج ،مطالعات
مربوط به صرفهجوييهاي گزارش شده در سالهاي  2006و  2007را منتشر نکرده است.
Reported Energy and cost Savings from the DOE ESPC Program: FY 2013
(Oak Ridge, TN: December 2013); Reported Energy and cost Savings from the
DOE ESPC Program: FY 2012 (Oak Ridge, TN: December 2012); Reported
Energy and cost Savings from the DOE ESPC Program (Oak Ridge, TN: December 2011); Reported Energy and cost Savings from the DOE ESPC Program (Oak Ridge, TN: December 2010); Reported Energy and cost Savings
)from the DOE ESPC Program (Oak Ridge, TN: December 2009

[ 20 ]50پروژه از نمونههاي غير قابل تعميم ،از ميان پروژههاي هفت سازمان منتخب ،مورد
بررسي قرار گرفت که ارزش کل قراردادها  824ميليون دالر بود .انتخاب پروژهها از ميان 530
پروژهي دپارتمان انرژي و مجمع مهندسين ارتش اياالت متحده و دادههاي سازمان از قراردادهاي
صرفهجويي انرژي (که هفت سازمان منتخب آنها را انجام دادهاند) در سالهاي مالي  1995تا
 2014صورت گرفت .حداقل يک پروژه از هر سازمان انتخاب شد و عمده پروژهها از سازمانهايي
انتخاب شد که از قراردادهاي صرفهجويي انرژي بيشتر استفاده کرده بودند .براي اطالعات بيشتر
به پيوست  1مراجعه شود.
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فصل دوم

صرفهجويي هزينه و انرژي گزارش شده
از برنامه قراردادهاي صرفهجويي انرژي
دپارتمان انرژي :سال مالي 2014

2

خالصه
هدف اين مطالعه تعيين نرخ محقق ش��ده صرفهجوي��ي هزينه و انرژي از طريق برنامه قرارداد
صرفهجوي��ي ان��رژي دپارتمان انرژي اس��ت .مطالعات بر اس��اس اطالعات گزارش ش��ده توس��ط
ش��رکتهاي خدمات انرژي که در حال انجام پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي در س��ايتهاي
فدرال هستند ،انجام شده است .جهت تعيين صرفهجويي گزارش شده ،برآورد شده و تضمين شده
در هزينه و همچنین تعيين صرفهجويي برآورد ش��ده و گزارش ش��ده در انرژي براي سال قبل از
قرارداد ،اطالعات از  156گزارش سنجش و تأیيد استخراج شده است .از آنجا که کيفيت گزارشها
متفاوت بود ،تعيين تمام اين پارامترها براي هر يک از پروژهها امکانپذير نبود.
براي همه  156پروژه ،اطالعات کافي براي مقايس��ه صرفهجويي برآورد ش��ده ،گزارش ش��ده و
تضمين ش��ده در هزينه وجود دارد .براي اين گروه ،کل برآورد از صرفهجويي در هزينه براي دوره
گزارش ش��ده  210/6ميليون دالر ،کل صرفهجويي گزارش شده در هزينه  215/1ميليون دالر و
مجموع صرفهجويي تضمين شده در هزينه  204/5ميليون دالر بود .يعني به طور متوسط:
• پيمانکاران  97درصد صرفهجويي برآورد شده در هزينه را در قرارداد صرفهجويي انرژي تضمين
كردند.
• پروژهها ،دستيابي به  102درصد از صرفهجويي برآورد شده در هزينه را گزارش كردند.
• پروژهها دستيابي به  105درصد از صرفهجويي تضمين شده در هزينه را گزارش كردند.
براي  155پروژه مورد بررس��ي ،اطالعات کافي براي مقايسه صرفهجويي گزارش شده و برآورد
ش��ده در انرژي وجود داش��ت .بر اساس انرژي سايت ،1در سال گذش��ته صرفهجويي برآورد شده

ب��راي اين پروژهها بالغ بر  11/938ميليون بيتييو و صرفهجويي گزارش ش��ده  12/138ميليون
بيتيي��و ( 101/7درصد از صرفهجويي برآورد ش��ده در انرژي) بود .بر اس��اس انرژي منبع ،2کل
صرفهجويي انرژي برآورد شده براي  155پروژه  19/052ميليون بيتييو بود و صرفهجوييگزارش
شده  19/516ميليون بيتييو (102/4درصد از صرفهجويي برآورد شده در انرژي) بود.
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1-Site Energy
2-Source Energy

 -1مقدمه
يك��ي از س��اختارهای قرارداد كه ب��راي اجراي پروژههاي ق��رارداد صرفهجويي انرژي در دولت
فدرال به طور گسترده استفاده ميشوند ،قراردادهاي صرفهجويي انرژي مربوط به برنامه مديريت
ان��رژي فدرال دپارتمان انرژي اياالت متحده ميباش��د .قرارداده��اي صرفهجويي انرژي دپارتمان
انرژي ،قراردادهاي تحويل نامعين و تعداد نامعين هس��تند كه براي اس��تفاده سازمانها به عنوان
يک ابزار كاربردي و مقرون به صرفه طراحي شدهاند .اين قراردادها مانند چتر حفاظتي هستند كه
به صورت رقابتي ،به آن دسته از شرکتهاي خدمات انرژي تعلق ميگيرند که تواناييهاي خود را
در ارائه پروژههاي انرژي به مش��تريان فدرال نشان دادهاند .شرايط عموميدر قراردادهاي تحويل
نامعين و تعداد نامعين گنجانده ش��دهاند و س��ازمانها با دادن سفارش قرارداد صرفهجويي انرژي
ش��رکتهاي خدمات انرژي دپارتم��ان انرژي ،پروژهها را اجرا ميكنند .با اس��تفاده از قراردادهاي
تحوي��ل نامعين و تعداد نامعين ،س��ازمانها ميتوانند پروژههاي ق��رارداد صرفهجويي انرژي را در
زمان بسيار کمتر از پروژههايي با قرارداد مستقل اجرا كنند .از سال  ،1998سازمانهاي فدرال از
قراردادهاي صرفهجويي انرژي دپارتمان انرژي براي س��فارش  325پروژه استفاده کردهاند و بيش
از  3/41ميليون دالر صرفه جویی انرژي را بدست آوردهاند.
ه��دف اين گزارش ،تعيين نرخ محقق ش��ده صرفهجويي در برنامه ق��رارداد صرفهجويي انرژي
دپارتمان انرژي بود .این کار بر اس��اس بررس��ي گزارش س��نجش و تأیيد ارائه ش��ده توسط تمام
پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي برنامه مديريت انرژي فدرال در دپارتمان انرژي صورت گرفت.
این پروژهها در دوره عملکرد قرار داش��تند و گزارش  30س��پتامبر  2014را منتش��ر کرده بودند.
اطالعات از گزارشهايي كه به منظور توس��عه بانک اطالعات ارائه ش��ده بودند ،استخراج شد .اين
گزارشها شامل صرفهجويي برآورد شده و گزارش شده در انرژي بر اساس نوع سوخت و همچنین
ش��امل صرفهجويي برآورد ش��ده ،گزارش شده و تضمين شده در هزينه براي اقدامات بهينهسازي
ان��رژي در هر يک از پروژههاي در حال انجام بود .س��پس از بانک اطالعاتي براي تعيين اطالعات
اساسي در مورد برنامههايي مانند موارد زير استفاده شد:
• نسبت صرفهجويي گزارش شده به تضمين شده در هزينه.
• نسبت صرفهجويي گزارش شده به برآورد شده در هزينه.
• نسبت صرفهجويي گزارش شده به برآورد شده در انرژي.
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-2جمعآوري و استخراج دادهها
نخستین گام در فرآیند جمعآوري داده ،تعيين دقيق تعداد پروژههاي حاضر در دوره اجرا بود.
از  30س��پتامبر ،2014ليس��ت قراردادهاي صرفهجويي انرژي دپارتمان انرژي 1شامل  325پروژه
بود .تازهترين قراردادهاي منعقد ش��ده يا در فاز س��اخت بودند و يا در س��ال اول دوره اجرا خود
قرار داش��تند ،در نتيجه هنوز هيچ گزارش سنجش و تأیيدي ارائه نشده بود .دوره اجراي برخي از
پروژههاي قديميتر ،در حال حاضر به اتمام رس��يده و يا به داليل ديگري متوقف ش��ده است .در
نتيجه هر کدام از  156پروژه ،حداقل يک گزارش س��نجش و تأیيد در طي س��ال منتهي به 30
س��پتامبر  2014ارائه كردهاند .اين  156پروژه ،کل جمعيت آماري مطالعه و بررس��ي را تش��کيل
دادند و گزارش سنجش و تأیيد اخير ،منبع اطالعات براي اين گزارش بود.
دورههاي تحت پوشش گزارشهاي ساالنه ،با توجه به زمان آغاز فاز اجراي پروژه ،در زمانهاي
متفاوتي شروع شدهاند .با اين حال ،به طور متوسط تاريخ شروع در  16ژانويه  2013و تاريخ پايان
در  16ژانويه  2014اس��ت .س��ال قرارداد که از گزارشها به دست آمده است ،در محدوده سال 1
تا  14قرار دارد .جدول  1توزيع سالهاي ارائه گزارش را نشان ميدهد.
ب��ه محض جمعآوري گزارشهاي س��نجش و تأیید ،اطالعات از آنها اس��تخراج ش��دند و يک
بانك اطالعاتي شامل سوابق جداگانه براي هر پروژه ايجاد شد .براي هر پروژه ،اطالعات زير براي
بهينهسازي انرژي وارد شد:
• اقدامات بهينهس��ازي ان��رژي در مجموعه گروه فنآوری (از «فايلهاي پيوس��ت به قراردادهاي
تحويل نامعين و تعداد نامعين».) 2
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• روش اس��تفاده ش��ده در گزارش س��نجش و تأیيد (گزينه الف ،ب ،ج و يا د ،در برنامه مديريت
انرژي فدرال).
• صرفهجويي برآورد شده در انرژي بر اساس نوع سوخت (برق ،گاز طبيعي ،نفت ،بخار و .)...
• واحدهاي مورد اس��تفاده در صرفهجويي انرژي برآورد شده (کيلووات ساعت 100 ،هزار بيتييو،3
ميليون بيتييو و .)...
• صرفهجويي گزارش شده از انرژي بر حسب نوع سوخت.
• واحدهاي مورد استفاده در صرفهجويي گزارش شده از انرژي.
• صرفهجويي هزينه برآورد شده از )1 :صورتحسابهاي کاهش يافته از انرژي اقالم تاسیساتی
 )2هزينههاي كاهش يافته از «عمليات و نگهداري» و «تعمير و تعويض».
• صرفهجوي��ي هزينه گزارش ش��ده از )1 :صرفهجوي��ي انرژي و  )2صرفهجوي��ي در «عمليات و
نگهداري» و «تعمير و تعويض».

1- http://energy.gov/eere/femp/downloads/doe-idiq-espc-awarded-projects
2- http://www1.eere.energy.gov/femp/pdfs/generic_idiq_ espc_contract.pdf
3- Therms

جدول  :1سالهاي قرارداد و تعداد گزارشهای سنجش و تأیيد دريافت شده.
سال قرارداد

تعداد گزارشها
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بانك اطالعات ،همچنين شامل صرفهجويي هزينه تضمين شده براي دوره گزارش شده است.
به طور معمول صرفهجويي هزينه تضمين ش��ده ،توس��ط بهينهس��ازي انرژي تقسيم نميشود .به
جاي آن ،ش��ركت خدمات انرژي ،مقداري را به دالر براي کل پروژه و مقداری را براي هر س��ال از
قرارداد تضمين ميکند.
کيفيت  156گزارش سنجش و تأیيد ،بسيار متفاوت ارزيابي شد و بسياري از آنها فاقد اطالعات
ذكر شده بودند .به عنوان مثال ،برخي از گزارشها صرفهجويي هزينه برآورد شده را لحاظ نکرده
بودند .در اين موارد ،گاهي اوقات ممکن اس��ت براي به دست آوردن اطالعات لحاظ نشده ،از فرم
تكميل شده  TOبراي پروژه استفاده شود .اين فرمها يک ليست مختصر از جنبههاي مهم فني و
مالي پروژه ارائه ميدهند .اين فرمها بخش��ي از آخرين پيشنهاد و سفارش کار هستند و دپارتمان
انرژي به طور جداگانه آنها را جمعآوري و در يک بانك اطالعات مرکزي نگهداري ميکند.
به طور خاص ،فرم  TO-1صرفهجوييهاي برآورد ش��ده و تضمين ش��ده در هزينهها را در س��ال
قراردادي ليس��ت ميكند .اگر هيچ تغييري در قرارداد رخ نداده باش��د ،صرفهجويي برآورد شده و
تضمين ش��ده مذکور در گزارش س��نجش و تأیيد ،بايد با صرفهجويي برآورد شده و تضمين شده
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مذکور در فرم  TOبراي آن س��ال از قرارداد ،مطابقت داش��ته باشد .براي پر كردن اطالعات لحاظ
نش��ده ،فرض بر اين بود که اگر صرفهجويي تضمين شده مذکور در گزارش ساالنه ،با صرفهجويي
تضمين شده مذکور در فرم  TO-1براي همان سال از قرارداد مطابقت داشت ،صرفهجويي برآورد
ش��ده براي آن سال مطابق ليست مذکور در فرم  TO-1باشد .به همين ترتيب ،براي گزارشهايي
که صرفهجويي تضمين ش��ده را ذكر نكرده بودند ،فرض بر اين بود که در صورت تطابق داش��تن
صرفهجويي هزينههاي برآورد ش��ده مذکور در گزارش س��نجش و تأیيد با صرفهجويي هزينههاي
برآورد شده مذکور در فرم  TO-1مربوط به سال قرارداد ،صرفهجويي هزينه تضمين شده براي آن
سال با صرفهجويي هزينه تضمين شده مذکوردر فرم  TO-1برابر است.
از ديگ��ر اطالع��ات لح��اظ نش��ده درگزارشها ،صرفهجويي برآورد ش��ده در انرژي ميباش��د.
صرفهجويي برآورد شده در انرژي ،تابعي از بهينهسازي انرژي انجام شده و عواملي مانند بهرهوري
تجهيزات ،س��اعات كار ،آب و هوا و س��اير متغيرها اس��ت .صرفهجويي برآورد ش��ده در انرژي به
طور کلي براي هر س��ال از قرارداد ،يكسان اس��ت .اگر هيچ تغييري در قرارداد اعمال نشده باشد،
برآوردها تغيير نميكنند .صرفهجويي انرژي برآورد ش��ده در فرم ،TO-4براي اقدامات بهينهسازي
انرژي می باشد و همراه با نرخ اقالم تأسیساتي و نرخ افزايش مشخص شده در قرارداد ،به منظور
ارائه برآوردي از هزينه صرفهجويي ش��ده براي هر س��ال كه در فرم  TO-1ذكر شده ،استفاده می
شوند .در مورد اطالعات لحاظ نشده که مربوط به برآورد صرفهجويي انرژي هستند ،فرض بر اين
بود که اگر برآورد هزينه صرفهجويي ش��ده مذكور در گزارش س��نجش و تأیيد ،مطابق با برآورد
هزينه صرفهجويي ش��ده مذكور در فرم  TO-1براي س��ال قرارداد مربوطه باشد ،در نتيجه برآورد
صرفهجويي انرژي مطابق با ليست ذكر شده در فرم  TO-4است.

-3صرفهجويي در هزينه
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اگ��ر چه هدف اصلي از ق��رارداد صرفهجويي انرژي ،کاهش مصرف انرژي اس��ت ،اما مهمترين
مس��ئله قراردادي ،صرفهجويي در هزينه است که شركت خدمات انرژي به صورت ساالنه تضمين
ميكند .کاهش مصرف انرژي ،معموالً اصليترين منبع صرفهجويي در هزينه است ،اما صرفهجويي
همچني��ن ميتواند از کاهش تقاضا ،بهبود عامل قدرت (که گاهي اوقات به نرخ اقالم تأسیس��اتي
پايينتر منجر ميش��ود) و کاهش مصرف آب به دست آيد .کاهش هزينههاي عمليات و نگهداري
و تعمي��ر و تعويض ،يکي ديگر از منابع اصلي صرفهجويي در پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي
است.

 3-1صرفهجويي گزارش شده در مقابل صرفهجويي تضمين شده در هزينه

در مجموع ميتوان صرفهجويي گزارش ش��ده و تضمين ش��ده در هزين��ه را براي هر يک از 156
گزارش دريافتي تعيين كرد .مجموع س��االنه صرفهجويي تضمين شده در هزينه براي  156پروژه
و براي دورههاي تحت پوشش 204524398 ،دالر و مجموع صرفهجويي گزارش شده در هزينه،
 215099077دالر بود .در مجموع ،صرفهجويي گزارش ش��ده در هزينه 105 ،درصد صرفهجويي
تضمين شده در هزينه بود.
در  5پروژه از  156پروژه ،صرفهجويي هزينه گزارش شده ساالنه با صرفهجويي هزينه تضمين
شده برابر بود .در اين پروژهها ،سنجش و تأیيد (گزينه  )Aبراي تمام صرفهجوييها استفاده شده
اس��ت .در  151پروژه باقيمانده ،مجموع صرفهجويي ش��ده گزارش ش��ده در هزينه 105 ،درصد
صرفهجويي تضمين ش��ده در هزينه بود و صرفهجويي گزارش ش��ده در هزينه  137پروژه از اين
 151پروژه ،بيش از صرفهجويي تضمين شده در هزينه با ميانگين  10درصد بود.
جدول  :2درصد صرفهجويي گزارشش�ده در هزينه که توس�ط گزينههاي  A، B، Cو D

گزارش سنجش و تأیيد ،براي  156پروژه در حال اجرا از قراردادهاي صرفهجويي انرژي
دپارتمان انرژي تأیید شده است.
گزينه سنجش و تأیید

درصد صرفهجويي گزارش شده در هزينه

A

50

B
C
D

28
11
11

جدول  2درصد صرفهجويي گزارش ش��ده در هزينه تمام پروژهها را براي هر يک از گزينههاي
سنجش و تأیيد نشان ميدهد.
در  11پروژه از  151پروژه کمبود صرفهجويي در هزينه گزارش ش��د .چنین به نظر ميرس��د
که در این  11پروژه از گزينه  Aبراي همه اقدامات بهينهس��ازي انرژي اس��تفاده نشده است .اين
کمبوده��ا در ب��ازه کمت��ر از  1درصد تا  32درص��د صرفهجويي هزینه تضمين ش��ده و يا به طور
متوس��ط  9درصد صرفهجويي هزينه تضمين ش��ده ساالنه قرار دارند .در  9مورد از این  11مورد،
کمبوده��ا از طري��ق پرداخت کمتر به ش��ركت خدمات انرژي حل و فصل ش��د .در دو مورد باقي
مانده ،گزارش سنجش و تأیيد نشان ميدهد که کمبودها به دليل اقداماتي در بخشي از سازمانها
بوده و مس��ئوليت بر عهده ش��ركت خدمات انرژي نبوده است .سايتهایي از سازمان كه با کمبود
صرفهجويي در هزينه مواجه بودند ،قرارداد دو س��اله با آزمايش��گاه ملي اوکريج منعقد نمودند تا
پيشرفت مس��ائل باقيمانده پروژه ،به عنوان خدمات پشتيباني فني در حال انجام برنامه مديريت
انرژي فدرال دپارتمان انرژي ،در برنامه قرارداد صرفهجويي انرژي بررسي شوند.
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شايان ذکر است که براي تعدادي از این  156پروژه 80/4 ،درصد از صرفهجويي در هزينه گزارش
ش��ده ساالنه ،به دليل کاهش هزينههاي اقالم تأسیس��اتي و  19/6درصد به دليل صرفهجويي در
قسمتهاي عمليات و نگهداري و تعمير و تعويض بود.
نمودارهای  1و  2منطق تصويري مورد اس��تفاده در نمودارهاي  6 ،5 ،3و  7را نش��ان ميدهند
تا صرفهجويي برآورد ش��ده ،تضمين ش��ده و گزارش ش��ده در هزينه و انرژي را ارائه نمايند .این
نمودارها شامل کمبود صرفهجويي و صرفهجويي بيش از مقدار تضمين شده نیز هستند.
در س��مت چپ نمودار  ،1پروژهاي را با صرفهجويي هزينه تضمين ش��ده س��االنه  50000دالر
نش��ان ميدهد .در سمت راس��ت تصوير ،نتايج گزارش ساالنه سنجش و تآیيد آمده است که تنها
 40000دالر صرفهجويي داش��ته و  10000دالر کمبود صرفهجويي را نش��ان ميدهد .در سمت
راس��ت نمودار  ،1نوار به سمت پايين كشيده ش��ده ،به طوري که بخشي از آن به زير محور افقي
رفت��ه تا ميزان کمبود را نش��ان دهد (به رن��گ قرمز) .نواري كه باالي محور افقي ،نش��ان دهنده
صرفهجويي گزارش ش��ده است كه به رنگ زرد نش��ان داده شده است .مجموع ارتفاع نوار قرمز و
زرد ،نشان دهنده  50000دالر صرفهجويي تضمين شده است.
نمودار :1 .صرفهجويي گزارش شده و تضمين شده براي يک پروژه با کمبود
صرفهجويي
$60.000
$50.000
$40.000

Guaranteed
Savings

Reported
Savings

Guaranteed
Savings

$30.000
$20.000
$10.000
0.000
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Savings
Shortfall

After M&V

-$10.000

Before M&V

-$20.000

نم��ودار  2بي��ان ميکند که چگونه نمودارهاي  6 ،5 ،3و  ،7صرفهجويي گزارش ش��ده را بيش
از مقدار تضمين و يا برآورد ش��ده نش��ان ميدهند .صرفهجويي تضمين ش��ده در هر سال ،مجددا ً
 50000دالر اس��ت ،اما گزارش س��نجش و تأیيد ،صرفهجويي بيش��تر از  50000دالر را نش��ان
ميدهد .این مقدار مازاد در س��مت راس��ت با رنگ آبي نش��ان داده شده است .ارتفاع نوار زرد ،که
نشاندهنده صرفهجويي تضمين شده است ،تغيير نميکند .مجموع ارتفاع نواحي زرد و آبي نشان
دهنده صرفهجويي گزارش شده است.
نمودار  :2صرفهجويي تضمين شده و گزارش شده براي پروژهاي که در آن صرفهجويي
گزارش شده بيش از صرفهجويي تضمين شده است.
$60.000
$50.000
$40.000
Reported
Savings

Guaranteed
Savings

Guaranteed
Savings

$30.000
$20.000
$10.000

Additional
Savings

0.000
-$10.000

After M&V

Before M&V

-$20.000

نمودار  3صرفهجويي در هزينه س��االنه را به همراه کمبودها و صرفهجويي گزارش ش��ده بيش
از تضمين ،مطابق آنچه که در تازهترين گزارش س��نجش و تأیيد  156پروژه قرارداد صرفهجويي
انرژي دپارتمان انرژي گزارش ش��ده اس��ت ،نمايش ميدهد (با استفاده از نمودارهاي  1و  .)2اين
پروژهها به ترتيب گزارش صرفهجويي در هزينه ساالنه مرتب شدهاند.
واقعيتي كه در نگاه اول از نمودار  3مش��خص ميش��ود ،محدوده بزرگ مقدار صرفهجويي در
هزينهاي اس��ت که پروژهها ايج��اد نمودهاند و بزرگترين محدوده بي��ش از  500برابر کوچکترين
مح��دوده صرفهجوي��ي در هزينه را گزارش ميكن��د .به این معنی که ميتوان به حد متوس��طي
(ميانگين��ي) از برنام��ه ،با اج��راي تعداد کمياز پروژههاي بزرگ دس��ت ياف��ت .در واقع يکي از
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پروژهه��اي ب��زرگ 192 ،درص��د از صرفهجويي تضمين ش��ده در هزينه را گ��زارش ميكند .اين
صرفهجوي��ي بزرگ ،ميانگين برنامه را به آرامي تحت تأثیر قرار ميدهد .هنگاميکه اطالعات اين
پروژه حذف ميشود ،نسبت صرفهجويي گزارش شده به تضمين شده از  105/2درصد به 104/9
درصد سقوط ميکند.
نمودار  ،4اطالعاتي همانند نمودار  3را به ش��كلي متفاوت ارائه ميكند ،به طوری که خطوط
آمده در نمودار ،نش��ان دهنده درصد صرفهجويي هزينه تضمين ش��ده در گزارش سنجش و تأیيد
ساالنه هستند .اين خطوط از بيشترين درصد صرفهجويي هزينه تضمين شده ساالنه ،به کمترين
مقدار آن مرتب شدهاند .چنانچه مشاهده می شود ،به غیر از چند پروژه ،اکثر پروژهها ،صرفهجويي
در هزينه را بيشتر از صرفهجويي تضمين شده گزارشکرده اند.
نم�ودار  :3صرفهجويي هزينه س�االنه  156پ�روژه در حال اجراي ق�رارداد صرفهجويي
انرژي دپارتمان انرژي .صرفهجويي هزينهاي که بيش از صرفهجويي تضمين شده است،
به رنگ آبي و ميزانی که کمتر از صرفهجويي تضمين شده است به رنگ قرمز نشان داده
ش�ده اس�ت .جايي كه کمبود صرفه جویی نبوده ،نوار زرد نش�ان دهنده ميزان تضمين
است .جايي كه کمبود رخ داده ،ميزان تضمين ،مجموع ارتفاع خطوط زرد و قرمز است.
$45.0
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)Annual cost savings (Millions
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نمودار :4 .درصد صرفهجويي در هزينه تضمين ش�ده س�االنه كه در  156پروژه در حال
اجراي قرارداد صرفهجويي انرژي دپارتمان انرژي گزارش شده است.
225%
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100%
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50%
25%
0%

 3-2صرفهجويي گزارش شده در هزينه در مقابل صرفهجويي برآورد شده

شرکتهاي خدمات انرژي ،از مدلهاي مهندسي براي برآورد صرفهجويي انرژي پروژه استفاده
ميكنند و س��پس از ن��رخ اقالم تأسیس��اتي قرارداد و نرخهاي افزايش��ي ق��رارداد ،جهت برآورد
صرفهجويي در هزينه براي هر س��ال از قرارداد اس��تفاده ميكنند .برآورد (يا «پيش��نهاد») ساالنه
صرفهجويي هزينه در فرم
 TO-1هر پروژه گنجانده ش��ده و بايد در گزارش س��نجش و تأیيد نيز آورده ش��ود .همان طور
که در بخش  3اش��اره ش��د ،اگر صرفهجويي برآورد ش��ده در هزينه ،در گزارش س��نجش و تأیيد
ارائه نشده باشد ،ميتوان اطالعات را از فرم  TO-1استخراج كرد ،اين كار را ميتوان براي تعيين
صرفهجويي برآورد شده و گزارش شده در هزينه براي همان گروه از  156پروژ ه نيز انجام داد.
براي اين  156پروژه ،کل صرفهجويي برآورد شده و گزارش شده در هزينه ،براي دورههاي گزارش
ش��ده به ترتي��ب  210599080دالر و  215099077دالر بود .بنا ب��ر اين در مجموع ،صرفهجويي
هزينه گزارش شده  102/1درصد صرفهجويي هزينه برآورد شده بود .همان طور که قب ً
ال گفته شد،
کل صرفهجويي هزينه تضمين ش��ده براي  156پروژه  204524077دالر بود .تقس��يم صرفهجويي
تضمين شده بر صرفهجويي برآورد شده نشان ميدهد که شرکتهاي خدمات انرژي ،به طور متوسط
حدود  97درصد از صرفهجويي برآورد شده براي دوره گزارش را تضمين كردهاند.
نمودار  ،5به ش��يوهاي ش��بيه به نمودار  3نشان ميدهد که صرفهجويي هزينه گزارش شده به
چه ميزان از صرفهجويي هزينه برآورد ش��ده فراتر رفته و يا کمتر ش��ده اس��ت .پروژهها به ترتيب
صرفهجويي گزارش شده مرتب شدهاند.
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نمودار .5 .صرفهجويي هزينه گزارش ش�ده و برآورد شده ساالنه ،از  156پروژه قرارداد
صرفهجويي انرژي دپارتمان انرژي .صرفهجويي هزينه گزارش ش�ده که بيشتر از مقدار
برآورد ش�ده اس�ت ،به رنگ آبي نشان داده شده اس�ت و صرفهجويي گزارش شده که
پايينتر از مقدار برآورد ش�ده اس�ت ،به رنگ قرمز نش�ان داده ش�ده اس�ت .زماني كه
صرفهجويي هزينه گزارش ش�ده برابر صرفهجويي برآورد ش�ده باش�د و يا فراتر از آن
باشد ،ارتفاع نوار زرد رنگ برابر است با صرفهجويي برآورد شده .زماني که صرفهجويي
هزينه گزارش شده کمتر از مقدار برآورد شده باشد ،صرفهجويي برآورد شده با مجموع
ارتفاع خطوط زرد و قرمز برابر است.

$35.0
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-4صرفهجويي انرژي

از آنجا كه يکي از انگيزههاي اصلي براي اجراي پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي دپارتمان
انرژي ،رس��يدن به کاهش مصرف انرژي است ،گزارش سنجش و تأیيد ساالنه ،صرفهجويي انرژي
را مانند صرفه جویی هزينه پيگيري ميكند .صرفهجويي انرژي ،تضمين ش��ده نيس��ت ،اما شركت
خدمات انرژي ميزاني از صرفهجويي انرژي را برآورد ميكند که در هر دوره گزارش حاصل خواهد
شد .با استفاده از برآورد صرفهجويي انرژي ،صرفهجويي هزينه را برآورد و چند درصد از اين ميزان
را تضمين ميكند .گزارش ساالنه سنجش و تأیيد ،بايد صرفهجويي انرژي آن دوره را با روشهاي
توضيح داده شده در “برنامه اندازهگيري و تأیيد” ارائه كند.
برخي از گزارشهاي سنجش و تأیيد بررسي شده ،اطالعات صرفهجويي انرژي را لحاظ نکرده
بودن��د .همانند صرفهجويي هزينه ،در برخي از موارد ميتوان از فرم  TOبراي تعيين صرفهجويي
انرژي نيز استفاده كرد.
زماني که صرفهجويي انرژي برآورد ش��ده در دس��ت نبود ،اگر صرفهجويي هزينه تضمين شده
در گزارش سنجش و تأیيد با صرفهجويي تضمين شده مذكور در فرم  TO-1براي سال قراردادي
مربوطه برابر بود ،فرض بر اين گرفته ش��د که صرفهجويي انرژي برآورد ش��ده مطابق با ميزان ذكر
ش��ده در فرم  TO-4اس��ت .عالوه بر اين ،گاهي اوقات ممکن بود براي تعيين صرفهجويي انرژي
گزارش شده ـ زماني که اين اطالعات لحاظ نشده بود ـ در صورتي که صرفهجويي هزينه گزارش
ش��ده با صرفهجويي هزينه برآورد ش��ده مذكور در فرم  TO-1برابر ب��ود ،اين طور در نظر گرفته
شد که صرفهجويي انرژي گزارش شده در دوره با صرفهجويي هزينه برآورد شده در فرم TO-14
برابر است.

 4-1صرفهجويي انرژي سايت 1در مقابل صرفهجويي انرژي منبع
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در دولت فدرال ،مرسوم است كه صرفهجويي انرژي را بر مبناي سايت گزارش ميكنند ،صرفهجويي
برق را بر حسب  3412بيتييو در هر کيلووات ساعت محاسبه ميكنند و با ساير صرفهجوييهاي
سوخت بر حس��ب بيتييو جمع ميکنند .مسئلهاي که در مس��ير فرآیندهاي بهينهسازي انرژي
مانند نيروگاههاي س��يكل تركيبي برق و حرارت وجود دارد ،جبران خريد ش��بکه برق با استفاده
از س��وخت در س��ايت (معموالً گاز طبيعي) اس��ت .چرا که اين نيروگاهها معموالً استفاده از انرژي
سايت را افزايش ميدهند ،هرچند که مصرف انرژي کلي و هزينه را کاهش ميدهند .در راهنماي
دپارتمان انرژي در بند ( 502ه) از دستور اجرايي  ،13123در اين موارد پيگيري شده است.
1-Site energy savings
2-Source energy savings
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صرفهجويي انرژي گزارش ش��ده و برآورد ش��ده در دوره ارائه گزارش ،براي  155گزارش از 156
گزارش موجود به صورت س��االنه تعيين ش��ده است .بر مبناي انرژي س��ايت ،صرفهجويي انرژي
برآورد ش��ده براي  155پروژه  11938626ميليون بيتييو بود و صرفهجويي انرژي گزارش شده
 12138525ميلي��ون بيتييو يا  101/7درصد از صرفهجويي برآورد ش��ده بود .اين ميزان تقريباً
به نس��بت صرفهجويي گزارش شده به صرفهجويي برآورد ش��ده در هزينههاي پروژههاي مذکور،
نزديک است که در حدود  102/1درصد است.
از آنجا که کل سرمايهگذاري پروژه براي  155پروژه در سال ارائهي گزارش 1،659،492،475
دالر بود ،صرفهجويي گزارش ش��ده نشاندهنده  6318بيتييو بر سال صرفهجويي براي هر دالر
سرمايهگذاري است.
 47پروژه از  155پروژه ،صرفهجويي انرژي ساالنه کمتري از مقدار برآورد شده براي دوره ارائه
ش داش��تند .براي اين پروژهها ،صرفهجويي انرژي گزارش ش��ده ب��ه طور ميانگين حدود 89
گزار 
درصد از صرفهجويي انرژي برآورد شده است.
 87پروژه از  155پروژه ،صرفهجويي انرژي س��االنه بيش��تري از مقدار برآورد ش��ده براي دوره
ارائه گزارش داش��تند .به طور متوس��ط اين پروژهها  116درصد صرفهجويي انرژي برآورد شده را
گزارش دادند.
نمودار  ،6صرفهجويي انرژي گزارش شده سايت را همراه با صرفهجويي انرژي به ميزان بيشتر
يا کمتر از صرفهجويي انرژي برآورد شده نشان ميدهد.
جدول  ،3صرفهجويي انرژي گزارش ش��ده و برآورد شده خالص ساالنه  155پروژه را بر اساس
نوع س��وخت ارائه كرده است .صرفهجويي «خالص» به اين معني است که براي پروژههايي که در
آنها با وجود کاهش مصرف انرژي منبع ،اس��تفاده از انرژي س��ايت افزایش یافته ،هيچ اصالحاتي
انجام نش��ده اس��ت .اين اعداد کاهش مستقيم اس��تفاده از اقالم تأسیساتي در سايتهاي پروژه را
نش��ان ميدهند .باید دقت ش��ود که نسبت صرفهجويي گزارش شده به برآورد شده ،بر اساس نوع
س��وخت متفاوت اس��ت .در مجموع ،پروژهها  114درصد ب��رآورد صرفهجويي گاز طبيعي و 102
درصد برآورد صرفهجويي برق را گزارش نمودند.
مصرف انرژي همچنين ميتواند بر اس��اس منبع انرژي گزارش ش��ود كه براي تمام انرژي مورد
اس��تفاده در نيروگاه براي توليد برق ارسالي به سايت ،محاسبه ميشود .به طور کلي ،منبع انرژي
معيار بهتري را از اثرات زيستمحيطي بهرهوري انرژي و انرژيهاي تجديدپذير ،نسبت به استفاده
سايت از انرژي فراهم ميکند.

نم�ودار :6صرفهجوي�ي س�االنه انرژي س�ايت ،مرب�وط به  155پ�روژه در ح�ال اجراي
قرارداده�اي صرفهجوي�ي انرژي دپارتم�ان انرژي .صرفهجويي انرژي گزارش ش�ده که
بيشتر از صرفهجويي برآورد شده است ،به رنگ آبي نشان داده شده است و صرفهجويي
انرژي گزارش ش�ده که کمتر از صرفهجويي برآورد شده است ،به رنگ قرمز نشان داده
ش�ده اس�ت .زماني كه هيچ کمب�ودي رخ نميدهد ،نوار زرد مي�زان صرفهجويي انرژي
برآورد ش�ده اس�ت .زماني كه کمبود رخ ميدهد ،ميزان صرفهجويي انرژي برآورد شده
مجموع ارتفاع خطوط زرد و قرمز است.
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جدول  :3کل صرفهجويي خالص گزارش شده و برآورد شده ساالنه در انرژي بر اساس
نوع سوخت براي  155پروژه از قرارداد صرفهجويي انرژي دپارتمان انرژي
برآورد شده

گزارش شده
صرفهجويي
(ميليون بيتييو)

درصد مجموع

صرفهجويي
(ميليون بيتييو)

درصد مجموع

نسبت گزارش
شده به برآورد
شده

ذغالسنگ

3978008

32/5

3978008

34/6

1

گاز طبيعي

3036726

24/8

2657145

23/1

1/14

برق

2557182

20/9

2504616

21/8

1/02

بخار

1187983

9/7

1075335

9/4

1/1

نفت كوره

396293

3/2

336788

2/9

1/18

آب خنكشده

159655

1/3

157157

1/4

1/02

ساير

908058

7/4

782462

6/8

1/16

مجموع

12223904

11491511

1/06

ب��ا توج��ه به دادههاي جدول فوق و مقدار متوس��ط  28/8درصد راندم��ان تبديل برق (همان
طور که در راهنماي دپارتمان انرژي در بخش ( 502ه) دس��تور اجرايي  13123مش��خص شده)،
صرفهجويي برآورد ش��ده و گزارش ش��ده در انرژي منبع ،که از  155پروژه به دس��ت آمدهاند ،به
ترتي��ب براب��ر  19052515ميليون بيتييو و  19516392ميليون بيتييو هس��تند .بنابراين ،بر
مبناي انرژي منبع ،صرفهجويي انرژي گزارش ش��ده  102/4درصد صرفهجويي انرژي برآورد شده
است.
در نمودار  7صرفهجويي انرژي منبع براي هر پروژه ،همراه با هر گونه صرفهجويي بيش��تر در
باالي آن و کمبود در قسمت زيرين آن نشان داده است.

 .5انرژي و هزينه صرفهجويي شده از طريق بهينهسازي انرژي
100

در ج��دول  ،4اطالع��ات مرب��وط به منابع صرفهجوي��ي انرژي و هزينه ،بر اس��اس طبقهبندي
تکنولوژي تجهيزات بهينهسازي انرژي ارائه شده است .براي مثال ،جدول نشان ميدهد که 34/4
درصد صرفهجويي انرژي سايت و  22/5درصد صرفهجويي انرژي منبع ،از بهينهسازي انرژي توزيع
شده به دست آمده است .اين بهينهسازي انرژي ،براي  20/9درصد از برنامه گسترده صرفهجويي
گزارش شده در هزينه ميباشد.

نم�ودار  :7صرفهجويي س�االنه انرژي مربوط به  155پ�روژه از پروژههاي در حال اجراي
قرارداد صرفهجويي انرژي دپارتمان انرژي .بيشتر بودن صرفهجويي انرژي گزارش شده
از صرفهجويي برآورد ش�ده با رنگ آبي و کمتر بودن آن با رنگ قرمز نش�ان داده شده
اس�ت .زماني كه هيچ کمبودي وجود نداشته باش�د ،نوار زرد ميزان صرفهجويي برآورد
ش�ده اس�ت و زماني كه کمبود رخ دهد ،ميزان صرفهجويي برآورد شده مجموع ارتفاع
خطوط زرد و قرمز است.
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ج�دول  :4ميزان درصد صرفهجويي گزارش ش�ده از انرژي س�ايت ،درصد صرفهجويي
گزارش ش�ده از ان�رژي منبع و درصد صرفهجويي گزارش ش�ده از هزينهها بر اس�اس
طبقهبندي تکنولوژي تجهيزات
صرفهجويي انرژي سايت صرفهجويي انرژي منبع صرفهجويي در هزينههاي
ارائه شده (درصد)
(درصد)
(درصد)

تكنولوژي
توليد انرژي توزيع شده

34/4

22/5

20/9

کنترل/اتوماسيون ساختمان

14/5

19

14/7

تهويه مطبوع

11/8

11/6

14/4

سيستمهاي توزيع آب سرد ،آب داغ و بخار

10/9

8/1

6/5

ارتقاء ديگ بخار

8/6

6/1

9

روشنايي

7/7

18/9

13/4

سيستمهاي حفاظت فاضالب و آب

3/5

2/5

6/2

ارتقاء چيلر کارخانه

3/4

5/2

5/6

1/2

1/1

1/7

سيستمهاي انرژيهاي تجديدپذير

1

1/3

1/5

موتورها و درايوها

0/6

1/2

0/7

راهاندازي

0/6

0/8

0/6

سيستمهاي توزيع انرژي/آب و برق

0/5

0/1

1/4

تنظيم نرخ

0/3

0/2

0/1

بهبود فرآیند

0/3

0/6

1

3

0/3

0/2

0/1

0/2

0/3

0/3

سيستمهاي اندازهگيري پيشرفته

0/1

0/2

1/8

خنككاري

0

0/1

0

کاهش بار لوازم برقي

0

0

0

1

پمپ حرارتي با منبع زمين گرمايي

2

جابجايي بار

اصالح پوشش ساختمان

4

102

1- Distributed Generation
2- Ground Source Heat Pump
3- Load Shifting
4- Building Envelope Modifications

نتيجهگيري
در پروژهه��اي ق��رارداد صرفهجوي��ي انرژي فدرال ،ش��رکتهاي خدمات ان��رژي از راه کارهاي
مهندس��ي و تکنيکهاي ديگر براي برآورد صرفهجويي انرژي ،که از نصب تجهيزات بهينهس��ازي
حاصل ميش��ود ،استفاده ميكنند .از قيمتهاي انرژي در قرارداد ،براي برآورد صرفهجويي هزينه
که از صرفهجويي انرژي برآورد شده در هر سال از قرارداد حاصل ميشود ،استفاده ميشود .ساير
صرفهجوييهاي هزينه ش��امل عملي��ات و نگهداري و تعمير و تعويض اس��ت كه براي تعيين کل
صرفهجويي هزينه برآورد ش��ده ساالنه ،با مقادير به دست آمده جمع ميشوند .سپس شرکتهاي
خدم��ات انرژي درصدي از صرفهجويي هزينه برآورد ش��ده را تضمين ميكنند .ش��ركت خدمات
انرژي در گزارش س��نجش و تأیيد ،صرفهجويي انرژي و صرفهجويي هزينه را ارائه ميکند که در
طول دوره تهيه گزارش ايجاد شدهاند.
بر اساس تحليل گزارشهاي سنجش و تأیيد از تمام پروژههاي در حال اجرا در سالهاي اخير،
که حداقل يک س��ال از اجراي آنها گذش��ته اس��ت ،كل صرفهجويي هزینه گزارش شده در برنامه
قرارداد
صرفهجوي��ي انرژي دپارتمان انرژي ،ح��دود  105درصد از مجموع صرفهجويي هزينه تضمين
شده است .مجموع صرفهجويي گزارش شده حدود  102درصد از صرفهجويي برآورد شده است .به
اين معني که شرکتهاي خدمات انرژي حدود  97درصد از صرفهجويي برآورد شده در هزينههاي
ساالنه را تضمين ميكنند.
صرفهجويي انرژي ميتواند بر مبناي استفاده از انرژي سايت و استفاده از انرژي منبع محاسبه
ش��ود .بر اس��اس هر دو مبنا ،پروژهها  101/7درصد از صرفهجويي انرژي برآورد ش��ده را گزارش
كردهاند.
در حالي که هيچ تالش��ي براي تأیيد صرفهجويي انجام ش��ده در انرژي و هزينه صورت نگرفت،
اين نتايج به عنوان اقداماتي در س��طح اول اجراي کلي برنامه قرارداد صرفهجويي انرژي دپارتمان
انرژي به كار رفتند .بر اس��اس اطالعات گزارش ش��ده ،به نظر ميرسد که پروژه به اهداف خود از
نظر صرفهجويي انرژي و هزينه دست يافته است.
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پيوس�ت  - 1بن�د ( 502ه) راهنمای تأمین اعتبار جهت دس�تيابي ب�ه اهداف بهرهوري
انرژي براي پروژههاي با صرفه اقتصادي باال ،زماني كه استفاده از انرژي منبع کاهش اما
استفاده از انرژي سايت افزايش يافته است.
بند ( 502ه) راهنما
راهنم�ای تأمین اعتبار جهت دس�تيابي ب�ه اهداف بهرهوري انرژي ب�راي پروژههاي با
صرفه اقتصادي باال ،زماني كه استفاده از انرژي منبع کاهش اما استفاده از انرژي سايت
افزايش يافته است.
(اصالح اول اکتبر سال .)2004

پيشزمينه
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بن��د ( 502ه) از دس��تور اجراي��ي  13123براي «انتش��ار راهنما براي تأمی��ن اعتبار جهت
دس��تيابي به اهداف بهرهوري انرژي ،براي پروژههاي با صرفه اقتصادي باال که در آن اس��تفاده از
انرژي منبع کاهش و استفاده از انرژي سايت افزايش مييابد» ،به وزير انرژي نياز دارد.
در بند  206از دستور اجرايي آمده است:
انرژي منبع :دولت فدرال بايد براي کاهش مصرف انرژي کل ،کاهش گازهاي گلخانهاي و
س��اير گازهاي منتش��ر شده در هوا تالش كند (همان طور كه در منبع اندازهگيري شده است) .به
اين منظور ،س��ازمانها بايد به انجام پروژههاي با صرفه اقتصادي و چرخه حيات که در آنها انرژي
منبع کاهش مييابد (حتی اگر مصرف انرژي سايت افزايش یابد) ،متعهد شوند .در چنين مواردي،
س��ازمانها جهت دستيابي به اهداف کاهش انرژي از طريق دس��تورالعملهاي ارائه شده توسط
دپارتمان انرژي ،اعتبار دريافت خواهند کرد.
ميزانی از انرژی که در نقطه مورد اس��تفاده اندازهگيري ميش��ود «انرژي س��ايت» نام دارد.
اندازهگي��ري انرژي که ش��امل میزان توليد ،انتقال و توزيع انرژي باش��د« ،ان��رژي منبع» ناميده
ميش��ود .مصرف به هر روش��ي كه اندازهگيري ش��ود ،داش��تن صرفه اقتص��ادي معياري اجباري
ب��راي ارزياب��ي ،انتخاب و تأمین مالي پروژههاي بهرهوري انرژي فدرال اس��ت .در ماه ژوئن س��ال
،1996كميته درونسازماني خطمشي انرژي فدرال( 1كميته  )656به اتفاق آرا ،سياستي برگزيد
1- Federal Interagency Energy Policy Committee

ک��ه در آن (صرف نظر از اينکه مصرف انرژي بر مبناي س��ايت يا منبع اندازهگيري ش��ود) ،انجام
پروژههاي انرژي با صرفه اقتصادي و كاهش مصرف انرژي را ترغيب مينمود.
گزارش س��االنه دپارتمان انرژي به کنگره براي ارائه ميزان مصرف تأسیس��ات درباره مديريت
انرژي دولت فدرال ،بر اساس هر دو روش ادامه خواهد يافت (اندازهگيري انرژي منبع براي مصرف
اولي��ه و اندازهگيري انرژي س��ايت ب��راي مصرف خالص) .هنگاميکه پيگي��ري عملکرد در جهت
اهداف کاهش اجباري ساختمانها و تأسیسات انجام ميشود ،ميزان بيتييو در هر فوت مربع به
روش س��ايت اندازهگيري خواهد ش��د ،در حاليکه اندازهگيري مصرف منبع در جدولهای پيوست
گزارش شده است.
س��ازمانها بايد طبق روال گذش��ته مصرف انرژي را گزارش دهند .به عنوان مثال ،جمعآوري و
ارائه آن طبق واحدهاي مذکور براي هر نوع انرژي در جدول زیر آورده شده است:
نوع انرژي

ش شده
واحد گزار 

عامل تبديل سايت

برق

مگاوات ساعت

 3412بيتييو بر کيلووات ساعت

نفت كوره

هزار گالن

 138700بيتييو بر گالن

گاز طبيعي

هزار فوت مکعب

 1031بيتييو بر فوت مكعب

گاز مايع/پروپان

هزار گالن

 95500بيتييو بر گالن

ذغالسنگ

تن

 24580000بيتييو بر تن

بخار خريداري شده

ميليارد بيتييو

 1000بيتييو بر پوند

ساير

ميليارد بيتييو

دپارتمان انرژي ،مصرف انرژي را بر مبناي سايت ،بر حسب بيتييو و بيتييو در هر فوت مربع
ناخالص محاسبه خواهد كرد .همچنين دپارتمان انرژي ،انرژي را بر مبناي منبع ،بر حسب بيتييو
در هر فوت مربع ناخالص محاسبه خواهد كرد.
بر اس��اس گزارش س��ازمانها در مورد پروژههايي که با وجود افزايش انرژي سايت ،انرژي منبع
را كاهش دادهاند ،دپارتمان انرژي قبل از بررسي نهايي اجرا شدن هدف بر مبناي سايت بر حسب
بيتييو در هر فوت مربع ناخالص ،به صرفهجويي در انرژي منبع نسبت به استفاده از انرژي سايت
اعتبار ميدهد.
س��ازمانها ممکن است زماني که عملکرد خود را به دفتر مديريت و بودجه گزارش ميكنند با
توجه به سوابق انرژي سازمان خود درخواست اعتبار كنند.
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محاسبه کاهش در انرژي منبع پروژهها
س��ازمانها ميتوانند در ارزيابي س��وابق خود براي پروژههاي با صرفه اقتصادي و چرخه حيات،
زماني كه انرژي منبع کاهش و انرژي س��ايت افزايش مييابد ،اعتبار دريافت كنند .به اين ترتيب
براي هر پروژه تكميل شده ،سازمانها بايد صرفهجويي انرژي منبع را براي سال مالي گزارششده
محاس��به کنند .سازمانها ممکن اس��ت از فاكتورهاي تبديل ملی بهره بگيرند که دپارتمان انرژي
از آنها اس��تفاده نموده اس��ت و يا ممکن است براي اقالم تأسیس��اتي و يا تأمین كننده بخار خود
فاكتورهاي ایالت خود را انتخاب كنند .فاکتورهاي تبديل ملی مورد استفادهي دپارتمان انرژي به
شرح زیر است:
 11850بيتييو بر کيلووات ساعت
برق
بخار خريداري شده  1390بيتييو بر پوند
فاکتور تبديل برق ،ش��امل انرژي از دس��ت رفته در فرآیند توليد ( 66/5درصد) ،برق اس��تفاده
شده در واحد تاسیساتی ( 1/7درصد) ،ميزان برق تلف شده در فرآیند انتقال و توزيع ( 3درصد) و
برق تحويل داده ش��ده به سايت مشتري ( 28/8درصد) ميباشد .اگر يک پروژه از فاکتور متفاوتي
استفاده كند ،منبع و هر يک از اين اجزا بايد همراه با کاربرگ پروژه مستند شوند.
س��ازمانها بايد از کاربرگ زير براي مستندس��ازي هر پروژه قابل اج��را ،که درآن انرژي منبع
کاهش و انرژي سايت افزايش مييابد ،استفاده كنند .در نتيجه این کار ،پروژه واجد شرايط اعتبار
ذکر شده در بند ( 502ه) خواهد بود:
كاربرگ پروژه (شامل شناسنامه پروژه و تاريخ
تكميل) مورد پايه (بدون پروژه)

مثال :پروژه الف

خط 1

مصرف انرژي منبع در سال

ميليون بيتييو

 225900ميليون بيتييو

خط 2

مصرف انرژي سايت در سال

ميليون بيتييو

 107770ميليون بيتييو

با پروژه
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خط 3

مصرف انرژي منبع در سال

ميليون بيتييو

 178800ميليون بيتييو

خط 4

مصرف انرژي سايت در سال پس از پروژه

ميليون بيتييو

 128170ميليون بيتييو

(حاصل تفريق خط  3و خط )1
خط 5

صرفهجویی انرژي منبع در سال پس از پروژه

ميليون بيتييو

 47100ميليون بيتييو

(حاصل تفريق خط  2و خط )4
خط 6

افزايش انرژي سايت در سال پس از پروژه

ميليون بيتييو

 20400ميليون بيتييو

پروژههاي واجد ش��رايط به ميزان صرفهجويي انرژي منبع در هر س��ال (رديف  )5اعتبار دريافت
كردهاند كه براي تنظيم و کاهش انرژي س��ايت س��ازمان قبل از بررس��ي نهايي اجراي هدف ،بر
حس��ب بيتييو در هر فوت مربع ناخالص اس��تفاده ميش��ود .پروژههاي واجد شرايط داراي اين
ويژگي هس��تند که با وجود افزايش اس��تفاده از انواع انرژي به جز برق در سايت ،خريد شبکه برق
را کاهش دهند .از این رو سيس��تم رديابي اس��تفاده از انرژي سايت موجود در سازمان (به عنوان
مثال ،سيستم ارائه گزارش انرژي و تأسیسات دفاعي در نيروي دريايي) به طور خودکار بخشي از
اعتبار را تش��خيص ميدهد .هدف از تنظيم بخش ( 502ه) ،محاسبه باقيمانده صرفهجويي انرژي
منبع است.
ب��ه عن��وان مثال ،پروژه بزرگ توليد همزمان (ترکيب حرارت و برق )1را در نظر بگيريد .برق در
سايت با گاز طبيعي و پشتیبانی سوخت مايع توليد ميشود و حرارت در فرآیند توليد بازيابي شده
و به چرخه فرآیند باز ميگردد تا هزينه خريد س��وخت بویلر 2و توليد آب س��رد و در نهایت خريد
برق ش��بکه را کاهش دهد .در نتيجه ،اس��تفاده از سوخت براي توليد برق در سايت افزايش يافته
و اس��تفاده از س��وخت براي بويلر و همچنين هزينه مورد نياز براي خريد برق شبکه کاهش مييابد.
ميزان بيتييو س��ايت و منبع ،براي انواع انرژيها به جز برق ش��بكه (كه يك کيلووات ساعت از آن،
برابر  11850بيتييو منبع (ميانگين ملی) و  3412بيتييو س��ايت اس��ت) يکس��ان است؛ که اين
انرژيها متأثر از پروژه هستند .به غير از برق شبکه ،تمام اشکال انرژي تحت تأثیر پروژه داراي ارزش
انرژي بيتييو يكسان براي سايت يا منبع هستند .بنابراين ،برق شبکه که از طريق پروژه جايگزين
ش��ده اس��ت ،بر اساس بيتييو منبع ،بايد حذف شود .در حال حاضر ،سيستم پيگيري انرژي سايت
سازمان ،شبکه برق جابجا شده را حذف نموده است زيرا ديگر در سنجش تأسیسات ظاهر نميشود
و فقط در نرخ  3412بيتييو در هر کيلووات ساعت مؤثر است .براي محاسبه بقيه صرفهجويي انرژي
منب��ع ،تنظيم در  8438بيتييو انرژي در هر کيلووات س��اعت ( 11850منهاي  )3412مورد نياز
اس��ت .تنظيم بند ( 502ه) براي پروژه توليد همزمان برابر اس��ت با « برق شبکه جايگزين بر حسب
کيلووات س��اعت در س��ال» ضرب در « 8438بيتييو انرژي در هر کيلووات ساعت» .پس از انجام
تنظيمات براي هر پروژه واجد شرايط ،دادهها در ساختار کاربرگ صفحه بعدی تدوين ميشوند.
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1- CHP
2- Boiler

شركت تکميل کننده کاربرگ( :نام شرکت)
نام پروژه

افزايش انرژي سايت ميزان صرفهجويي
به صورت ساالنه در در انرژي به صورت
ساالنه در پروژه
پروژه
(خط 6کاربرگ پروژه) (کاربرگ پروژه خط
 )5ميليون بيتييو
ميليون بيتييو

تنظيم بند ( 502ه) براي انرژي سايت در هر سال
(کيلووات ساعت شبکه برق جابجا شده 8438
بيتييو در هر کيلووات ساعت) ميليون بيتييو

1
2
3
مجموع
يادداشت :اعتبار به كار رفته براي بند ( 202ساختمانها) يا بند ( 203صنايع/آزمايشگاهها)

در جدول فوق ،قبل از محاسبه بيتييو سايت در هر فوت مربع ناخالص ،کل ستون سمت راست
از کل مصرف انرژي سايت سازمان براي ساختمانهاي مذکور در بند  202و يا از کل مصرف انرژي
سايت سازمان براي مناطق صنعتي/آزمايشگاه مذکور در بند  203تفريق شده است.

ارسال كاربرگ به دپارتمان انرژي

سازمانها بايد كاربرگ خود را به دپارتمان انرژي ارسال کنند تا اطمينان حاصل شود که انرژي
مقرر شده سايت مستند است .دادههاي پروژه براي بند  202و بند  203بايد در فرمهای جداگانهاي
ارسال شوند .سازمانها بايد كاربرگ(هاي) خود را براي هر سال از پروژه ،ارسال كنند تا بتوانند براي
تمام پروژههاي تكميل شده در سالهاي گذشته ،اعتبار بگيرند.
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منفعت بيشتر و شناسايي پروژههايي كه انرژي منبع را کاهش دادهاند
-1کاهش گاز گلخانهاي :پيشروي به س��مت هدف کاهش گازهاي گلخانهاي ،بر اس��اس انرژي
منبع محاسبه ميگردد .بنابراين ،پروژههايي که به کاهش انرژي منبع منجر ميشوند به طور مستقيم
به عملکرد يک س��ازمان ،در جهت رس��يدن به هدف کاهش گازهاي گلخانهاي از بند  201دستور
اجرايي کمک ميکنند.
-2کاهش در انرژي منبع برحس�ب هر فوت مربع ناخالص :پيشروي سازمان به سوي اهداف
کاهش انرژي ،در گزارش ساالنه به کنگره در برنامه مديريت انرژي دولت فدرال بر اساس انرژي منبع
و همچنين بر اس��اس انرژي س��ايت دنبال شده است .اين مطلب ،دستآوردهاي سازمان در کاهش
انرژي منبع را طبق بند  206از دستور اجرايي ،با تأکيد بيشتري جلوه خواهد داد.
[يادداش�ت :اين راهنما در گزارش راهنماي س��االنه دپارتمان انرژي ،براي ارائه گزارش س��االنه به
کنگره در برنامه مديريت انرژي دولت فدرال گنجانده خواهد شد].

فصل سوم

استفاده از قراردادهاي صرفهجويي انرژي
براي تأمین مالي سرمايهگذاريهاي فدرال
در تجهيزات با بهرهوري انرژي
يادداشت
اعداد آمده در متن و جدولها ممکن است به جهت گرد شدن ،با مقادير کل برابر نباشند.

3

خالصه
س��ازمانهاي فدرال ،به منظور بهبود بهرهوري انرژي در تأسیسات خود و تحقق طيف وسيعي از
اهداف مرتبط با انرژي ،به انواع قوانين و دستورالعملهاي اجرايي نياز دارند .به سبب آنکه دسترسي
به بودجه ساالنه محدود است ،دولت ،سازمانهاي فدرال را به استفاده از ساير روشهاي تأمین مالی
ـ مانند قراردادهاي صرفهجويي انرژي ـ براي تأمین سرمايه مورد نياز جهت اجراي بهرهوري انرژي
ترغيب میکند.
بر اساس قرارداد صرفهجويي انرژي ،يک بخش خصوصي با پرداخت هزينه جهت طراحي ،خريد،
نص��ب و در برخي موارد با بهرهبرداري و نگ��هداري از تجهيزات صرفهجويي انرژي (نظير پنجرههاي
جديد ،سيس��تمهاي روشنايي ،گرمايش��ي ،تهويه و تهويه مطبوع) در يک ساختمان فدرال موافقت
ميکند .در مقابل ،سازمان فدرال با پرداخت هزينههاي خدمات و تجهيزات بخش خصوصي ،و تامین
هزینه های فروش��نده در طول زمان ،بر اس��اس کاهشهاي پيشبيني شده و واقعي در صرفهجويي
هزين ه و انرژي ،موافقت مينمايد.
چني��ن قراردادهايي ،نمونههايي از قراردادهاي س��هعاملي هس��تند ،که در آنها فروش��ندگان به
ص��ورت خصوصي ،س��رمايه مورد نياز س��ازمانهاي فدرال را تأمین ميکنن��د .در مورد يک قرارداد
صرفهجويي انرژي ،فروشنده معموالً يک شرکت خدمات انرژي است (کسبوکاري كه بر پروژهها و
فنآوری کاهش مصرف انرژي تمرکز دارد) [ .]1نوع مش��ابهي از اين قراردادها نيز وجود دارد که به
آنها قراردادهاي خدمات انرژي تأسیسات  1گفته ميشود ،که در آن تأسیسات ،خدمات و تجهيزات
را ارائ��ه مينمايند .هر چند آمار و اطالعات در مورد ويژگيها و نتايج حاصل از قراردادهاي خدمات
انرژي تأسیسات ،به گستردگي اطالعات موجود از قراردادهاي صرفهجويي انرژی نيست ،اما به طور
کل��ي مباحث مربوط به قراردادهاي صرفهجويي انرژي در اين گزارش ،برای قراردادهاي ديگر نيز به
کار گرفته می شود.

کاهش انرژي حاصل از اجراي قراردادهاي صرفهجويي انرژي چقدر است؟
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سرمايهگذاري بر تجهيزات کارآمدتر ،باعث کاهش هزينههاي انرژي در سازمانهاي فدرال شده
اس��ت .به گفته تحليلگران در برنام��ه مديريت انرژي فدرال دپارتمان ان��رژي ،اندازهگيري مصرف
واقعي انرژي و محاس��بات مبتني بر مدلهاي مهندس��ي ،نش��ان ميدهد که تجهيزات با بهرهوري
انرژي باال که به تازگي در سازمانهاي فدرال ،به خاطر قراردادهاي صرفهجويي انرژي نصب شدهاند،
منجر به کاهش  20درصدي مصرف انرژي نس��بت به ميزان مصرف آن در حالت بدون انجام چنين
سرمايهگذاريهايي ،شده است .اين کاهشهاي محقق شده از تجهيزات ،به غير از کاهش ايجاد شده
توسط ساير سرمايهگذاريها است .نتايج حاصل از پروژههاي اختصاصي ،به طور قابل توجهي متفاوت
)1-Utility Energy Services Contracts (UESCs

است و صرفهجويي ميتواند بسيار بيشتر يا كمتر از حد متوسط باشد.

هزينه استفاده از قراردادهاي صرفهجويي انرژي چقدر است؟

به طور کلي ،يک فروش��نده که در قرارداد صرفهجويي انرژي ش��رکت ميکند ،وجهي را ساليانه
از دولت مرکزي دريافت ميکند که به مقدار انرژي صرفهجويي ش��ده بس��تگي دارد و پرداخت وجه
تا انقضاي قرارداد و تأمین س��رمايهگذاريهاي انجام شده و هزينههاي فروشنده ادامه دارد .در طول
دوره پرداخت ،س��ازمان فدرال به طور معمول تنها بخش کوچکي از س��ود حاصل از صرفهجويي در
هزينههاي انرژي را نگهميدارد .اما وقتي قرارداد پايان يافت ،همه س��ود صرفهجويي به دولت فدرال
تعلق ميگيرد .اين مناس��بات قراردادي به اين معني اس��ت که بيش��تر صرفهجوييهاي هزينه که
دولتها از طريق قرارداد صرفهجويي انرژي به دست ميآورند ،بعد از اتمام قرارداد (غالباً  15سال بعد
از شروع قرارداد و يا بيشتر) اتفاق ميافتد .بنابراين ،قراردادهاي صرفهجويي انرژي به نحوي طراحي
ش��دهاند كه اگر تجهيزات نصب ش��ده کارآيي داشته و عملکرد آنها در سطح پيشبيني شده باشد و
قيمت انرژي انحراف زيادي از قيمت پيشبيني شده نداشته باشد ،ارزش انرژي صرفهجويي شده در
طول عمر تجهيزات بيشتر از هزینه قرارداد خواهد بود.
با توجه به محدوديتهاي موجود در تخصيص اعتبار اختياري ،استفاده از چنين قراردادهايي کار
سازمانها در زمينه سرمايهگذاري در بخش بهرهوري انرژي را آسان ميکند .در نتيجه ممکن است به
کاهش هزينههاي انرژي سازمان که از طرق ديگر عملي نميشود ،منجر شود .با اين حال ،در مقايسه
اعتبار پرداخت شده براي خدمات و تجهيزات صرفهجويي انرژي با منابع مالي اختصاص يافته ،تکيه
بر قراردادهاي صرفهجويي انرژي براي تأمین مالي اين سرمايهگذاريها ،منجر به افزايش هزينههاي
تأمین مالي براي دولت خواهد شد [.]2
در ارزياب��ي دفتر بودجه کنگره ، 1هزينههاي باالي تأمین مالي توس��ط دولت ،تحت قراردادهاي
صرفهجويي انرژي به س��ه دليل اتفاق ميافتد :شرکتهاي خدمات انرژي براي خود ريسک مالي در
نظر ميگيرند که بايد توسط دولت پرداخت شود؛ اين شرکتها نسبت به دولت با مشکالت بيشتري
براي افزايش اعتبار خود در بازارها و جذب سرمايه مواجه هستند؛ و حتي در به دست آوردن منابع
مالي با کمترين هزينه ممکن ،در بازارهاي سرمايه که به آن دسترسي دارند با مشکل مواجه هستند.
اولين دليل از عوامل گفته شده ،براي دولت ارزش اقتصادي دارد ولي دو عامل ديگر ،ارزش اقتصادي
ندارند.

1-Congressional Budget Office
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چگون�ه اثرات بودجهاي قراردادهاي صرفهجويي انرژي در برآوردهاي هزينه
انجام شده توسط دفتر بودجه کنگره نشان داده ميشوند؟
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وقتي سازمان فدرال وارد يک قرارداد صرفهجويي انرژي ميشود ،متعهد به پرداختهاي متوالي به
پيمانکار بخش خصوصي براي تأمین هزينههاي تجهيزات و خدمات ارائه شده در قبال قرارداد بسته
ش��ده ،در طي سالهاي معين اس��ت .در بودجه سازمان ،اين پرداختها به طور معمول از تخصيص
بودجه ساليانه انجام شده و به عنوان هزينههاي اختياري در طول مدت قرارداد ثبت ميشوند .تمام
يا بخشي از پرداختها به فروشنده ،بر اساس صرفهجوييهاي ساليانه ،جبران می شود.
به هر حال در داوري دفتر بودجه کنگره ،وقتي که يک س��ازمان وارد قرارداد صرفهجويي انرژي
ميشود ،تعهدي از طرف دولت ـ تعهد از منابع دولتي ـ براي کل هزينههاي تجهيزات بدون نياز به
تخصيص بودجه دولتي ايجاد ميش��ود .از اين رو قانون قراردادهاي صرفهجويي انرژي ،اختيار ايجاد
تعه��دات را دارد و در نبود تخصيصه��اي دولتي کافي براي تأمین هزينههاي قراردادها ،اين اختيار
ب��ه ش��کل يک بودجه اجباري به جاي بودجه اختياري خواهد ب��ود .بنابراين ،براي اين که دو جنبه
زمانبندي و ميزان تعهدات دولت در قراردادها به درس��تي منعکس گردند (با اصول اساسي بودجه
فدرال و با دفتر بودجه کنگره س��ازگار باش��ند) ،برآورد هزينه توسط دفتر بودجه کنگره براي قانوني
که سازمانها در قراردادهاي صرفهجويي انرژي مورد استفاده قرار ميدهند ،تحت تأثیر قرار ميگيرد
و اين اثرات در تصويب بودجه اجباري س��نواتي (وقتي که انتظار تعهدات قراردادي ايجاد ميشود)،
خود را نش��ان می دهند .برآوردهاي مالي ناشي از اختيارات بودجه در هزينه اجباري ديده ميشود.
صرفهجويي پيشبيني ش��ده در هزينههاي انرژي و هزينههاي مربوطه ،به عنوان پتانس��يل آتي در
کاهش بودجهبندي سازمان نشان داده ميشود.
ب��رآورد هزينه توس��ط دفتر بودجه کنگره براي پيش��نهادهاي قانوني در خص��وص قراردادهاي
صرفهجويي انرژي ،بستگي به دو عامل دارد:
• هزينه اضافي مورد نياز براي قرارداد صرفهجويي انرژي در يک گروه (بودجه اجباري) و پتانسيلهاي
صرفهجوي��ي آتي در گروه ديگر (بودجه اختياري) طبقهبندي ميش��وند .در فرآیند تصويب بودجه
کنگره ،اثرات دو گروه فوق با هم تلفيق نميش��وند ،زيرا که آنها مش��مول قانونهاي جداگانهاي مي
باشند.
• همه هزينههاي اضافي ،يا عمده آنها در قرارداد صرفهجويي انرژي ،در دوره  10ساله اتفاق ميافتد
که توس��ط برآورد هزينه دفتر بودجه کنگره تأمین ميش��وند .در حالي که بيشتر صرفهجوييها در
سالهاي بعدي اتفاق ميافتد.
اين عوامل (با توجه به اين واقعيت که مصارف بودجه فدرال ،س��ال به س��ال بر مبناي نقدي ثبت
ميشود) انجام ارزيابي دقيق و جامع از تأثیر سرمايهگذاريهاي انجام شده با استفاده از قراردادهاي
صرفهجويي انرژي را دش��وار ميکنند .اين دشواري مختص قراردادهاي صرفهجويي انرژي نيست و

بس��ياري از سرمايهگذاريهاي تصويب شده و تأمین شده از طريق مجاري قانوني فدرال ،نياز دولت
ب��راي تأمین منابع مالي در س��الهاي آينده را تحت تأثیر قرار ميدهند .اما اين اثرات هميش��ه در
محدوده برآوردهاي هزينه توسط دفتر بودجه کنگره براي قانونگذاري قرار نميگيرند.

استفاده از قراردادهاي صرفهجويي انرژي براي تأمین مالي سرمايهگذاريهاي
مرتبط با انرژي

بر اساس قوانين فعلي ،سازمانهاي فدرال مجوز انعقاد قراردادهاي مختلف با فروشندگان خصوصي
را ،با هدف س��رمايهگذاري در تجهيزات کاهنده مصرف انرژي دارن��د .يکي از اين قراردادها ،قرارداد
صرفهجويي انرژي اس��ت که يک قرارداد بلندمدت (تا  25س��ال) به ش��مار میرود .از اين قراردادها
ميتوان در تأمین مالي پروژههاي صرفهجويي آب يا کاهش انتش��ار گازهاي گلخانهاي نيز استفاده
نم��ود .به هر حال تمرکز اين گ��زارش ،بر روي پروژه های صرفهجويي انرژي اس��ت .از قراردادهاي
صرفهجويي انرژي ،بيشترين استفاده در اين زمينه شده است.
قراردادهاي صرفهجويي انرژي يک نمونه از تأمین مالي سهعاملي هستند که در آنها ،دولت براي
تجهيزات جديد مبلغي نميپردازد [ .]3در عوض ،با يک قرارداد صرفهجويي انرژي ،شرکت خدمات
انرژي تأمین مالي س��رمايهگذاري را به نمایندگی از س��ازمان فدرال بر عهده دارد .بر اس��اس انعقاد
قرارداد صرفهجويي انرژي ،دولت به پرداخت وجه به فروش��نده در س��الهاي آتي به منظور تأمین
هزينههاي تجهيزات و خدمات ارائه ش��ده توس��ط فروش��نده و همچنین به برگشت سرمايهاي که
فروشنده پيشاپيش هزينه کرده ،متعهد ميشود .از سال  2003تا  ،2011دولت در مجموع در حدود
 13ميليارد دالر براي تجهيزات افزايش بهرهوري انرژي در ساختمانهاي فدرال سرمايهگذاري نموده
است [ .]4در حدود 70درصد از مبلغ فوق به صورت مستقيم از طريق تخصيصهاي اعتباري ساليانه
به سازمانهاي فدرال پرداخت شده است 30 .درصد باقيمانده ،از سوي عامل سوم ،در درجه اول در
قالب قراردادهاي صرفهجويي انرژي و سپس در قالب قراردادهاي خدمات انرژي تأمین شده است.
با تأمین مالي بخش خصوصي ،سازمانها ميتوانند در طول زمان براي اقدامات حفاظت از انرژي
و تأمین مالي هزينههاي مربوطه ،بر اساس کاهشهاي پيشبيني شده در هزين ه انرژي این سازمانها
(و در برخي موارد ،کاهش هزينههاي عملياتي و هزينههاي تعمير و نگهداري) اعتبار الزم را پرداخت
نمايند .به عبارت ديگر ،سازمانها به جاي دريافت اعتبار اضافه براي اقدامات فوق ،با دريافتي کمتر
در س��الهاي بعد در نتيجه صرفهجويي محقق شده ،ميتوانند پرداختها و صرفهجوييها را همتراز
کنن��د .بنابراين ،تجهيزات دلخواه را با کمترين تغيير يا بدون تغيير در پرداختها ،در طول قرارداد
صرفهجويي انرژي به دست آورند.
ترتيب قراردادهاي ويژه متغير است .اما به طور کلي در چارچوب يک قرارداد صرفهجويي انرژي،
شرکتهاي خدمات انرژي مبنایی را توسعه دادهاند که مقدار انرژی مورد انتظار را برای استفاده یک
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سازمان فدرال ،در غیاب بهینهسازیهای پیشنهاد شده ،تخمین میزند .عالوه بر آن ،ميزان کاهش
مصرف انرژي نتیجه ش��ده از عمليات بهینهس��ازی را برآورد میکن��د .همچنین هزينه صرفهجويي
انرژي را براي س��ازمان فدرال پيشبيني ميکند .پرداختهاي دولت در چارچوب چنين قراردادي،
شامل حقالزحمه اقدامات و بررسي مقدار انرژي صرفهجويي شده است که در بعضي از موارد ،براي
بهرهبرداري و نگهداري تجهيزات نيز در نظر گرفته ميشود.
به عنوان بخشي از قرارداد ،دولت ضمانتي را براي کاهش مقدار معيني از مصرف انرژي دريافت
ميکند .چون کاهش در مصرف انرژي به عوامل مختلفي بس��تگي دارد که تحت کنترل فروش��نده
نيس��تند ،معموالً در قرارداد ،تأثیرات آن عوامل در هنگام برآورد صرفهجويي در مصرف انرژي ،مورد
محاسبه قرار ميگيرد .براي مثال ،ميزان مصرف انرژي توسط تجهيزات داخل ساختمانهاي فدرال
بر اثر تغيير س��اعت کاري س��اختمانها يا تنظيم دما تغيير خواهد کرد .در قراردادهاي صرفهجويي
انرژي و در قبال تضمين ارائه شده توسط فروشنده ،ارزش و مقدار عواملي قيد ميشود که تغييرات
آنها قابل محاسبه نيستند .در بعضي موارد ،دولت ضمانت هزينه صرفهجويي شده را دريافت ميکند.
همچنين قرارداد ميتواند چگونگي تعديل هزينههاي صرفهجويي را ،با توجه به تغييرات فاکتورهاي
مرب��وط به عوامل ديگر ،نظير قيمتهاي انرژي و تغيير فصل ،مش��خص نماي��د .در نهايت ،معموالً
ت خدمات انرژي يا سازمان را در خصوص بهرهبرداري
قراردادهاي صرفهجويي انرژي ،مسئوليت شرک 
و تعمير و نگهداري مشخص ميکنند .به طور فزاينده ،شرکتهاي خدمات انرژي ،مسئوليت حصول
نتايج نامطلوب را که ناشي از قصور سازمان در نگهداري تجهيزات نصب شده است ،بر عهده گرفتهاند.
هنگاميکه تجهيزات جديد صرفهجويي انرژي در محل قرار گيرند ،فروش��نده گزارشهاي دورهاي
از عملک��رد پ��روژه را ارائه ميکند .اين گزارشها ميتوانند ترکيبي از نتايج اقدامات و ش��اخصهاي
ي که کاهش برآورد شده در مصرف انرژي ،مطابق با ضمانت صرفهجويي
عملکرد قرارداد باشند .مادام 
پيمانکار يا بيش��تر از آن باش��د ،س��ازمان فدرال پرداختهاي س��اليانه را به پيمانکار ،تا مرز تأمین
هزينههاي تجهيزات و خدمات و همچنين هزينههاي س��رمايه انجام ميدهد .به ش��رطي که مفاد
قرارداد رعايت ش��وند ،اين پرداختها تا مرز تأمین هزينههاي فروشندهها ادامه مييابند (اگر ميزان
کاهش در مصرف انرژي کمتر از ميزان ضمانت شده باشد ،نيازي به پرداخت کامل از طرف سازمان
براي پوش��ش هزينههاي فروشنده نيس��ت .اين موقعيت ميتواند زمينه را براي مذاکره در خصوص
قرارداد فراهم نمايد).

اثرات قراردادهاي صرفهجويي انرژي بر مصرف انرژي

مرور قراردادهاي صرفهجويي انرژي استفاده شده توسط دولت فدرال نشان ميدهد که بسياري
از پروژههايي که با اين نوع قراردادها تأمین مالي ميش��وند ،مصرف انرژي را کاهش ميدهند (اين
کاهش ناش��ي از تجهيزات اس��ت نه به دليل نوع خاصي از تأمین مالي) .دپارتمان انرژي بر اس��اس

اندازهگيريهاي مستقيم و محاسبات مبتني بر مدلهاي مهندسي ،ميزان کاهش مصرف انرژي را در
اثر نصب تجهيزات با بهرهوري انرژي باال ،براي سازمانهاي فدرال در طول چند سال گذشته به طور
متوسط  20درصد برآورد نمود [.]5
در س��الهاي گذش��ته ،دپارتمان انرژي ارزياب��ي نظاممندي بر روي تقريب��اً  150پروژه قرارداد
صرفهجويي انرژي ،طي س��الهاي  1996تا  2008انجام داد که نتايج آن حاکي از تغيير در ميزان
صرفهجويي انرژي با توجه به نوع تجهيزات نصب ش��ده بود [ .]6متوس��ط کاهش در مصرف انرژي
از  20درصد براي سيس��تمهاي تهويه مطبوع ،تا حدود  40درصد براي بعضي تجهيزات آبي و انواع
تجهيزات دیگر بود .در بعضي موارد ميزان کاهش مصرف انرژي به مراتب بيشتر از موارد فوق بود و در
برخي ديگر ميزان صرفهجويي به طور قابلمالحظهاي کمتر بود (در بعضي پروژهها ،تجهيزات جديد،
صرفهجويي انرژي كمي داش��تند ،زيرا مدتی بعد از نصب تجهيزات در چارچوب قرارداد صرفهجويي
انرژي ،تأسیس��ات تعطيل ش��دند .به هر حال اين نتايج ،مشابه نتايج تجهيرات نصب شده به واسطه
تخصيص اعتبارات دولتي بود) .همچنين پروژههاي انجام شده در چارچوب قراردادهاي صرفهجويي
انرژي ،نش��ان دادهاند كه در ساير محيطهاي عموميو شرکتهاي خصوصي نيز صرفهجويي انرژي
انجام ميشود [.]7
نتيجهگيريها ،صرفهجويي را به تجهيزاتي که با قرارداد صرفهجويي انرژي تأمین مالي ش��دهاند
س کننده عواملي نظير
نسبت ميدهد .این صرفهجویی به چگونگي مصرف انرژي بستگي دارد و منعک 
تغيير فصول و نحوه بهرهبرداري از تأسیسات است .معموالً چنين عواملي در قراردادهاي صرفهجويي
انرژي مشخص ميشوند تا بتوان در برآورد کاهش در مصرف انرژي يک پروژه ،اثر آنها را بر استفاده
از تجهيزات و مصرف انرژي ،به صورت جدا از ساير عوامل پروژه ،تعيين كرد .با اين حال ،در مميزي
بازرسان عموميدپارتمان انرژي و وزارت دفاع ،مواردي پيدا شد که نشان داد برآورد صرفهجوييهاي
انجام شده توسط شرکتهاي خدمات انرژي ،صرفاً بر فرضيات استوار بوده و از ميزان انرژي مصرف
ي صورت نگرفته است .بررسيها ،موارد ديگري را نيز نشان دادند که در آنها،
شده هيچ محاسبه واقع 
برآوردها با بيدقتي انجام گرفته بود [.]8
اگ��ر برآورده��اي پايهاي از مص��رف انرژي ،در غياب قرارداد صرفهجويي انرژي خيلي باال باش��د،
صرفهجويي انرژي بيشتر از ميزان واقعي به نظر خواهد رسيد .اما شرکتهاي خدمات انرژي ،ميزان
صرفهجويي را پايينتر از مقدار متوسط اعالم ميکنند تا احتمال استحصال مقدار انرژي صرفهجويي
شده را از ميزان صرفهجويي تضمين شده باالتر ببرند [.]9

اثرات قراردادهاي صرفهجويي انرژي بر هزينههاي دولت

ارزش انرژي صرفهجويي ش��ده از طريق پروژه قرارداد صرفهجويي انرژي ،مبناي هر گونه هزينه
صرفهجويي است که يک قرارداد براي دولت فدرال ايجاد ميکند [ .]10شرکتهاي خدمات انرژي،
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ق��رارداد را با ف��رض اينکه ميزان مصرف انرژي پايينتر از حد تضمين ش��ده در قرارداد خواهد بود،
انجام ميدهند (و با فرض اينكه اس��تفاده از تجهيزات طبق توافق انجام پذيرد) .اگر تجهيزات ،قادر
به عملکرد پيشبيني شده نباشند و کاهش تعيين شده به دست نيايد ،سازمان مسئول اين اختالف
کاهش اس��ت که در بعضي از قراردادها ،ميتواند مورد مذاکره قرار گيرد تا ميزان صرفهجويي کمتر
در قرارداد منعکس ش��ود [ .]11با اين حال دولت ،به طور معمول اين ريس��ک را در قرارداد مد نظر
قرار ميدهد كه ممکن اس��ت ارزش حاصل از صرفهجويي ان��رژي ،نتواند هزينههاي پروژه را تأمین
کند .دليل اين عدم تأمین ،کاهش قيمت انرژي و يا استفاده دولت از تجهيزاتي است که باعث افت
صرفهجويي به کمتر از مقدار مشخص شده ميشود.
پرداختهاي ساليانه دولت در چارچوب قرارداد صرفهجويي انرژي ،تا رسيدن به مبلغ کل مشخص
ش��ده در قرارداد ادامه مييابد .وقتي قرارداد صرفهجويي انرژي به اتمام رسيد ،ارزش حاصل از همه
صرفهجوييهاي انجام ش��ده در انرژي تجهيزات ،به دولت تعلق ميگيرد .بنابراين ،بيش��تر س��ودي
ک��ه دول��ت از صرفهجويي در قراردادهاي صرفهجويي انرژي به دس��ت ميآورد ،صرف��اً بعد از اتمام
قرارداد اس��ت [ .]12دپارتمان انرژي تخمين زده اس��ت دولت به صرفهجويي  25درصدي يا بيشتر
توس��ط تجهيزات جديد در طول عمر مفيد آنها ميرس��د .اما حتي با صرفهجويي انرژي تأیيد شده،
تماميقراردادهاي صرفهجويي انرژي موفقيتآميز نيس��تند .گزارش سال  2005ـ تهيه شده توسط
ديوان محاس��بات آمريكا ـ نش��ان داد که در بعضي از پروژهها ،صرفهجويي در چارچوب قراردادهاي
صرفهجويي انرژي باعث باال رفتن هزينهها شده است [.]13
مي��زان و زمانبندي در صرفهجويي ،که دولت از قراردادهاي صرفهجويي انرژي خاص به دس��ت
ميآورد ،بس��تگي به مفاد قرارداد دارد .این مفاد ش��امل هزينه تأمین س��رمايه ،قيمت تجهيزات و
خدمات ارائه شده توسط شرکتهاي خدمات انرژي و همچنين مدت قرارداد است .اگرچه دپارتمان
انرژي برآوردي از ميزان س��ود ندارد اما صرفهجويي حاصل شده ،صرف پرداخت هزينههاي شرکت
خدمات انرژي (هزينه تجهيزات و خدمات و تأمین س��رمايه) و س��ود می ش��ود .برخي از تجهيزات،
عمر بيشتري خواهند داشت (حتي سالها بعد از اتمام قرارداد) که اين امر در ميزان صرفهجويي به
دس��ت آمده ،تأثیر ميگذارد .براي مثال ،تجهيزاتي که در مراکز داده و اطالعات مورد اس��تفاده قرار
ميگيرند ،عمر کوتاهتري دارند .در حالي که تجهيزاتي نظير بویلر و سيستمهای تهويه مطبوع عمر
طوالنيتري دارند.

هزينه تأمین سرمايه

تأمی��ن هزینه مالي براي خريد تجهيزات به��رهوري انرژي در چارچوب قراردادهاي صرفهجويي
انرژي ،به واس��طه س��رمايه گذاری توسط دولت به سه دليل زير بيش��تر از تامین هزینه خرید اين
تجهيزات ،به طور مستقيم از منابع دولتي مي باشد:

• شرکتهاي خدمات انرژي مقداري از ريسک مالي را ميپذيرند که در غير اين صورت اين ريسک
بر عهده دولت خواهد بود.
• اين شرکتها با مشکالت بيشتري در تأمین سرمايه از بازار پول در مقايسه با دولت مواجه هستند.
• حتي در بازارهاي سرمايه که اين شرکتها به آنها دسترسي دارند ،نميتوان سرمايهاي با کمترين
هزينه ممکن به دست آورد.
دليل اول ،نشانگر ارزش دريافت شده توسط دولت در نتيجه قراردادهاي صرفهجويي انرژي است.
دفتر بودجه کنگره نميتواند اهميت نسبي عوامل سهگانه را ارزيابي نمايد.
ريس��کي که ش��رکت خدمات انرژي در زمان ورود به پروژه صرفهجويي انرژي متحمل ميش��ود،
هزينه تأمین مالي قراردادهاي صرفهجويي انرژي را باال ميبرد .هزينهاي که ش��رکت با آن ،س��رمايه
را افزايش ميدهد ،منعکس کننده ارزيابي سرمايهگذاران از ريسک انجام پروژه از لحاظ فني است و
همچنين نشاندهنده ديدگاه سرمايهگذاران از احتمال توانايي شرکت در کاهش مصرف انرژي ،به
حد تضمين شده و هزينههاي مرتبط با آن است .به طور خاص ،اگر مقدار صرفهجويي انرژي پايين
باشد ،دولت ميتواند پرداختهاي خود را بر اساس بازپرداخت وام شرکت کاهش دهد [.]14
اگ��ر خزان��ه ،پول را به طور مس��تقيم به منظور تأمین مالي پروژه وام دهد ،نرخ س��ود آن پايين
خواهد بود .اما اين نرخ نميتواند معياري جامع براي س��نجش هزينههاي تأمین مالي دولت باش��د.
نرخ کم در سود وام دولت ،نشاندهنده اين واقعيت است که ريسک پروژه را مالياتدهندگان فعلي
يا آتي و افراد ديگري که سهميدر امور مالي دولت دارند (مانند بهرهمندان از برنامههاي هزينههاي
فدرال) متحمل ميش��وند نه س��رمايهگذاراني که خريدار اوراق بهادار خزانهداري هس��تند .اگر اين
مالياتدهندگان و س��هامداران ،س��رمايهگذاران پروژه بودند ،ريس��ک مذکور را به عنوان يک هزينه
جامع هزينهها ،ميزان ارزشي را مشخص ميکند که دولت منتفع ميشود و
ميديدند [ .]15ارزيابي
ِ
همچنین یک شرکت خدمات انرژي چه ريسک مالي را متحمل خواهد شد.
هزينه تأمین مالي در چارچوب قراردادهاي صرفهجويي انرژي ،بيشتر از تخصيص بودجه مستقيم
است ،زيرا شرکتهاي خدمات انرژي نسبت به دولت با مشکالت بيشتري براي افزايش اعتبار خود
در بازارهاي س��رمايه و جذب س��رمايه مواجه هس��تند .براي مثال ،اوراق قرضه منتشر شده توسط
ش��رکتهاي خدمات انرژي ،نس��بت به اوراق بهادار خزانه شانس نقد ش��دن کمتري دارند .بنابراين
ش��رکتها زماني که ميخواهند س��رمايه خود را افزايش بدهند ،با هزينههاي بيش��تري براي انجام
معامله (از قبيل کارمزد و کميسيوني که به واسطههاي مالي داده ميشود) مواجه هستند [ .]16به
عالوه ،ش��رکتهاي خدمات انرژي ملزماند که هزينههاي قانوني مازادي را متحمل شوند تا احتمال
ورشکستگي وامدهندگان را ،از جانب ريسکهايي که ممکن است به داليلي غير از اجراي يک قرارداد
صرفهجويي انرژي باشد ،به حداقل برسانند.
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عالوه بر اين ،بعضي از شرکتهاي خدمات انرژي ،تأمین سرمايه را از منابع محدود عملي ميدانند.
اين تصور و عدم شفافيت در شرایط تأمین مالي ،هزينه سرمايهگذاري را در قراردادهاي صرفهجويي
انرژي افزايش ميدهد .تغييرات در فرآیند تأمین مالي طي دهه گذشته ،تعداد شرکتهاي پيشنهاد
کننده تأمین مالي و همچنين شفافيت در تأمین مالي را افزايش داده و در نتيجه ،هزينههاي تأمین
مالي را کاهش داده است؛ احتماالً با مد نظر قرار دادن گزينههاي بيشتر براي تأمین مالي ،هزينههاي
تأمین مالي کاهش بيشتري خواهند داشت [.]17

قيمتگذاري تجهيزات و خدمات

بهايي که دولت براي تجهيزات و خدمات در چارچوب قراردادهاي صرفهجويي انرژي ميپردازد،
تا حدي نش��اندهنده ميزان رقابتي اس��ت که بين ش��رکتهاي خدمات انرژي وجود دارد .رقابت
کمتر در قرارداد صرفهجويي انرژي ،منجر به پرداخت هزينه بيشتر براي تجهيزات و خدمات حاصل
از قرارداد ميش��ود .يک مطالعه انجام گرفته در مورد تع��دادي از قراردادهاي صرفهجويي انرژي در
اواس��ط سال  1990ميالدي نشان داد که بهاي پرداخت شده توسط دولت در چارچوب قراردادهاي
صرفهجوي��ي انرژي ،ب��ا پروژههايي که از تخصيصهاي اعتباري دولتي تأمین مالي ش��دهاند ،تقريباً
يکس��ان است [ .]18اخيرا ً بهاي پرداخت ش��ده در چارچوب قراردادهاي صرفهجويي انرژي به علت
تلفيق شرکتهاي خدمات انرژي با يکديگر تا حدي افزايش يافته است [ .]19براي کاهش احتمال
اينکه دولت از ارزش حاصل از صرفهجويي انرژي به دليل هزينه باال در قرارداد غافل شود ،دپارتمان
انرژي ابزاري را با عنوان سازنده پروژههاي الكترونيكي 1ارائه داده است که به سازمانها در مقايسه
قيمتهاي قراردادهاي صرفهجويي انرژي فدرال کمک ميکند [.]20

مدت قرارداد
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طبق ساختار قرارداد دپارتمان انرژي ،متوسط دوره بازپرداخت در قرارداد صرفهجويي انرژي 17
سال است (مدت زماني است كه به طور متوسط براي تأمین پرداختهاي قراردادي به فروشنده ،از
صرفهجوييهاي انجام شده در هزينه و انرژي ،طول ميکشد) [ .]21اين دوره ،ميانگين مدت زماني
را نش��ان ميدهد كه بايد س��پري ش��ود تا دولت به صرفهجويي خالص و قابل مالحظه در چارچوب
يک قرارداد برس��د .در بعضي موارد ،س��ازمانها بايد تصميم به کاهش مدت قرارداد با پرداختهاي
بيشتر بگيرند و مقدار کمتري از ارزش حاصل از صرفهجويي انرژي را برای زمان تکميل قرارداد نگه
دارند .تحقيقات نش��ان ميدهد که متوس��ط دوره بازپرداخت براي قراردادهاي صرفهجويي انرژي با
تغيير در شرايط تأمین مالي قراردادها ،طوالني ميشود و به تدريج سهمهاي بزرگ از سرمايهگذاري
ها را ش��امل ميش��وند كه صرفهجويي بيشتري دارند ،اما این سرمایهگذاریها پر هزينه نیز هستند
1- EProject Builder

[ .]22در واقع ،سازمانها اغلب اقدامات چند جانبهاي براي حفظ انرژي در يک قرارداد خاص انجام
ميدهند .در حالي که بازپرداختهاي کوتاهمدت را با ساير اقدامات حفظ انرژي که جذابيت خاصي
ندارند ادغام مينمايند [.]23
با اين حال ،دوره بازپرداخت ،شاخصي قابل اطمينان از ارزش اقتصادي صرفهجويي به دست آمده
از قرارداد صرفهجويي انرژي نيست ،زيرا به خودي خود ،تمام صرفهجويي را که به طور عمده پس از
اتمام دوره حاصل ميشود ،اندازهگيري نميکند .عالوه بر اين ،به دليل اينکه معموالً دوره بازپرداخت
بيش از  10سال است ،همه صرفهجويي انجام شده در سازمانها در بيش از  10سال ،هزينه برآورد
شده توسط دفتر بودجه کنگره را تأمین مينمايد.

توصيف پيامدهاي مالي استفاده از قراردادهاي صرفهجويي انرژي

جريان نقدي دولت در چارچوب قرارداد صرفهجويي انرژي ،با آنچه که از طريق تخصيص اعتبار
دولتي سرمايهگذاري ش��ده است ،بسيار متفاوت است .از آنجایی که يک قرارداد صرفهجويي انرژي
هزينه خريد تجهيزات صرفهجويي انرژي را در سالهاي اجراي قرارداد توزيع ميکند ،به طور معمول
اثر خالص کميبر بودجه سازمان تا انقضاي قرارداد (زماني که سود خالص سازمان شروع ميشود)
دارد .در مقاب��ل ،اگ��ر دولت همان تجهيزات را از تخصيص منابع دولتي تأمین نمايد ،در همان ابتدا
به اعتبار کافي براي پرداخت کامل هزينه نياز خواهد داش��ت اما بالفاصله س��ود س��اليانه حاصل از
صرفهجويي را دريافت خواهد کرد.
در اين بخش براي نش��ان دادن نحوه زمانبندي جريانات نقدي دولت در چارچوب قراردادهاي
صرفهجويي انرژي ،يک سرمايهگذاري فرضي براي بهينهسازي انرژي از طريق انعقاد قرارداد ،با تمرکز
بر مقدار و دوره پرداختها و همچنين ارزش صرفهجويي انرژي ،ارائه ش��ده اس��ت .به عالوه ،چون
س��ازمانها اجازه ورود به تعداد زيادي از قراردادهاي صرفهجويي انرژي را در دوره چند س��اله دارند،
اين فصل مجموع هزينههاي صرفهجويي در کل دوره و بازپرداخت وجوه دريافتي را براي يک سري
از س��رمايهگذاريهاي يکسان مورد بررسي قرار داده است .اگر يک سري از قراردادهاي صرفهجويي
انرژي مش��ابه ،در مقاطع منظم و به طور صحيح به کار برده ش��وند ،به افزايش صرفهجوييها در اثر
افزايش تدريجي قراردادهاي تكميل ش��ده منجر ميشوند .س��رانجام ،در نتيجه نصب تجهيزات در
چارچوب اين قراردادها ،انتظار ايجاد صرفهجويي قابل توجهي به صورت ساالنه وجود دارد.

جريانات نقدي یک سرمايهگذاري واحد

مثالي از جريان نقدي يک سرمايهگذاري در بهينهسازي انرژي با استفاده از قرارداد صرفهجويي
انرژي ،تفاوتهاي موجود در زمانبندي هزينهها و صرفهجوييهاي دولت را در مقابل سرمايهگذاري
نش��ان ميدهد (جدول  .)1در اين مثال ،يک س��ازمان فدرال با يک ش��رکت خدم��ات انرژي براي
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سرمايهگذاري  10ميليون دالري که شامل هزينه تجهيزات و نصب آنها است ،یک قرارداد صرفهجويي
انرژي منعقد ميکند .تجهيزات نصب شده که  25سال عمر مفيد دارند ،در هرسال  1/1ميلون دالر
در هزينههای انرژي صرفهجويي ميکنند (يا  11درصد از ارزش س��رمايهگذاري) و حدود 250000
دالر در هر س��ال براي بهرهبرداري و نگهداري تجهيزات ،س��نجش ،بررس��ي و تأیید کاهش مصرف
انرژي هزينه ميش��ود .فرض بر اين اس��ت که هزينه صرفهجويي و ساير هزينههاي ساليانه به علت
تورم افزايش پيدا ميکنند .اين مثال به نحوي طراحي شده است كه دوره بازپرداخت با مدت زمان
اجراي قرارداد صرفهجويي انرژي منطبق باشد که به طور متوسط  17سال است و شروع آن بعد از
نصب تجهيزات و آغاز بهرهبرداري در نظر گرفته ميشود .براي سادگي ،در اين مثال فرض ميشود
که واحدهاي بهينهسازي انرژي براي تغيير در روشنايي ،بالفاصله و به طور کامل نصب ميشوند .اما
زمان مورد نياز براي نصب واحدهاي بهينهسازي انرژي با توجه به پيچيدگي کار ميتواند متغير باشد.
فرض ش��ده است که ش��رکت خدمات انرژي ،منابع س��رمايهگذاري را از طريق دريافت وام با سود
مرکب  4/5درصد در سال تأمین کرده است [ .]24هزينه تأمین مالي ،اثر قابل مالحظهاي بر ميزان
صرفهجويي دارد که مقدار آن را سازمان مشخص ميکند .در اين مثال مجموع هزينههاي دولت براي
قرارداد صرفهجويي انرژي 22/7 ،ميليون دالر در تمام مدت عمر  25س��اله تجهيزات اس��ت که 10
ميليون دالر آن اصل مبلغ 4/7 ،ميليون دالر بهره و  8ميليون دالر آن براي س��اير پرداختها است.
هزينه صرفهجويي انرژي حاصل از کل این سرمايهگذاري ،در مجموع برابر با  35/2ميليون دالر است.
از اين رو ،صرفهجويي خالص دولت در دوره  25ساله  12/6ميليون دالر خواهد بود.
وقتي که موعد پرداخت اعتبار به ش��رکت خدمات انرژي فرا ميرس��د ،دولت تفاوت بين هزينه
صرفهجويي برنامهريزي شده در قرارداد صرفهجويي انرژي و هزينه پرداختهاي ساليانه را براي خود
نگه ميدارد .اما معموالً سازمانها کمترين ميزان از هزينه صرفهجويي شده را براي خود نگه ميدارند
تا از اين راه ،تعداد پرداختهاي س��اليانه و ميزان س��ود را کاهش دهند .در اين مثال ،سازمان فقط
 100000دالر هزينه صرفهجويي شده در هر سال را تا اتمام قرارداد براي خود نگه داشته است .بعد
از آن ،تمام هزينههاي صرفهجويي شده حفظ ميشود .بنابراين ،دولت از سالهاي  17تا  25تقريباً
تمامي 12/6ميليون دالر صرفهجويي خالص را دريافت ميکند .صرفهجويي انجام شده در آن سالها
منجر به کاهش مصارف دولت ميش��ود که قانونگذار ميتواند از صرفهجوييهاي انجام ش��ده براي
کاهش مجموع هزينههاي دولت يا براي اهداف ديگر هزينه نمايد.

جدول  :1جريانات نقدي  10ميليون دالري در قرارداد صرفهجويي انرژي براي خريد
خدمات بهينه سازي انرژي
هزينههاي قرارداد ساليانه که شرکت خدمات انرژي با سود ساليانه  4/5درصد تأمین مالي نموده است.

1

1100

300

750

250

100

2

1122

331

767

255

100

3

1144

363

784

260

100

4

1167

397

802

265

100

5

1191

433

820

271

100

6

1214

470

838

276

100

7

1239

510

857

282

100

8

1264

553

876

287

100

9

1289

597

896

293

100

10

1315

644

916

299

100

11

1341

693

936

305

100

12

1368

745

957

311

100

13

1395

800

978

317

100

14

1423

857

1000

323

100

15

1451

918

1022

330

100

16

1480

981

1044

336

100

17

1510

410

428

343

739

18

1540

0

0

350

1190

19

1571

0

0

357

1214

20

1602

0

0

364

1238

21

1635

0

0

371

1263

22

1667

0

0

379

1288

23

1701

0

0

386

1314

24

1735

0

0

394

1340

25

1769

0

0

402

1367

مجموع

35233

10,000

14672

8008

12554

مجموع
ارزش فعلي
****

23326

7552

11578

5301

6447

منبع :دفتر بودجه کنگره

(واحد :هزار دالر)

سال

صرفهجويي در
هزينههاي انرژي*

پرداخت اصل

پرداخت اصل
و فرع

ساير
پرداختها**
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صرفهجويي***

121

* صرفهجويي در هزينههاي انرژي ،تفاوت بين برآوردهاي پايهاي هزينههاي انرژي در غياب قرارداد
و هزينههاي واقعي انرژي در چارچوب قرارداد را نشان ميدهد.
** پرداختهاي ديگر ،هزينههاي زیر را پوش��ش ميدهن��د :هزينههاي نگهداريهاي از تجهيزات،
هزينههاي تعمير يا جايگزيني تجهيزاتي که اس��تفاده از آنها در قرارداد ذکر نشده است ،هزينههاي
سنجش و تأیید صرفهجوييهاي انرژي و همچنين هزينههاي کنترل و مديريت .اگر پيمانکار به کار
با تجهيزات و نگهداري از آنها براي دولت ادامه دهد ،پرداخت برخي از مخارج ساالنه قرارداد ،ميتواند
بعد از دوره بازپرداخت صورت گيرد.
*** پسان��داز دولت از صرفهجوييها ،ب��ا صرفهجويي در هزينههاي ان��رژي منهاي پرداختهاي
دولت به ش��رکت خدمات انرژي در چارچوب قرارداد برابر است .معموالً سازمانهاي فدرال از طريق
ق��رارداد صرفهجويي انرژي ،کمترين مي��زان صرفهجويي را براي کاهش دوره بازپرداخت و نرخ بهره
ذخيرهسازي مينمايند .بعد از تسويه شدن تمامي هزينههاي قرارداد ،صرفهجوييهاي بيشتر توسط
دولت ذخيرهسازي ميشود .با توجه به اینکه قراردادهاي صرفهجويي انرژي معموالً دوره بازپرداخت
حدودا ً  17ساله دارند ،بيشتر صرفهجوييهاي دولت بعد از بازه  5ساله اتفاق ميافتند که تخصيص
اعتبارات در مدت این  5سال ،از طريق برآوردهاي دفتر بودجه سازمان تأمین ميشود.
**** ارزش فعلي مقداري اس��ت که جريانات نقدي کنوني و آينده را به صورت مجموع در زمان
حال بيان ميکند .در ارزش فعلي ،جريانات نقدي با اس��تفاده از نرخ بهره تعيين شده از سوي دفتر
بودجه سازمان ،به نرخ کنوني تنزيل داده ميشوند.
اگ��ر دولت از طريق تخصيصهاي اعتباري س��رمايهگذاري کند ،در اين صورت س��ازمان مس��ئول
تأمین هزينه سرمايهگذاري نخواهد بود ،اگرچه خزانهداري براي استقراض اعتبار مورد نياز متحمل
اين هزينه خواهد ش��د [ .]25اگر اين کار انجام ش��ود ،هزينه تأمین مالي در مقايس��ه با بهرهاي که
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ک بيشتري براي تأمین
ش��رکتهاي خدمات انرژي ميدهند پايين خواهد بود؛ اگرچه دولت ريس�� 
سرمايه از طريق تخصيص اعتبار مستقيم در نظر خواهد گرفت.
با اس��تفاده از محاس��بات مقايس��هاي براي قرارداد صرفهجويي انرژي و اس��تقراض مس��تقيم از
دولت ،دفتر بودجه کنگره در برآورد خود نشان داد که در صورت استقراض مستقیم از دولت ،دوره
بازپرداخت به جاي  17س��ال 14 ،س��ال خواهد بود .مجموع صرفهجويي دولت در  25س��ال عمر
تجهي��زات (هزينه صرفهجويي انرژي خالص پروژه)  15/2ميلي��ون دالر به جاي  12/6ميليون دالر
خواهد بود [.]26
چون دولت در هر دو مورد ،عمده مخارج را قبل از حصول هزينههاي صرفهجويي شده متحمل
ميشود ـ و چون دولت در صورت استفاده از تخصيص مستقیم اعتبار ،نسبت به استفاده از قراردادهای

صرفهجويي انرژي ،زودتر به س��ود ناش��ي از صرفهجويي ميرس��د ـ پيامدهاي دو روش تأمین مالي
زماني آشکاراتر قابل درک است ،که مقادیر آنها در شرایط ارزش فعلي 1بیان شود .ارزش فعلي عددي
اس��ت که بيانکننده درآمدهاي جاري ،آتي و پرداختها به نرخ روز است .ارزش فعلي براي تفسير
جريانات نقدي آينده بر اساس دالر فعلي ،به نرخ بهره (نرخ تنزيل) وابسته است .در اين مثال ،دفتر
بودجه کنگره ميزان ارزش آتی را ،با توجه به نرخ بهره اوراق بهادار در زمان سررسيد تنزيل میدهد
(براي مثال نرخ س��ود پيشبيني شده  10ساله اس��ناد خزانهداري براي تنزيل جريان نقدي در 10
سال آينده استفاده ميشود) .با توجه به اين ارزش فعلي ،صرفهجويي خالص دولت با تأمین مالي يک
شرکت خدمات انرژي در چارچوب قرارداد صرفهجويي انرژي ،مجموعاً  6/4ميليون دالر خواهد بود
ک��ه در مقابل ،صرفهجویی با تخصيص اعتبار دولتي  8ميليون دالر قرار دارد .بنابراين در اين مثال،
اگر قانونگذار براي سرمايهگذاري ،اعتبار مورد نياز را به جاي ارائه مجوز به سازمان جهت استفاده از
قرارداد صرفهجويي انرژي ،به صورت مستقيم پرداخت نمايد ،صرفهجويي کلي دولت بر مبناي ارزش
فعلي 25 ،درصد بيشترخواهد شد.

جريان نقدي براي تعدادي از قراردادهاي صرفهجويي انرژي

مث��ال ب��اال جريان نقدي مرتبط با ي��ک قرارداد را توصيف نمود .با اين ح��ال ،قانون در يک بازه
زماني ،مجوز اس��تفاده از قرارداد صرفهجويي انرژي چندگانه را به س��ازمانها ميدهد .از اين رو ،اين
گزارش مثال ديگري را بررسي ميکند که يک سازمان در هر سال ،يک پروژه را از ميان تعدادي از
قراردادهاي  10ميليون دالري همسان آغاز ميکند.
اگر سازمان ،سرمايهگذاري در بهرهوري انرژي را به صورت مداوم انجام دهد و تجهيزات با طول
عمر  25س��ال نصب نمايد ،ميزان نصب تجهيزات فقط در همان  25سال اول افزايش خواهد يافت.
بعد از آن قديميترين تجهيزات از سرويس خارج ميشوند و تا وقتي که مدت سرمايهگذاري به اتمام
برسد کافي است که تعداد تجهيزات ثابت بماند.
ب��راي لحاظ نمودن افزايش هزينههاي اس��تقراض در طول زمان که توس��ط دفتر بودجه كنگره
پيشبين��ی ميش��ود ،از س��ود  5/5درصد ب��راي تأمین مال��ي خصوصي در چارچ��وب قراردادهاي
صرفهجويي انرژي اس��تفاده ميشود [ .]27با هزينههاي اس��تقراض باالتر ،يک قرارداد صرفهجويي
انرژي  10ميليون دالري بعد از  19س��ال (به جاي  17س��ال در مثال قبل) به اتمام خواهد رس��يد.
ارزش فعلي خالص صرفهجويي دولت از اولين قرارداد در سري قراردادهاي صرفهجويي انرژي ،مبلغ
 5/4ميليون دالر (به جاي  6/4ميليون دالر با  4/5درصد تأمین مالي) خواهد بود.

1-Present-Value Terms
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نمودار  :1نمودار جريان نقدي از يک سري قرارداد  10ميليون دالري همسان براي
خريد خدمات.
هزار دالر
35000
30000

صرفهجویی در مصرف انرژی

25000
20000
15000
10000

پس انداز دولت از صرفهجویی

5000
35

10
15
20
25
30
سالهای بعد از اجرا شدن اولین قرارداد صرفه جویی انرژی

5

0

0

منبع :دفتر بودجه گنگره.

يادداش�تها :صرفهجويي در هزينههای انرژي ،نشاندهنده اختالف بين برآورد هزينههای انرژي
بدون وجود قرارداد و هزينههای انرژي واقعي بعد از کليه قراردادهاي جاري در طول هر سال است.
پس انداز دولت از صرفهجويي شامل صرفهجويي در هزينههاي انرژي منهاي پرداختهاي دولت به
شرکت خدمات انرژي بر اساس قراردادهاي جاري در طول هر سال است.
در اين مثال ،مقدار دالر در شرايط واقعي ارائه شده است که براي حذف اثرات تورم بعد از سال اول
تنظيم ش��ده اس��ت .هر قرارداد به  10ميليون دالر س��رمايهگذاري اوليه نياز دارد و در هر سال 1/1
ميليون دالر صرفهجويي در هزينه ايجاد ميکند .سرمايهگذاري اوليه توسط شرکت خدمات انرژي،
با استقراض پول با نرخ بهره اسمي 5/5درصد در سال (برابر با نرخ بهره واقعي  3/5درصد در سال)
تأمین ميشود.
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در اين مثال با مدت زمان چند ساله ،صرفهجويي در شرايط واقعي ارائه شده است و اثرات تورم
پس از س��ال اول حذف شده اس��ت .مجموع صرفهجويي در هزينههاي انرژي به صورت پيوسته در
 25س��ال اول برنامه رشد داشته اس��ت ،زيرا واحدهاي بهينهسازي انرژي به صورت ساليانه افزايش
داشتهاند (نمودار  .)1بعد از  25سال ،مجموع صرفهجويي انرژي ثابت مانده است ،زيرا افزايش تعداد
تجهيزات نصب شده با خارج شدن تجهيزات قديميبرابر ميشود .در اين مثال ،مجموع صرفهجويي
واقعي ساليانه به  27/5ميليون دالر ( 1/1ميليون دالر ضربدر  )25از سال  25به بعد ميرسد.

ب��ا اي��ن حال ،بيش��تر صرفهجويي دولت با يک قرارداد صرفهجويي ان��رژي خاص و در  19تا 25
س��ال بعد از نصب تجهيزات محقق ميش��ود (آخرين سالهاي تجهيزات به عنوان عمر سرويس در
نظر گرفته ميش��ود) .از اين رو ،در اين قراردادهاي صرفهجويي انرژي فرضي ،صرفهجويي دولت در
 18سال اول به کندي افزايش ميبايد و سپس از سال نوزدهم تا بيست و پنجم ،صرفهجويي شتاب
ميگيرد و با اجراي چندين قرارداد صرفهجويي ،در س��ال هجدهم به  1/5ميليون دالر و در س��ال
بيس��ت و پنجم به  7/3ميليون دالر صرفهجويي خالص افزايش ميبايد (بدون احتس��اب نرخ بهره).
از اين س��ال به بعد ،ميزان صرفهجويي خالص دولت در هر س��ال تا پايان عمر مفيد تجهيزات نصب
شده در چارچوب نخستین قراردادهاي صرفهجويي انرژي ،که با تجهيزات جديد در قالب قراردادهای
جديد جايگزين ميشوند ،ثابت ميماند.
چن��د عام��ل در روند تحقق صرفهجوييهاي دولت در چارچ��وب قراردادهاي صرفهجويي انرژي
تأثیر ميگذارد .اگر ميزان بهرهوري انرژي توسط تجهيزات قديميتر کاهش يابند ،یا اگر فرصتهاي
سرمايهگذاري در موضوع صرفهجويي انرژي ،بعد از سالهاي متمادي سختتر شوند و يا اگر قيمت
انرژي کمتر از ميزان پيشبيني ش��ده باال برود ،ارزش انرژي صرفهجويي ش��ده ميتواند کمتر از حد
انتظار باش��د .در مقابل ،در صورتي که بهينهس��ازي انرژي به دليل نوآوري در فنآوری بهبود يابد و
يا قيمت انرژي افزايش بيش��تري از سطح پيشبيني شده داشته باشد ،ميزان صرفهجويي در انرژي
ميتواند بيشتر از حد انتظار باشد.

نحوه عمل قراردادهاي صرفهجويي انرژي در بودجه س�ازمانها و برآوردهاي
هزينهاي دفتر بودجه كنگره

ميزاني از برآورد هزينه که دفتر بودجه كنگره براي تنظيم قانون بودجه پيشنهادي آماده ميکند،
در اصول تنظيم بودجه فدرال منعکس ميش��ود .بودجه فدرال به س��ه دسته تقسيم ميشود :صرف
هزينه براي برنامهها و فعاليتها ،درآمدها و هزينههاي خالص بهره .اختيارات بودجهاي براي برنامهها
حسب قوانين مالي مدون ،در چگونگي هزينههاي
و فعاليتها ـ اختياري است که سازمانهای فدرال
ِ
جاری و بلندمدت خود کس��ب ميکنند ـ بر اس��اس قوانيني که مجوز بودجه را تشکيل ميدهند به
دو دسته اختياري و اجباري طبقهبندي ميشوند .تخصيص بودجه ساليانه بر اساس بودجه اختياري
و تنظي��م برنامه بر اس��اس بودجه اجباري انجام ميش��ود .هزينهها نيز مش��ابه اختيارات بودجهاي
طبقهبندي ميش��وند .روش کنگره براي اجراي قوانين حاکم بر بودجه اختياري و اجباري متفاوت
اس��ت .در نتيجه ،برآوردهاي هزينهاي دفتر بودجه كنگره ،که به منظور ارائه اطالعات براي فرآیند
بودجه کنگره طراحي ش��ده اس��ت ،ميزان بودجه اختياري و اجباري را به طور جداگانه شناسايي و
گزارش ميکند.
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چگون�ه قراردادهاي صرفهجويي انرژي بر هزينهه�اي اجباري و اختياري در
برآوردهاي هزينهاي دفتر بودجه كنگره تأثیر ميگذارد؟
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وقتي سازمان فدرال وارد يک قرارداد صرفهجويي انرژي ميشود ،متعهد است که هزينه پيمانکار را
از منابع دولتي پرداخت نمايد تا هزينه تجهيزات و خدمات دريافتي را در دورهاي از سال تأمین نمايد.
ارائه مجوز به س��ازمانها براي ورود به چنين تعهداتي ،قبل از تخصيص اعتبارات براي پرداختهاي
مورد نياز قرارداد ،نوعي از اختيارات بودجه اس��ت [ .]28از اين رو ،دفتر بودجه كنگره براي طرحي
قانوني که به سازمانها اجازه استفاده از قراردادهاي صرفهجويي انرژي و اصالح آن را ميداد ،ميزان
به��اي تمام ش��ده هزينههاي اجباري را برآورد م��ی نماید (زيرا اختي��ارات بودجه جدا از تخصيص
اعتبارات ،به صورت قانون تهيه ميشوند).
ب��راي انعکاس اينک��ه در چارچوب يک قرارداد صرفهجويي انرژي ،دولت به پرداخت کامل هزينه
تجهيزات و خدمات متعهد است و به منظور انطباق با قوانين دفتر بودجه كنگره ،برآوردهاي هزينه
س��ازمانها براي چنين قانوني ،نش��ان دهنده بودجه اجباري هس��تند .همچنين برآوردهای هزینه،
سرمايهگذاري جهت خريد تجهيزات و خدمات از شرکتهاي خدمات انرژي را بازگو ميکنند [.]29
بنابراين ،برآورد هزينه نشانگر تنظيم بودجه اجباري براي سالهايي است که انتظار ميرود شرکت
خدمات انرژي نس��بت به خريد تجهيزات بهينهس��ازي انرژي متعهدشود و همچنين بيانگر برآورد
هزينه تجهيزات نصب ش��ده اس��ت .به اضافه برآورد ارزش خالص فعلي ،مربوط به هزينه استقراض
شرکت خدمات انرژي ،كه از الزام شرکت براي پرداخت با بهره باالتر از اسناد اوراق بهادار خزانه ،می
باش��د (هزينه استقراض ،معادل ميزان بهرهاي اس��ت که بايد پرداخت شود .اگر در خريد تجهيزات،
تأمی��ن مال��ي از طريق تخصيص اعتبارات ص��ورت بگيرد ،در برآورد هزينهها آورده نميش��ود ،زيرا
تغييرات در هزينه بهره اس��ناد خزانه ،با توجه به قوانين بودجه کنگره ،به عنوان هزينه صرفهجويي
محسوب نميشود) .در برآورد دفتر بودجه كنگره ،هزينههايي که از چنين تعهداتي ناشي ميشوند،
در طول دوره ساخت و خريد تجهيزات از طرف دولت فدرال توزيع ميشوند [.]30
همچنين ورود به قراردادهاي صرفهجويي انرژي ،بر هزينههاي اختياري تأثیر ميگذارد .به عنوان
بخش��ي از قرارداد ،سازمانها به ش��رکتهاي خدمات انرژي در قبال هزينه سنجش و صحهگذاري،
کاه��ش مصرف انرژي و س��اير خدمات مربوط ب��ه بهرهبرداري و نگهداري تجهي��زات جديد ،هزینه
پرداخت ميکنند .به اين هزينهها به عنوان هزينههاي اختياري توجه ميش��ود ،زيرا دولت ميتواند
در ه��ر زمان��ي اين خدمات را ح��ذف کند .به عالوه ،همان طور که در دو فصل قبلي توصيف ش��د،
سرمايهگذاري در تجهيزاتي با کارآيي باال باعث کاهش هزينههاي انرژي سازمان ميشود که معموالً
اعتبار آن در قالب تخصيصهاي ساليانه پرداخت ميگردد .مقدار و بازه چنين کاهشهايي در هزينه
ان��رژي ،بس��تگي به عوامل مختل��ف دارد .اما در کل ،دفتر بودجه كنگره انتظ��ار دارد اين کاهش به

تدري��ج در طول عمر مفيد تجهيزات جديد اتفاق بيافتد .اگر بودجه ،خريد تجهيزات را در چارچوب
قراردادهاي صرفهجويي انرژي ،به عنوان هزينه اجباري (همان طور که در برآورد هزينه دفتر بودجه
كنگره نش��ان داده ش��ده اس��ت) ثبت نمايد ،همه آن کاهشها در هزينه انرژي و س��اير هزينههاي
مربوطه ،ميتوانند هزينههاي اختياري سازمانها را کاهش دهند [.]31

چرا با دو دسته از هزينهها ،جداگانه برخورد ميشود

در فرآین��د بودج��ه کنگ��ره ،وقتي قانونگذاران ،قان��ون را جدا از اليحه بودج��ه مورد توجه قرار
ميدهند ،اثرات پيشبيني شده اين قانون بر روي هزينههاي اجباري و اختياري به صورت جداگانه
مورد رسيدگي قرار ميگيرد .زيرا هزينه اجباري به طور مستقيم از قانون مدون نشأت ميگيرد ،در
حالي که هزينههاي اختياري توسط ساير قوانين (تخصيص اعتبارات ساليانه) مشخص می شوند .اين
اثرات به انواع مختلفي از قوانين اجراي بودجه کنگره مربوط ميشوند:
• برآورد هزينههاي اجباري ـ نظير هزينه پيشبيني ش��ده براي سرمايهگذاري از طريق قراردادهاي
صرفهجويي انرژي ـ براي مثال ،جهت اجراي قوانيني مورد استفاده قرار ميگيرد که براي اطمينان
از تأثیر نگذاشتن ساير قوانين بر روي درآمدها و مصارف و افزايش کسري بودجه در دوره مشخص،
وضع ش��دهاند .به طور معمول اين قوانين در حکم مجوز اس��تفاده از قراردادهاي صرفهجويي انرژي
هستند .از برآورد هزينههاي اجباري براي کمک به کميته ،در تخصيص منابع تحت مصوبات بودجه
نيز استفاده ميشود.
• با تأثیرات محتمل بر هزينههاي اختياري ـ شامل پتانسيل صرفهجويي از سرمايهگذاريهاي انجام
ش��ده در حوزه بهرهوري انرژي ـ به گونههاي مختلفي برخورد ميش��ود :محدوديتها در هزينههاي
اختياري از طريق تخصیص مجوزهاي بودجهاي در طي سال برطرف ميشوند (که براي تأمین اعتبار
امور دفاعي و غيردفاعي به طور جداگانه کاربرد دارند).
ارزياب��ي اثر بودجهاي قرارداده��اي صرفهجويي انرژي ،با توجه به برآوردهاي دفتر بودجه كنگره،
بس��يار پيچيده اس��ت .زيرا بس��ياري از هزينههاي اين نوع قراردادها در يک طبقهبندي از بودجه ،و
صرفهجوييها در طبقهبندي ديگري قرار ميگيرند .عالوه بر اين ،بيش��تر مخارج يا هم ه آنها ،براي
ق��رارداد صرفهجويي انرژي جديد در دوره  10س��اله اتفاق ميافتد که در برآورد هزينه دفتر بودجه
كنگره آورده ميشود .در حالي که بيشتر صرفهجويي تحقق يافته در سالهاي بعد اتفاق ميافتد.

يک مثال توصيفي از اصالح بودجه دفتر بودجه كنگره

اگر دفتر بودجه كنگره يک برآورد هزينهاي براي مثال اول (که در باال بررسي شد) ارائه نمايد ـ
سرمايهگذاري  10ميليون دالري از طريق يک قرارداد صرفهجويي انرژي ـ اثرات زير در هزينههاي
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اجباري و اختياري نشان داده خواهند شد (جدول :)2
• برآورد ميشود که تصويب مجوز قرارداد ،منجر به هزينه  11/6ميليون دالري در بودجه اجباري ،در
سال امضاي قرارداد صرفهجويي انرژي شود 10 .ميليون دالر در هزينههاي سرمايهگذاري (براي نصب
واحدهاي بهينهسازي انرژي و تضمينهاي مربوط به عملکرد) و  1/6ميليون دالر براي ارزش فعلي
تنزيل ش��ده از هزينه افزوده ش��ده تأمین مالي بخش خصوصي ،در مقايسه با نرخ بهره خزانهداري.
برآورد هزينههاي اجباري نيز در مجموع  11/6ميليون دالر در طول سالهاي نصب تجهيزات توسط
فروش��نده خواهد بود (براي سادگي ،در اين مثال نصب واحدهاي بهينهسازي انرژي به طور کامل و
فوري فرض شده است) [.]32
• کاهش در مصرف انرژي و هزينهها توس��ط ق��رارداد صرفهجويي انرژي ،منجر به کاهش نياز براي
تخصيص اعتبار اختياري به ميزان  1/1ميليون دالر در سال اول و افزايش اين مبلغ در سالهاي بعد
خواهد ش��د [ .]33چون در فرآیند بودجه کنگره ،تغييرات در هزينهها و درآمدها براي س��ال جاري
و  10س��ال بعد آن در نظر گرفته ميش��ود ،بنابراين جزئيات ارائه شده در برآوردهاي هزينهاي دفتر
بودجه كنگره ،الزاماً همه صرفهجوييهاي مورد انتظار از يک قرارداد صرفهجويي انرژي را که در يک
دوره طوالنيتر اتفاق ميافتد ،شامل نميشود.
• بعد از جبران بخش��ي از هزينهه��ا با انجام صرفهجويي ،هزين ه خدمات مرب��وط به قرارداد ،حدود
 250000تا  300000دالر از هزينههاي اختياري برآورد ميشود.
ب��ه طور کلي در اين مثال 10/3 ،ميليون دالر صرفهجويي در هزينههاي اختياري ،طي دوره 10
ساله برآورد شده است .از آنجایی که طول عمر مفيد تجهيزات  25سال فرض شده است ،صرفهجويي
بيشتر در سالهاي بعد نيز پيشبيني ميشود.

تفاوت در اصالح بودجه سازمانهاي فدرال
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دفتر مديريت و بودجه و سازمانهاي ديگر ،معموال راهکارهای مربوط به حوزه تعهدات دولت را
که در چارچوب قراردادهاي صرفهجويي انرژي اس��ت ،در زمان انعقاد اين تعهدات دنبال نميکنند.
برآوردها طبق بودجهبندي فدرال و طبق روشهايي است که پايه و اساس دفتر بودجه كنگره را شکل
ميدهند .در بودجه سازمانها ،تعهد اوليه منابع دولتي براي همه پرداختهاي مورد نياز در چارچوب
قرارداد صرفهجويي انرژي ،به عنوان تعهدي که نيازمند اختيارات بودجه باشد ،نشان داده نشدهاست.
در عوض ،سازمانها معموالً پرداخت به فروشندگان را به عنوان بودجه ساليانه که در سالهاي متعدد
پخش ش��ده اس��ت ،ثبت ميكنند .در چارچوب اين رويکرد ،تخصيص پرداختها ،حداقل بخشي از
کاهش در هزينههاي انرژي ساالنه از طريق سرمايهگذاري را جبران مينمايد.

اين عمل ،با توجه به قانون حاکم بر قراردادهاي صرفهجويي انرژي مجاز است .اما معمول نيست كه
ب��راي ورود به قرارداد ،بدون تخصيص بودجه براي تأمین کامل هزينههاي تعهدات قانوني دولت ،به
س��ازمانها مجوز دادهشود .در عوض ،پس از امضاي قرارداد ،نياز است سازمان تنها مقدار مورد نياز
براي تأمین هزينه قرارداد در س��ال اول را متعهد ش��ود .با اين وجود ،دفتر مديريت و بودجه ضمن
ارائه راهنماي اس��تفاده از قراردادهاي صرفهجويي انرژي ،به سازمانها هشدار داد تا ماهيت الزامآور
چنين تعهدات قراردادي و نحوه اجبار سازمانها به تأمین مالي ارائه شده در سالهاي آتي را در نظر
بگيرند [.]34
عالوه بر اين ،ثبت پرداخت قراردادها به عنوان هزينههاي جاري ساالنه توسط سازمانها ،به طور
مؤثر آنها را به اختصاص بخش��ي از بودجه اختياري خود براي تأمین هزينههاي فروشندگان ،جهت
سرمايهگذاري از طريق قراردادهاي صرفهجويي انرژي ملزم ميكند .در مقابل ،هزينه بهره مرتبط با
پروژههاي فدرال ،به طور مستقيم با بودجهاي پرداخت ميشود كه به دليل هزينه بودن ،به سازمانها
داده نميش��ود .هزينههاي بهره دولت به مبالغي تعلق ميگيرد که خزانهداري ،وامي براي پرداخت
در قبال فعاليتهاي فدرال ميدهد ،که به عنوان ابزاري جهت تأمین مالي در نظر گرفته ميش��ود.
چنين هزينههايي در برآورد اثرات بودجهاي قانون ،که حمايت مالي اين فعاليتها را فراهم ميکند،
به حساب نميآيند.
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برآورد هزينه

سطح مجوز برآورد

اختصاص اعتبار به
خدمات مرتبط با
قرارداد صرفهجويي
انرژي**

برآورد هزينه

سطح مجوز برآورد

مرتبط با قرارداد
صرفهجويي انرژي

صرفهجويي در هزينه
انرژي

برآورد هزينه

مجوز تخمين بودجه

تعهدات فدرال
بر اساس قرارداد
صرفهجويي انرژي

2015

11578

11578

2016

2017

2020
2019
2018
تغييرات در هزينههاي مستقيم*

2021

تغييرات در موضوع تخصيص اعتبارات

2022

2023

2025

 2015تا
2020

مجموع
 2015تا
2025

11578
11578

11578
11578

-1100

-1100

-1122

250

-1122
-1144

255

-1144
-1167

260

-1167
-1191

265

-1191
-1214

271

-1214
-1239

276

-1239
-1264

282

-1264
-1289

287

-1289
-1315

293

-1341

-1341

299

-6939
-6939

305

-13386
-13386

1577

250

255

260

265

271

276

282

287

293

299

305

1577

3042

3042

-1315

2024

جدول  :2برآورد هزينه که اثرات بودجهبندي بر سازمان فدرالي (که از قرارداد صرفهجويي انرژي استفاد ه ميکند) را نشان ميدهد.
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يادداشت :اين جدول ،اثرات بودجه برآورد شده از  10ميليون دالر قرارداد صرفهجويي انرژي مذکور
در جدول  1را نش��ان ميدهد .برآوردها بيانگر روشهايي هستند که دفتر بودجه كنگره براي ثبت
قراردادهاي صرفهجويي انرژي در بودجه فدرال مناسب ميداند .با اين حال از سال  ،1998که براي
اولين بار قراردادهاي صرفهجويي انرژي اجرا شدند ،دولت در زمان انعقاد قرارداد ،تعهدات کامل فدرال
در چارچوب قراردادهاي صرفهجويي انرژي را ثبت نكرد .در عوض ،پرداختها به س��رمايهگذاران را
از بابت قراردادهاي در حال انجام ،ثبت کرد که اين پرداختها در چارچوب قراردادهاي صرفهجويي
انرژي ،به صورت سال به سال و بر مبناي تخصيص بودجه است (که اين عمل طبق قانون قراردادهاي
صرفهجويي انرژي مجاز است) .اگر دولت اين روش را در قراردادهاي صرفهجويي انرژي دنبال نمايد،
ش يافته انرژي ،به س��مت پرداختهاي قراردادي به
زماني که صرفهجويي حاصل از هزينههاي کاه 
سرمايهگذاران برود ،صرفهجوييها در هزينههاي انرژي سازمانها تا حد زيادي در طول مدت قرارداد
بدون تغيير باقی ميمانند .در نتيجه ،دفتر بودجه كنگره برآورد كرده است که در تخصيص بودجه در
دوره  10ساله براي اجراي اين قراردادها ،در چارچوب اين برآورد ،کاهش قابلتوجهي وجود نخواهد
داشت .اگر کاهش مورد انتظار در استفاده از انرژي ،فراتر از مدت قرارداد ادامه داشته باشد و بودجه
ساليانه براي هزينههاي مربوط به انرژي سازمان بر اين اساس کاهش يابد ،بودجه صرفهجويي شده
به دولت فدرال تعلق ميگيرد.
* مجوز تخمين بودجه در س��الهايي نش��ان داده شده است که انتظار ميرفت تعهدات انجام شوند
کمي نمايش داده شوند .همچنین نمایش
و هزينههاي برآورد ش��ده از بهينهسازي انرژي به صورت ّ
ارزش فعلي برآورد ش��ده از ميزان اس��تقراض شرکتها براي خدمات انرژي ،که نتيجه پرداخت نرخ
بهره بيش��تر از سوي شرکتها نس��بت به خزانهداري است ،مورد انتظار بود (ميزان استقراض با نرخ
بهرهاي برابر اس��ت که در صورت تأمین مالي تجهيزات از تخصيص اعتبارات ،پرداخت خواهد ش��د.
مقادير اين اعتبارات در اینجا لحاظ نش��ده اس��ت زيرا براي اجراي قوانين بودجه کنگره ،تغييرات در
هزينه بهره خزان ه به عنوان هزينه يا ذخيره که به قانون خاصي مرتبط باش��د ،به حس��اب نميآيد).
تخمين هزينهها از تعهدات ،در یک بازه زماني حاصل ميش��ود ک��ه از پيمانکاران انتظار ميرود به
نمايندگي از دولت فدرال ،ساخت ،خريد و نصب تجهيزات را انجام دهند .براي سهولت ،فرض شده
است که در مثال ،تجهيزات بهينهسازي انرژي به سرعت نصب شدهاند.
** خدمات مرتبط با قراردادهاي صرفهجويي انرژي هزينههاي نگهداري زمانبندي شده از تجهيزات،
هزينههاي تعمير يا جايگزيني تجهيزاتي که اس��تفاده از آنها در قرارداد ذکر نشده است ،هزينههاي
سنجش و تأیید صرفهجوييهاي انرژي و همچنين هزينههاي کنترل و مديريت را تأمین مينمايد.
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اگ��ر پيمانکار به کار با تجهيزات و نگ��هداري از آنها براي دولت ادامه دهد ،پرداخت برخي از مخارج
ساالنه قرارداد ،ميتواند بعد از دوره بازپرداخت صورت گيرد.

يادداشتهاي پاياني

[ ]1اين شرکتها بعضاً با نام  ESCOنيز براي اختصار در نامگذاري شرکتهاي صرفهجويي ،انرژي
شناخته ميشوند.

[ ]2به طور کلي ،تأمین مالي براي پرداخت به شرکتهاي خدمات انرژي که در چارچوب قراردادهاي
صرفهجويي انرژي بر عهده دولت است ،شامل هزينههاي نرخ بهره بر مبلغي که شرکت خدمات انرژي
استقراض نموده و همچنين ميزان برگشت سرمايه بواسطه سرمايهگذاري موجود در پروژه ميشود.
[ ]3مثالهاي ديگر از قراردادهاي تأمین مالي به روش س��هعاملي ،قراردادهاي خدمات انرژي براي
تأسیسات ،توافقنامههاي خريد انرژي ،افزايش استفاده اجارهاي و قراردادهاي صرفهجويي مشترک را
شامل ميشوند .براي اطالعات بيشتر از توافقنامهها و قراردادهاي مشابه ،مراجعه شود به:
CBO, Third-Party Financing of Federal Projects (June 2005), www.cbo.gov/
publication/16554
[4] DOE, Annual Report on Federal Government Energy Management and Conservation Programs, Fiscal year 2011 (March 2014), http://tinyurl.com/kwev2u5
[5] Staff of the Federal Energy Management Program ,DOE, information provided to CBO (December 2014).
John Shonder, Energy Savings from GSA’s National Deep Energy Retrofit Program, (Oak Ridge National laboratory, September 2014), http://go.usa.gov/h49t
[6] DOE, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, Federal Government project Performance Benchmarks (All ASHRAE Zones) (June 2014),
http://tinyurl.com/ka4nn3j
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شناس��ايي پروژههاي فدرال از دادههاي مربوط به پروژهه��اي قراردادهاي صرفهجويي انرژي صورت
ميگي��رد ،ک��ه در کتابخان��ه ملي «برکلي» و ش��رکتهاي خدم��ات انرژي در مجام��ع بين المللي
( )NAESCOنگهداري ميشوند
[7] peter H.Larsen, Chrles, A.Goldman, and Andrew Satchwell, “Evolution of the
U.S. Energy Service Company Industry
http://dx.doi.org/10.1016/j.enpol.2012.08.035.

[8] DOE, Office of Inspector General, Audit Report: Management of Energy
Savings Performance Contract Delivery Orders at the DOE, (September
2009), http://tinyurl.com/lorcadr; and Department of Defense, Office of Inspector General, Fort Knox and the Army Need to Improve Internal Controls
for Utility Energy Services Contracts, (September 2014), www.dodig.mil/pubs/
documents/DODIG-2014-107.pdf

 آنها ممکن است تصور کنند که بهرهوري انرژي تجهيزاتي که بايد جايگزين شوند،] براي مثال9[
.مانند تجهيزات قديمي کاهش نخواهد يافت
(Oak Ridge National Laboratory, March 2013) http://tinyurl.com/mkwjf8z.pdf

 کاهش در مصرف انرژي به نفع،] صرف نظر از بحثهاي صرفهجويي انرژي در اين گزارش10[
. زيرا اين کاهش باعث کاهش آاليندههاي ناشي از توليد و مصرف انرژي ميشود.جامعه است
[11] GAO, Capital Financing: Partnership and Energy Savings Pesformence Contracts Raise Budgeting and Monitoring Concerns, GAO-05-55 (December 2004)
[12] DOE, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, “ESPCs”, DOE/
GO-102011-3308 (July 2011), www.nrel.gov/docs/fy11osti/51667.pdf

، ارائه نمودندCBO  ب��ه2014  در ماه دس��امبر س��الFEMP ب��ا توجه به اطالعاتي که کارکنان
ميتوان اظهار داش��ت که سهم مشارکت دولت در قراردادهاي صرفهجويي انرژي ميتواند فراتر از
. درصد باشد25
[13] GAO, Energy Savings: Performance Contracts Offer Benefits, but Viligance Is Needed To Protect Government Intrests, GAO-050340 (June 2005)
www.gao.gov/products/GAO-05-340.
[14] answers to questions for the record by Kathleen Hogan, Deputy Secretary for Energy Efficiency, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy,
DOE (August 20, 2013), http://go.usa.gov/h4AA.
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] براي اطالعات بيش��تر از نقش ريسکهاي موجود در حس��ابداري هزينههاي دولت مراجعه15[
:شود به
Testimony of douglas W.Elmendorf, Director, Congressional Budget Office.
Estimates of the Cost of the Credit Programs of the Export-Import Bank
(June 25, 2014), www.gao.gov/publication/45468.

 ميزان تس��ويه ضمانتهاي،2008  ت��ا1926 ] محققي��ن ب��رآورد کردهاند که در س��الهاي16[
 درصد از نرخ بهره0/5 خزانهداري باعث ش��ده اس��ت که متوسط نرخ بازگشت س��رمايه به ميزان
: مراجعه شود به.اوراق قرضه به صورت ساالنه کمتر باشد

Arvind Krishnamurthy and Annette VissingJorgensen, “The Aggregate
Demand for Treasury Debt,” (April 2012), pp.233-267, www.jstor.org/stable/10.1086/666526.

 مراجعه،] براي آگاهي از فعاليتهاي گذشته در بازار مالي قراردادهاي صرفهجويي انرژي17[
:شود به
DOE, FEMP, Rducing Financing costs for Federal ESPCs (December 7,
2004), http://tinyurl.com/oj83vhw.pdf

: مراجعه شود به،براي مشاهده ساير روندها از هزينههاي تأمین مالي
DOE, FEMP, Agency ESCO Forum, Presentation by Doug Culbreth (March
11, 2009), http://tinyurl.com/lh84j7q.pdf
[18] Patrick J. Hughes and others, Evaluation of Federal Agency Savings
Performance Contracting_Methodology for Comparing processes and costs
of ESPC and Appropriations-Funded Energy Projects, (Oak Ridge National
laboratory, March 2003), http://tinyurl.com/p8ga9q8.pdf
[19] Andrew Satchwell and others, A Survay of the U.S.ESCO Industry: Market Growth and Development From 2008 to 2011 (June 2010), http://tinyurl.
com/q5ltubc.pdf
[20] DOE, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, “eproject builder” , (January 15, 2015), http://energy.gov/eere/femp/eproject-builder.
[21] Staff of the FEMP, DOE, information provided to CBO (September 2014)
[22] Peter H. Larsen, Charles A. Goldman, and Andrew Satchwell, “Evolution
of the U.S. Energy Service Company Industry: Market Size and Project and
Performance from 1990 – 2008.” (November 2012)
[23] DOE, FEMP, “Energy Savings Performance Contracts: Frequently Asked
Questions,” (November 2012), www.eere.energy.gov/femp/pdfs/espc_faqs.
pdf

 در بازه، هزينههاي اس��تقراض در چارچوب قراردادهاي صرفهجويي انرژي،2014 ] در س��ال24[
 به دفتر بودجه کنگره در ماهFEMP  درص��د قرار ميگيرند (طبق اطالعاتي که کارکن��ان5  ت��ا4
.) ارائه نمودهاند2014 دسامبر سال
 در راستاي. دريافتهاي ديگر و استقراض تامین می شود،] مخارج دولت از ترکیب مالياتها25[
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اه��داف اين گزارش CBO ،جری��ان های نقدي دولت را از خريد تجهي��زات صرفهجويي انرژي با
استفاده از تخصيصها (استقراض توسط دولت) بررسي نموده است .به هر حال  ،CBOسرمايهها
براي مخارج تعيين شده را از مالياتها و قرضها جدا در نظر گرفته است.
[ ]26به منظور مقايس��ه ،در اين مورد دولت ملزم به تهيه ضمانت اجرايي از فروش��نده تجهيزات
است که اين ضمانت معادل با تضمين شرکت خدمات انرژي در چارچوب قراردادهاي صرفهجويي
انرژي است .بنابراين ،سرمايهگذاري دولت در مثال تخصيص اعتبارات نيز برابر با  10ميليون دالر
خواهد بود .هزينههاي ديگر تغييري نخواهند کرد ،مگر اينکه در تأمین مالي تفاوتي ايجاد ش��ود.
اگرچه ساير هزينهها ميتوانند به نحوه تأمین مالي پروژه وابسته باشند.
[ ]27ن��رخ بهره در پروژههاي  CBOبا توجه به نرخ ده س��اله خزان��هداري ،حدود  4/6درصد در
سالهاي  2020تا  2025خواهد بود .مراجعه شود به:
CBO, The Budget and Economic Outlook: 2015 to 2025 (January 2015), www.
cbo.gov/publication/49892
[28] GAO, A Glossary of Terms Used in the Federal Budget Process, (September 2005), www.gao.gov/products/GAO-05-734sp

[ ]29اي��ن اصالح��ات با توجه به مجامع بودجهبندي که درآنها ،هزينه اجاره ماش��ينآالت برآورد
ش��ده است ،تغيير ناپذير و ثابت اس��ت .همانند قراردادهاي صرفهجويي انرژي ،هزينههاي مذکور
ش��امل تعهدات در پيشپرداختها براي پرداخت کل مبلغ س��رمايهگذاري در مدت زمان اجراي
پروژه است.
[ ]30روشي که  CBOدر تهيه برآوردهاي هزينه براي پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي دنبال
ميکند ،ثابت اس��ت (با توجه به توضيح راهنماي موجود که مديران ،گزارش کنفرانس را ضميمه
تعديل بودجه در سال  1997نموده بودند) .مراجعه شود به:
House Committee on the Budget, Conference Report to Accompany H.R.
2015, House Report 105217 (July 30, 1997), pp. 1007-1014, http://go.usa.
gov/hb8q.pdf

در واقع قانون شماره  ،11به اصالحات سوابق ميپردازد که به سازمانها اجازه ورود به توافقنامههاي
سهعاملي را براي تأمین مالي صادر مينمايد.
[31] for example, CBO, cost estimate for H.R. 2689, the Energy Savings
Through Public-Private Partnerships Act of 2014 (September 24, 2014),
www.cbo.gov/publication/45748
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[ ]32اين  6/11ميليون دالر ،همان مقدار ارزش فعلي است که در انتهاي ستون مياني جدول 1
نشان داده شده است.
[ ]33اين صرفهجوييها مقاديري هس��تند که در س��تون اول جدول  ،1براي  10سال اول نشان
داده شدهاند.
[34] OMB, Federal Use of Energy Savings Performance Contracting M-98-13
(July 1998), http://go.usa.gov/hpg5.pdf
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فصل چهارم

فراتر از صرفهجوييهاي تضمين شده
صرفهجويي هزينههاي مازاد مرتبط با پروژههاي
قرارداد صرفهجويي انرژي

4

خالصه
معم��وال اعتقاد بر اين اس��ت که پروژههاي قرارداد صرفهجويي ان��رژي ،تنها به ميزان کمي در
هزينههاي دولت صرفهجويي نموده اس��ت .به طوری که اغلب صرفهجوييهاي تضمين ش��ده به
ش��رکتهاي خدمات انرژي تعلق مييابند .اصليترين نتيجه گزارش اين اس��ت که قس��مت قابل
توجه��ي از صرفهجويي در هزينه ،به دولت تعلق ميگي��رد .اين صرفهجوييها به داليل زير انجام
ميشوند )1 :قراردادهاي صرفهجويي انرژي تماميبرآوردهاي انجام شده را تضمين نميکنند)2 ،
عم��ر مفيد تجهيزات در دوره اجراي قرارداد صرفهجويي انرژي افزايش مييابد )3 ،مؤسس��ههاي
ملي استاندارد و تکنولوژي 1یا اداره اطالعات انرژي ، 2برآوردهاي مربوط به قيمت انرژي را با توجه
ب��ه افزايش واقعي قيمتها ،خيل��ي محافظهکارانه انجام دادهاند و  )4در موارد پايهاي که اس��اس
محاس��بات صرفهجويي تضمين شده هستند ،چنين فرض ميش��ود که تجهيزات پايهاي کارآيي
خود را در طول زمان حفظ نموده و مدت زماني که بايد از آنها نگهداري شود ،برابر با دوره اجراي
قراردادهاي صرفهجويي انرژي است.
فرضيات واقعيتر نشان ميدهند که براي پروژهاي مشخص ،دولت فدرال به وسيله قراردادهاي
صرفهجوي��ي ان��رژي تقريباً دو برابر هزينه صرفهجويي تضمين ش��ده را دريافت ميکند .نمودار 1
منابع هر کدام از اين صرفهجوييها را به تفکيک نمايش ميدهد.
نمودار  :1منابع صرفهجوييهاي مازاد در هزين ه در پروژهاي از قراردادهاي صرفهجويي
انرژي
 6درصد
صرفه جویی بدست آمده بیشتر
ناچیز شمردن نرخ افزایش انرژی
کم شدن بهره وری تجهیزات پایه
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قرارداد صرفه جویی انرژی تنها  96درصد از
صرفه جویی برآورد شده را تضمین می کند.

 46درصد

 41درصد

 7درصد

1- National Institutes for Standards and Technology
2-Energy Information Administration

مقدمه

معموال اعتقاد بر اين اس��ت که خالص صرفهجوي��ي در هزينههاي دولت ،در پروژههاي قرارداد
صرفهجوي��ي انرژي فدرال زياد نيس��ت .به طوری که که اغلب هزینههای تضمین ش��ده در قبال
صرفهجوییه��ای انرژی و صرفهجوییهای هزینههای مرتبط ب��ا انرژی ،که در طول مدت قرارداد
صرفهجویی انرژی به دست میآیند ،پرداخت ميشود .به هر حال اين عقيده بر اين فرضيه استوار
اس��ت که صرفهجويي تضمين شده در هزينهها ،كم و بيش برابر هزينههاي بازدارندهي 1مرتبط با
پروژه است .همان طور که در اين گزارش نشان داده ميشود ،چهار منبع اصلي براي صرفهجويي
کمي
هزينه وجود دارد که در محاس��بات صرفهجويي تضمين ش��ده لحاظ نميشود .روشي براي ّ
سازي صرفهجوييهاي مازاد براي يک پروژه خاص ارائه ميشود.
نخس��ت اينکه براي کاهش ريس��ک ،قراردادهاي صرفهجويي ان��رژي تنها در حدود  96درصد
از هزينه برآورد ش��ده يک پروژه را تضمين ميكنند .به اين معني که در نبود کمبود ،س��ايت در
ح��دود  104درصد از صرفهجويي تضمين ش��ده را در طول اجراي پروژه دريافت ميکند .دومين
منب��ع صرفهجويي مازاد ،اين اس��ت که صرفهجويي هزينه تضمين ش��ده در پروژه ،تنها در طول
دوره اج��راي قراردادهاي صرفهجويي انرژي ،افزايش مييابد .متوس��ط زم��ان اجراي قراردادهاي
صرفهجويي انرژي برنامه مديريت انرژي 17 ،سال است و چنين به نظر ميرسد که اگر تجهيزات
در طول  17س��ال به خوبي نگهداري ش��وند ،عمر مفيد و س��رويسدهي بيشتري خواهند داشت.
اين که دقيقاً مدت زمان سرويسدهي تجهيزات چقدر خواهد بود ،به نوع تجهيزاتی بستگي دارد
که در پروژه به کار ميروند .براي مثال ،چيلرهاي با سيس��تم گريز از مرکز ،عمر بيش از  25سال
2
دارند.
س��ومين منبع صرفهجويي مازاد که موجب افزاي��ش صرفهجوييهاي انرژي و صرفهجوييهاي
هزینه مرتبط با انرژی می ش��ود ،محاس��به قيمتهاي اقالم تأسیس��اتي قرارداد در پروژه قرارداد
صرفهجويي انرژي اس��ت .به منظور تعيين نرخهاي افزايش ،س��ازمانها و قراردادهاي صرفهجويي
انرژي ،اغلب از فاکتورهاي موجود در نش��ريه س��االنه كتاب راهنماي ش��ماره  135انس��تيتو ملي
ف��نآوری و اطالعات اياالت متحده( 3انس��تيتو ملي فنآوری و اطالع��ات )2013 ،4بهره میبرند.
به هر حال از س��ال  ،1998پيشبينيها بسیار محتاطانه بوده اند (اداره اطالعات انرژي،)2012 ،5
به اين معني که قيمتهاي انرژي ،س��ريعتر از آنچه که در برآوردها پيشبيني ش��ده بود افزايش
يافته اس��ت .بنابراين ،هزينههاي بازدارنده انرژي و هزينه تعمير و نگهداري مرتبط با آن ،بيشتر از
صرفهجوييهاي تضمين شده در هزينه ميباشد.
1- Avoided Costs
2- ASHRAE, 2011
3- Nist Annual Supplement to Handbook 135
4- NIST
5- EIA
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در نهاي��ت ،صرفهجوي��ي انرژي در پروژههاي ق��رارداد صرفهجويي ان��رژي در ارتباط با گزينه
«هيچ كاري نکن »1محاسبه ميشود که در آن ،تجهيزات موجود در محل ناديده گرفته ميشوند.
محاس��بات فرض می کنند که تجهي��زات موجود در طول دوره قرارداده��اي صرفهجويي انرژي،
کارآيي مش��ابهي خواهند داش��ت و نياز به نگهداري مش��ابهي دارند .در حقيقت ،تجهيزاتي که در
قراردادهاي صرفهجويي انرژي نياز به جايگزيني دارند ،معموالً در اواخر عمر مفيدشان هستند .به
طوری که حتي اگر اين تجهيزات بدون اس��تفاده باقي بمانند ،احتماالً کارآيي آنها کاهش خواهد
ياف��ت و هزينه نگهداري آنها به مرور زمان افزايش خواهد يافت .بنابراين محاس��به صرفهجوييها
به س��متي متمايل اس��ت که هزينههاي مرتبط با گزينه «هيچ كاري نکن» را کمتر از حد واقعي
ب��رآورد نموده و متعاقباً ،صرفهجوييهاي مرتبط ب��ا قراردادهاي صرفهجويي انرژي را کمتر از حد
واقعي برآورد می نمايد.
همان طور که در بخشهاي بعدي نش��ان داده خواهد شد ،صرفهجوييهاي مازاد در هزينهای
که در نتيجه اين عوامل به خزانه دولت افزوده ميشوند ،قابل توجه ميباشند .براي پروژهاي که در
اينجا به عنوان نمونه بررسي شده است ،صرفهجويي هزينههاي مازاد معادل  96درصد صرفهجويي
هزينههاي تضمين ش��ده ميباش��د .به اين مفهوم که کل صرفهجويي هزين��ه که به خزانه دولت
تحويل داده شده ،در حدود  1/96برابر ميزان صرفهجويي هزينه تضمين شده ميباشد.

پروژه نمونه
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تحلي��ل و بررس��ي پروژهاي از قرارداده��اي صرفهجويي انرژي ،با اس��تفاده از دادههاي قرارداد
تحوي��ل نامعين ،تعداد نامعين مربوط به قرارداد صرفهجوي��ي انرژي برنامه مديريت انرژي فدرال،
طي س��الهاي  2010تا  ،2012شروع میش��ود .در طول اين دوره ،ميانگين هزينه اجراي پروژه
تقريباً  18/2ميليون دالر بود .هزينه اجراي پروژه ش��امل تمام هزينههاي اجراي مس��تقيم پروژه
(جمع آوري اطالعات ،مطالعات و بررسي امکانسنجي ،طراحي ،تجهيزات ،ساخت ،کميسيون) به
اضافه هزينههاي غير مستقيم (شامل سربار ،فروش و  )...و سود است.
سازماني كه سيستمي جامع براي بهبود بهرهوري انرژي طرحريزي ميکند ،ممکن است با اين
مورد مواجه ش��ود که پروژه قرارداد صرفهجویی انرژی ،پروژههای تعمیر یا نوسازی را غیرضروری
میکن��د .زیرا پ��روژه قرارداد صرفهجویی انرژی مش��کالت نیازمند تعمیر و نوس��ازی را نیز در بر
میگیرد و یا آنها را مرتفع میکند .صرفهجوييهاي مربوط به مصرف داراييها متوقف شده است.
زيرا ممکن اس��ت پروژه صرفهجويي ،به عنوان صرفهجويي تکمرتبهاي 1توصيف شود که ميتواند
براي پرداختهاي تکمرتبهاي قرارداد صرفهجويي انرژي به کار برده ش��ود .طي سالهاي 2010
1-One-time

تا  2012پرداختهاي تکمرتبهاي از صرفهجويي (صرف نظر از پروژههايي با پرداختهاي عظيم
مربوط به قانون بهبود و س��رمايهگذاري مجدد آمري��کا )1به طور ميانگين حدود  10درصد هزينه
اجراي پروژه بودند.
عليرغم اينکه نرخ بهره س��رمايهگذاريها در طول دوره  2010تا  ،2012برابر با  5/76درصد
ب��ود ،نرخ بهره  4درصدي براي پروژه نمونه (به منظور تطابق با قراردادهاي اخير) انتخاب گرديد.
نرخ س��ود پروژه قرارداده صرفهجويي انرژي به نرخ خزانه و ش��رايط بازار بستگي داشته و در طول
چند سال گذشته روند نزولي داشته است.
در پروژه قرارداد صرفهجويي انرژي ،تا زماني که دولت تجهيزات بهينهسازي نصب شده را نپذيرد،
هيچ پرداختي از سوي دولت به پروژه انجام نميشود .به همين دليل ،قرارداد صرفهجويي انرژي بايد
بيش از ميزان نياز خود براي اجراي پروژه وام بگيرد تا سود سرمايهگذاران را در مدت اجراي پروژه
پرداخت نمايد .ميزان بيش از حد وام« ،هزينه تدارکات تأمین مالي »2ناميده ميش��ود که عالوه بر
س��ود مربوط به سرمايه دوره س��اخت ،ممکن است شامل هزينههاي تسويه حساب و ساير هزينهها
مانند تعهدات پرداخت و اجرا باشد .براي پروژه نمونه ،هزينه تدارکات تأمین مالي معادل  1/78برابر
مجموع س��ود س��االنه هزينه پروژه و هزينه تدارکات تأمین مالي در نظر گرفته شد .اين ميزان برابر
ميانگيني از هزينه پروژههاي ارائه شده طي سالهاي  2010تا  2012ميباشد.
هزينه خدمات دوره اجرا در سال اول اجرا ،معادل  2/15درصد از هزينه اجراي پروژه و يا معادل
 391300دالر در نظر گرفته شد .از اين مقدار 90/7 ،درصد براي عمليات تعمير و نگهداري و 9/3
درصد براي س��نجش و تأیید اختصاص داده شد .طبق توصيههاي اخير انستيتوی ملي فنآوری و
اطالعات در مورد نوس��انات کلي قيمت (اعالم ش��ده توسط انستيتوی ملي فنآوری و اطالعات در
سال  ،)2013ساالنه به ميزان  2/1درصد افزايش قيمت در نظر گرفته شده است.
بازپرداخت پروژه 11/6 ،درصد در نظر گرفته شده است که صرفهجويي هزينه را در طول يک
س��ال ،معادل  1568966دالر برآورد کرده اس��ت .طبق طرح انستيتوی ملي فنآوری و اطالعات
براي افزايش قيمت برق طي  17سال ،ساالنه  2/1درصد افزايش قيمت در نظر گرفته شده است
(اعالم شده توسط انستيتوی ملي فنآوری و اطالعات در سال  .)2013قرارداد صرفهجويي انرژي،
 96درصد از صرفهجويي برآورد شده را تضمين ميکند که مطابق با ميانگين فعلي براي پروژههاي
قرارداد صرفهجويي انرژي است که در چارچوب قرارداد برنامه مديريت انرژي فدرال منعقد شدهاند
(شوندر 3و اسالتري.)2012 ، 4
عوامل مورد نياز براي تحليل هزينه بر اس��اس ميانگينهاي ارائه ش��ده در س��الهاي  2010تا
 2012که در دستور کار قرار ميگيرند ،در جدول زير خالصه شدهاند.
1-American Recovery and Reinvestment Act
2-Finance Procurement Price
3-Shonder
4-Slattery
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جدول :1پارامترهاي نمونهاي از پروژه قراداد صرفهجويي انرژي
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متغير

مقدار

نرخ افزايش

قيمت اجراي پروژه

 18200000دالر

–

نرخ سود پروژه

 4درصد

–

هزينه تدارکات تأمین مالي

 1471422دالر

–

پرداخت تکمرتبهاي از منابع صرفهجويي

 1820000دالر

–

صرفهجويي تضمين شده در سال نخست

 1568966دالر

 2/1درصد

هزينه سرويسدهي در دوره اجرا (سال نخست دوره عملكرد)

 391300دالر

 2/1درصد

چنين فرض شده است که قراردادهاي صرفهجويي انرژي با موارد زير مطابقت داشته باشند:
• دوره ساخت دو ساله
• پيشپرداختهاي ساالنه
• پرداخت سود مرکب به صورت ماهيانه
• پرداخت قرارداد صرفهجويي انرژي يک دالر کمتر از صرفهجويي هزينه تضمين شده
با توجه به مفروضات و عوامل موجود در جدول  ،1دوره اجراي پروژه نمونه در حدود  17سال
طرحريزي شد که معادل با ميانگين دوره اجراي سفارش کارهاي قرارداد صرفهجويي انرژي کنونی
اس��ت ،که در چارچوب قرارداده��اي تحويل نامعين ،تعداد نامعين برنام��ه مديريت انرژي فدرال،
منعقد شدهاند .صرفهجويي تضمين شده کل برابر با  34824123دالر است.
ب��ه منظور مطالع��ه تأثیر كاهش صرفهجوييها ،نرخ افزايش قيمتهاي انرژي و س��اير عوامل،
مفروض��ات ديگري نيز در ارتباط ب��ا منابع مربوط به صرفهجوييهاي هزينه تضمين ش��ده مورد
نياز هس��تند .در ابتدا چنين فرض ميش��ود که پروژه ،چيلرهايي با بهرهوري يک کيلووات بر تن
را با چيلرهاي جديد و با کارآيي بيش��تر و با به��رهوري 0/6کيلووات بر تن جايگزين نمايد .هزينه
عملي��ات تعمير و نگهداري براي تجهيزات پايهاي ،مع��ادل  50درصد هزينههاي عمليات تعمير و
نگهداري مربوط به قرارداد صرفهجويي انرژي در هر س��ال است .در سال اول اجراي پروژه ،هزينه
قرارداد صرفهجويي انرژي براي نگهداري چيلرهاي جديد برابر با حاصلضرب  0/907در 391300
دالر اس��ت که معادل  354909دالر ميشود .بنابراين چنين فرض ميشود که هزينه پروژه براي
نگهداري چيلرهاي پايه ،در حدود نصف اين مقدار يا  177455دالر باشد .با توجه به نرخ افزايش
 2/1درصدي عمليات تعمير و نگهداري ،هزينههاي مربوط به عمليات تعمير و نگهداري در س��ال
اول براي چيلرهاي پايه ،معادل  170230دالر اس��ت .اين مق��دار به صورت صرفهجويي عمليات

تعمير و نگهداري مرتبط با انرژي ،در قراردادهاي صرفهجويي انرژي مطالبه ميشود.
س��پس ،ب��ا احتس��اب هزينه برق  9س��نت به ازاي هر کيلووات س��اعت ،مي��زان خنککنندگي
س��االنه معادل با  488036ميلي��ون بيتييو ،باعث صرفهجويي هزينه برق در س��ال اول به ميزان
 1464109دالر ميشود .با افزودن صرفهجوييهاي عمليات تعمير و نگهداري مربوط به انرژي ،کل
صرفهجوييهاي برآورد شده براي سال اول برابر با  1634309دالر ميشود .با توجه به اينکه قرارداد
صرفهجويي انرژي  96درصد از اين ميزان را تضمين ميکند ،صرفهجويي هزينه تضمين شده در سال
اول معادل  1568966دالر ميشود که دقيقاً با مقدار موجود در جدول  1همخواني دارد.
با توجه به ميزان خنککنندگي س��االنه و بهرهوري پس از مقاومس��ازي ،صرفهجويي س��االنه
انرژي براي پروژه نمونه برابر با  16267881کيلووات س��اعت يا  61960ميليون بيتييو ميشود
که به عبارتی موجب صرفهجويي س��االنه  3050بيتييو به ازاي س��رمايهگذاري هر دالر ميشود.
ميانگين صرفهجويي ساالنه براي پروژههايي که در چارچوب قراردادهاي صرفهجويي انرژي برنامه
مديريت انرژي فدرال از س��ال  2010تا  2012منعقد ش��دهاند 30928 ،بيتييو به ازاي هر دالر
سرمايهگذاري محاسبه شده است ،ولي عدد  3050بيتييو به ازاي هر دالر سرمايهگذاري ،دقيقاً
در محدوده مقاديري است که براي پروژههاي شخصي وجود دارند.
به منظور تعيين صرفهجوييها ،دو مدل هزينه ارائه شده است :يکي براي قراردادهاي صرفهجويي
ان��رژي و ديگ��ري براي موارد پايهاي که در آن تجهيزات پاي��هاي در محل مورد نظر ناديده گرفته
ميشوند .مدت دورهي مطالعه براي هر دو مورد  25سال ميباشد.

مدل هزينه براي قراردادهاي صرفهجويي انرژي

مدل هزينه براي قراردادهاي صرفهجويي انرژي شامل هزينههاي زير ميباشد:
• پرداختهاي��ي جهت س��رويسدهي به قرارداد صرفهجويي ان��رژي ،پرداختهايي براي عمليات
تعمي��ر و نگ��هداري بابت نصب چيلرها و همچنين هزينههاي س��نجش و تأیید در طول دوره 17
ساله پروژه.
• پرداخت پول براي برق مصرفي ،جهت انجام فرآیند جايگزيني چيلرها.
• هزينههاي عمليات تعمير و نگهداري که از س��وي پروژه پس از تكميل قراردادهاي صرفهجويي
انرژي پرداخت ميشود (سالهاي  18تا .)25
پ��س از تكمي��ل قرارداده��اي صرفهجويي انرژي ،چنين فرض ميش��ود که به��رهوري چيلرها
ساالنه يک درصد افت ميکند ،تا اينکه ميزان کاهش در شرایط سايت با ميزان کاهش در شرایط
نگهداري توس��ط قرارداد صرفهجويي انرژي مقايس��ه شود .افت يک درصدي در گزارشهاي قبلي
آزمايشگاه ملي اوك ريج( 1هيوز و همكاران2003 ، 2؛ شوندر و همكاران )2006 ، 3و گزارشهاي
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ديگران (هاپر و همكاران )2005 ،در نظر گرفته ش��ده است .هزينههاي سايت پروژه براي کاهش
مي��زان نگهداري 50 ،درصد از هزينههاي عمليات تعمير و نگهداري مربوط به قرارداد صرفهجويي
انرژي در هر سال ميباشد.
با وجود اینکه پروژههاي مؤسسه ملي استاندارد و فنآوری افزايش نرخ صرفهجويي هزينههاي
برق را  2/1درصد در نظر گرفتند ،ولی هزينه برق در بخش تجاري از س��ال  ،1998س��االنه 2/5
درصد افزايش يافته است (اداره اطالعات انرژي .)2013 ،به منظور محاسبه هزينههاي برق ،مدل
قراردادهاي صرفهجويي انرژي چنين فرض ميکند که هزينه برق ،س��االنه  2/5درصد نس��بت به
هزينه پايه آن افزايش مييابد که معادل  0/09دالر به ازاي هر کيلووات س��اعت است .هزينههاي
تضمين شده با نرخ بهره ثابتتري ،معادل  2/1درصد ،افزايش مييابند.
جدول  ،2هزينههاي ساالنه قراردادهاي صرفهجويي انرژي را نشان ميدهد .توجه داشته باشيد
که پرداخت تکمرتبهاي از صرفهجويي  1820000دالري ،ش��امل صرفهجوييهاي تضمين شده
س��ال اول اجرا مي باش��د .چنين فرض ميشود که فاز ساخت در سال اول پروژه شروع ميشود و
دو سال به طول ميانجامد .سال اول در جدول  2گنجانده نشده است.

مدل هزينه پايه

144

م��دل هزين��ه پايه فرض ميکند که ،چيلرهاي موجود در طول دوره  25س��اله پروژه ،در محل
پروژه رها ميشوند و هزينه برق و عمليات تعمير و نگهداري را براي اين چيلرها در نظر ميگيرد.
همانند پروژه قراردادهاي صرفهجويي انرژي ،چنين فرض ميش��ود که هزينهبرق با نرخ واقعيتر
 2/5درصد به ازاي هر سال افزايش مييابد .همچنين فرض ميشود که هزينههاي عمليات تعمير
و نگ��هداري س��ايت ،براي نگهداري چيلره��اي جديد ،حداقل در ابتدا ،نص��ف هزينههاي عمليات
تعمير و نگهداري قرارداد صرفهجويي انرژي اس��ت .به هرحال ،بر خالف اس��تانداردهاي مربوط به
تحليل قراردادهاي صرفهجويي انرژي ،در اينجا اين چنين فرض ميش��ود که هزينههاي عمليات
تعمير و نگهداري به ازاي هر سال 1 ،درصد بيشتر از نوسان محاسبه شده براي خرابي تجهيزات،
که به دليل کاهش س��طح نگهداري ايجاد ميش��ود ،افزايش مييابد .عالوه بر اين ،افت نگهداري
تجهيزات در س��ايت ،منجر به كاهش  1درصدي کارآیي چيلرهاي پايه در طول هر سال ميشود.
جدول  3هزينههاي الزم را براي موارد پايه اي نش��ان ميدهد .توجه داش��ته باش��يد1820000 ،
دالر که به صورت تکمرتبهاي براي قراردادهاي صرفهجويي انرژي پرداخت ميش��ود ،در اينجا به
ش��کل پرداخت تکمرتبهاي ،هزينه عمليات تعمير و نگهداري در سال سوم نشان داده شده است.
1-ORNL
2-Hughes et al.
2-Shonder et al.

هزين��ه تکمرتبهاي براي تعمي��ر چيلرهاي پايهاي ،يک منبع قانوني ب��راي پرداخت تکمرتبهاي
در قرارداده��اي صرفهجويي انرژي خواهد بود ،زيرا قرارداده��اي صرفهجويي انرژي نياز به تعمير
چيلرهاي پايه را حذف خواهد نمود.
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سال

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

24,401,821
24,401,821
24,401,821
24,401,821
24,401,821
24,401,821
24,401,821
24,401,821
24,401,821
24,401,821
24,401,821
24,401,821
24,401,821
24,401,821
24,401,821
24,401,821
24,401,821
24,401,821
24،648،304
24،897،277
25،148،764
25،402،792
25،659،386

0/09
0/1
0/1
0/1
0/1
0/11
0/11
0/11
0/12
0/12
0/12
0/12
0/13
0/13
0/13
0/14
0/14
0/14
0/15
0/15
0/15
0/16
0/16

قيمت برق (دالر بر
برق مصرفي
(کيلووات ساعت) کيلووات ساعت)
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صرفهجوييتضمين خدمات دوره اجرا
(دالر)
شده (دالر)

پرداخت سود
(دالر)

پرداختهاياصلي پرداختهاي قرارداد
صرفهجويي انرژي (دالر)
(دالر)

جدول :2هزينههاي نمونهاي از پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي

هزينه برق
(دالر)

2,307,345
2,365,028
2,424,154
2,484,758
2,546,877
2,610,549
2,675,812
2,742,708
2,811,275
2,881,557
2,953,596
3,027,436
3,103,122
3,180,700
3,260,218
3,341,723
3,425,266
3,510,898
3,635,020
3,763,531
3,896,585
4,034,343
4,176,972
3,455,554
1,669,901
1,704,969
1,740,773
1,777,329
1,814,653
1,852,761
1,891,669
1,931,394
1,971,953
2,013,364
2,055,645
2,098,813
2,142,888
2,187,889
2,233,835
2,280,745
2,328,641
2,377,542
2,427,471
2,478,448
2,530,495
2,583,635
391,300
399,517
407,907
416,473
425,219
434,149
443,266
452,574
462,079
471,782
481,690
491,805
502,133
512,678
523,444
534,436
545,660
557,118
568,818
580,763
592,959
605,411
18,125
65,317
676,156
651,947
625,664
597,200
566,444
533,278
497,580
459,221
418,068
373,982
326,816
276,418
222,628
165,281
104,203
39,212
0
0
0
0
0
0
2,998,936
594,226
645,114
698,635
754,909
814,059
876,216
941,513
1,010,093
1,082,101
1,157,691
1,237,023
1,320,262
1,407,581
1,499,163
1,595,194
962,461
0
0
0
0
0
0
3,455,553
1,669,900
1,704,968
1,740,772
1,777,328
1,814,652
1,852,760
1,891,668
1,931,393
1,971,952
2,013,363
2,055,644
2,098,812
2,142,887
2,187,888
2,233,834
1,547,333
0
0
0
0
0
0

تراز وام
(دالر)
16,596,241

19,595,177
16,002,015
14,658,267

15,356,901
13,903,358
13,089,299
12,213,083
11,271,570
9,179,376

10,261,477

6,784,661

8,021,684
5,464,400
4,056,818
2,557,655
0

962,461
0
0
0
0
0
0

مجموعپرداختها
(دالر)

5,762,898
4,034,928
4,129,122
4,225,530
4,324,205
4,425,201
4,528,572
4,634,375
4,742,668
4,853,509
4,966,959
5,083,080
5,201,934
5,323,587
5,448,106
5,575,557
4,972,599
3,763,551
3,895,559
4,032,201
4,173,640
4,320,045
4,471,590

پرداخت به موقع هزينههاي
عمليات تعمير و نگهداري (دالر)

1,820,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

هزينههاي عمليات تعمير و
نگهداري (دالر)

177,455
182,993
188,704
194,594
200,667
206,930
213,388
220,048
226,915
233,997
241,301
248,832
256,598
264,606
272,864
281,380
290,162
299,218
308,557
318,187
328,118
338,358
348,918

هزينه برق (دالر)

3,845,574
3,981,529
4,122,290
4,268,028
4,418,918
4,575,142
4,736,889
4,904,355
5,077,742
5,257,258
5,443,120
5,635,554
5,834,791
6,041,071
6,254,644
6,475,768
6,704,709
6,941,745
7,187,160
7,441,251
7,704,326
7,976,701
8,258,706

قيمت برق (دالر بر
کيلووات ساعت)

0/09
0/1
0/1
0/1
0/1
0/11
0/11
0/11
0/12
0/12
0/12
0/12
0/13
0/13
0/13
0/14
0/14
0/14
0/15
0/15
0/15
0/16
0/16

برق مصرفي (کيلووات ساعت)

40,669,702
41,080,507
41,495,461
41,914,607
42,337,987
42,765,644
43,197,620
43,633,959
44,074,706
44,519,905
44,969,601
45,423,840
45,882,667
46,346,128
46,814,271
47,287,142
47,764,790
48,247,262
48,734,609
49,226,877
49,724,119
50,226,382
50,733,720

EER

12
11/9
11/8
11/6
11/5
11/4
11/3
11/2
11/1
11
10/9
10/7
10/6
10/5
10/4
10/3
10/2
10/1
10
9/9
9/8
9/7
9/6

سال

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

جدول  :3هزينههاي نمونهاي از پروژه پايهاي.

پرداختهاي کل (دالر)

5,843,029
4,164,522
4,310,994
4,462,621
4,619,584
4,782,072
4,950,277
5,124,403
5,304,657
5,491,255
5,684,421
5,884,385
6,091,388
6,305,677
6,527,509
6,757,149
6,994,872
7,240,963
7,495,717
7,759,438
8,032,443
8,315,059
8,607,624
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نتايج
ج��دول  4هزينهه��اي مربوط ب��ه قراردادهاي صرفهجويي انرژي و هزينهه��اي پايهاي را با هم
مقايس��ه مينمايد .در این جدول« ،صرفهجويي» به صورت “هزينههاي پايهاي منهاي هزينههاي
قراردادهاي صرفهجويي انرژي” تعريف ش��ده اس��ت .مش��اهده ميش��ود که خال��ص صرفهجويي
در هزينهه��ا در دوره  25س��اله مورد مطالعه 33860000 ،دالر ميباش��د .اي��ن مقدار  97درصد
مقدار صرفهجويي تضمين ش��ده اس��ت .به بیان دیگ��ر پروژه قرارداد صرفهجوي��ي انرژي موجب
صرفهجويي هزينه سازمان در حدود  1/97برابر صرفهجويي تضمين شده گشته است .تقريباً تمام
صرفهجوييهاي تضمين شده هزينه ،که براي قرارداد صرفهجويي انرژي پرداخت ميشوند ،موجب
صرفهجويي هزينه خالص در حدود  97درصد از صرفهجويي تضمين شده براي سازمان می شود.
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جدول  :4مقايسه پروژههاي قرادادهاي صرفهجويي انرژي با پروژههاي پايهاي (دالر).
سال

پرداختهاي کل
پروژه قرارداد صرفهجويي انرژي

پرداختهاي کل
موارد پايهاي

صرفهجوييها

ارزش فعلی
صرفهجوييها

1

5,762,898

5,843,029

80,131

75,752

2

4,034,928

4,164,522

129,594

119,117

3

4,129,122

4,310,994

181,873

162,536

4

4,225,530

4,462,621

237,092

206,013

5

4,324,205

4,619,584

295,380

249,548

6

4,425,201

4,782,072

356,871

293,144

7

4,528,572

4,950,277

421,705

336,802

8

4,634,375

5,124,403

490,028

380,524

9

4,742,668

5,304,657

561,989

424,311

10

4,853,509

5,491,255

637,746

468,167

11

4,966,959

5,684,421

717,462

512,091

12

5,083,080

5,884,385

801,306

556,086

13

5,201,934

6,091,388

889,454

600,155

14

5,323,587

6,305,677

982,090

644,298

15

5,448,106

6,527,509

1,079,403

688,517

16

5,575,557

6,757,149

1,181,592

732,815

17

4,972,599

6,994,872

2,022,273

1,219,446

18

3,763,551

7,240,963

3,477,412

2,038,799

19

3,895,559

7,495,717

3,600,158

2,052,275

20

4,032,201

7,759,438

3,727,237

2,065,841

21

4,173,640

8,032,443

3,858,803

2,079,496

22

4,320,045

8,315,059

3,995,014

2,093,242

23

4,471,590

8,607,624

4,136,033

2,107,080

مجموع

106,889,417

140,750,060

33,860,643

20,106,055
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دفتر مديريت و بودجه براي سال  ،2013نرخ كاهش اسميمعادل  2/85درصد را براي تحليل
 25سال تعيين ميكند (دفتر مديريت و بودجه . 1)2013 ،با توجه به اين نرخ كاهش ،ارزش فعلي
صرفهجويي برابر با  20106055دالر ميباشد.
همان طور که در قسمت مقدمه ذکر شد 4،عامل اصلي که براي صرفهجويي هزينه خالص در
نظر گرفته ميشوند ،عبارتند از:
 -1قرارداد صرفهجويي انرژي ،تماميصرفهجوييهاي برآورد شده را تضمين نمیکند.
 -2صرفهجوييهاي مازاد ،بعد از دوره اجرا افزايش مييابند.
 -3نرخ افزايش صرفهجويي انرژي که مؤسس��ه ملي اس��تاندارد و فنآوری آن را ارائه کرده است،
همواره کمتر از افزايش واقعي قيمت انرژي برآورد شده است.
 -4صرفهجويي برآورد شده در قراردادهاي صرفهجويي انرژي ،بر اين فرض استوار است که طول
دوره کارآی��ی ق��رارداد صرفهجویی ان��رژی ،تجهيزات پايه کارایی و هزینهه��ای عملیات تعمیر و
نگهداری یکسانی خواهند داشت.
به منظور تعيين تأثیر نس��بي هر کدام از اين عوامل« ،مدل گس��ترده» براي کاهش تأثیر هر
کدام از  4عامل به کار گرفته شد .جدول  5نتايج را نشان ميدهد .ستون آخر ،تأثیر نسبي کاهش
ه��ر کدام از  4عامل را نش��ان ميدهد .ب��ه عبارت ديگر ،قرارداد صرفهجوي��ي انرژي  96درصد از
صرفهجويي را تضمين ميکند .اين صرفهجويي موجب افزايش مقدار صرفهجويي خالص در حدود
 6/1درصد از صرفهجويي تضمين شده ميشود .صرفهجوييهاي ديگر که بعد از دوره اجراي پروژه
افزاي��ش مييابند ،موجب افزاي��ش صرفهجويي خالص به ميزان  39/5درص��د مقدار صرفهجويي
تضمين ش��ده ميش��وند .افزايش واقعي قيمت انرژي ،موجب افزايش صرفهجويي خالص به ميزان
 7/2درصد مقدار صرفهجويي تضمين شده ميشود .در نهايت ،افت متوسط عملكرد تجهيزات پايه
به دليل کاهش سطح نگهداري در سايت ،موجب افزايش صرفهجويي خالص به ميزان  44/5درصد
از صرفهجويي تضمين شده ميشود.
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جدول  :5صرفهجوييهاي خالص از مفروضات  1تا 4
فرضيات

صرفهجويي خالص

درصد

1

 2108601دالر

 1/6درصد

1+2

 15850657دالر

 5/39درصد

1+2+3

 18356059دالر

 2/7درصد

1+2+3+4

 33860643دالر

 5/44درصد

تحليل ميزان حساسيت

صرفهجويي هزينه خالص که در باال محاسبه گرديد ،به مقادير عوامل فرضي زير بستگي دارد:
• نرخ افت بهرهوري 1 :درصد
• نرخ واقعي افزايش قيمت انرژي 2/5 :درصد
• نرخ افزايش هزينه عمليات تعمير و نگهداري 1 :درصد
• هزينههاي عمليات تعمير و نگهداري سايت به صورت درصدي از هزينههاي قرارداد صرفهجويي
انرژي 50 :درصد
جدول  6نشان ميدهد که افزايش يا کاهش 10درصدی این عوامل چگونه صرفهجويي در هزينه
خالص را تغییر مي دهد .مش��اهده ميش��ود که تغيير  10درصدي در مقدار عوامل فرضي ،باعث
تغيير صرفهجويي هزينه به ميزان  1تا  7درصد خواهد شد.
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جدول  :6صرفهجويي خالص هزينه با مقادير  10درصد کمتر و  10درصد بيشتر از
مقادير فرضي عوامل
عامل

 10درصد کمتر

 10درصد بیشتر

نرخ افت بهرهوري ( 1درصد)

 32253165دالر

 35496581دالر

نرخ واقعي افزايش انرژي ( 2/5درصد)

 31651315دالر

 36161756دالر

نرخ افزايش هزينههاي عمليات تعمير و نگهداري ( 1درصد)

 33793969دالر

 33928353دالر

هزينههاي عمليات تعمير و نگهداري سايت پروژه به عنوان
درصدي از هزينههاي قرارداد صرفهجويي ( 50درصد)

 34160313دالر

 33560973دالر

عامل��ي که در جدول  6نيامده اس��ت ،عمر مفيد تجهيزات ميباش��د .پ��روژه نمونه ،تجهيزات
را با طول عمر  25س��ال در نظر گرفته اس��ت که  6سال بيش��تر از عمر مفيدشان پس از تكميل
ق��رارداد صرفهجوي��ي انرژي ،س��رويس ارائه کردهاند .اگ��ر تجهيزات تنها  4س��ال پس از تكميل
قرارداد صرفهجويي انرژي ،عمر سرويسدهي داشته باشند ،صرفهجويي در هزينه خالص به مقدار
 25729596دالر کاهش مييابد .یعنی يک محدوده منطقي براي کل صرفهجويي دولت ،در بازه
بین  174درصد و  197درصد صرفهجويي تضمين ش��ده وجود دارد .به وضوح ديده ميش��ود که
صرفهجويي خالص ،بيشترين حساسيت را نسبت به عمر سرويسدهي تجهيزات جايگزين دارد.

منابع بيشتر براي صرفهجويي

اي��ن گ��زارش تمام منابع بالقوه براي صرفهجوييهاي بيش��تر را بررس��ي نميکند .براي مثال،
صرفهجويي انرژي در پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي معموالً بر اساس شرايط جوي براي يک
س��ال در سايت مورد نظر محاسبه ميشود .شرايط آب و هوايي واقعي که سختتر باشد ،منجر به
صرفهجوييهاي بيشتر ميشود .در پروژه نمونه ،نیاز به خنک کاری بیشتر منجر به ساعات کارکرد
طوالنيتر خنككننده می ش��ود که با مقایسه مصرف برق چيلرهاي پايهاي با چيلرهاي جايگزين
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ش��ده ،صرفهجويي بيشتر انرژی مشاهده می شود .صرفهجوييهاي بيشتر به شرایط خاص سايت
و ش��رايط آب و هوايي بستگي خواهند داشت که برآورد این ميزان صرفهجويي براي پروژه نمونه،
ل خواهد بود.
مشک 
يکي ديگر از منابع بالقوه براي صرفهجويي ،افزايش بهرهوري در س��اختمانهايي اس��ت که در
مقايسه با ساختمانهاي پايه و قديمي ،ارتقاء يافتهاند .مطالعات موردي ،افزايش بهرهوري کارکنان
در س��اختمانهايي ب��ا بهرهوري انرژي باال را ثابت کردهاند ،ول��ي اطالعات حاصل از اين مطالعات
پراکنده هس��تند .مطالعهاي وسيع در س��ال  ،2003تعدادي از بررسيهاي قبلي را تحليل نمود و

به افزايش بهرهوري به دليل بهبود برخی از عوامل (از قبيل بهبود ش��رايط نور و روشنايي ،شرايط
کاري آرام و س��اکت و بهب��ود تهويه) پي برد (الفنس و هم��كاران .)2003 ، 1افزايش بهرهوري در
اغلب موارد ،در بازه چند درصدياتفاق ميافتد .تغيير در اين سطح ،تأثیر ناچيزي بر نتايج گزارش
خواهد داشت.

نتيجهگيري

ه��دف از اي��ن گزارش ،ارائه برآوردي منطقي از صرفهجوييهاي مازاد اس��ت که به دليل وجود
صرفهجوييهايی فراتر از حد تضمين شده در يک پروژه قرارداد صرفهجويي انرژي اتفاق می افتد.
اي��ن مقدار مازاد به خزانه دولت تعلق ميگيرد .نمون��هاي از پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي،
بر اس��اس دادههايي از قراردادهاي صرفهجويي انرژي برنامه مديريت انرژي فدرال طي س��الهاي
 2010ت��ا  ،2012انتخاب ش��د و مدلهاي هزينه براي هر دو مورد ق��رارداد صرفهجويي انرژي و
قرارداد پايه ارائه شد .براي محاسبه افزايش قيمت انرژي ،فراتر از مقادير ارائه شده توسط مؤسسه
ملي اس��تاندارد و فنآوری ،قيمت انرژي در هر دو مورد با نرخ واقعي تورم براي س��الهاي 1998
تا  2012افزايش يافت .این در حالي اس��ت که افزايش قیمت انرژی در صرفهجويي تضمين ش��ده
با مقادير ارائه ش��ده توسط مؤسسه ملي اس��تاندارد و فنآوری محاسبه شده است .براي محاسبه
سطح پايينتر عمليات تعمير و نگهداري (كه توسط سايت دولتي ارائه شده) ،در مقايسه با قرارداد
صرفهجوي��ي انرژي ،به��رهوري تجهيزات پايهاي با افت  1درصد (نرخ��ي كه در مطالعات قبلي به
كار رفته بود) فرض ش��دند .به منظور محاس��به تأثیر س��طح پايين تعمير و نگهداري از تجهيزات،
هزينههاي عمليات تعمير و نگهداري که به وسيله سايت فراهم ميشد ،با فرض افزايش ساالنه 1
درصدی در نظر گرفته شد.
ب��ا اي��ن فرضيات براي پروژه نمون��ه ،کل صرفهجويي هزينه براي دول��ت در حدود  1/97برابر
صرفهجويي تضمين ش��ده بود .تقريباً تمام صرفهجوييهاي تضمين ش��ده هزينه ،که براي قرارداد
صرفهجويي انرژي پرداخت ميشوند ،موجب صرفهجويي خالص در حدود  97درصد از صرفهجويي
تضمين شده براي سازمان می شود.
دو فرض کليدي که در تحليل به کار رفته است ،عبارتند از :تجهيزات پايهاي به مدت  25سال
در س��ايت باقي ميمانند و تجهيزات جايگزين ش��ده داراي عمر مفيد  25س��اله هستند .عليرغم
اينک��ه فرض دوم نس��بت به فرض اول محتملتر به نظر ميرس��د ،اين ام��کان وجود دارد که هر
دوی تجهيزات پايهاي و جايگزين ش��ده ،در زمانهایی قبل از انتهاي س��ال بيست و پنجم نياز به
1- Loftness et al.3
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جايگزيني داش��ته باش��ند .از آنجا که هزينه جايگزيني براي هر دو مورد مشابه است ،صرفهجويي
خالص که به وسيله اين تحليل برآرود ميشود ،تغيير معنيدار و قابل توجهي نمينمايد.
اصليترين و مهمترين نتيجه اين گزارش ،اين است که عليرغم اين واقعيت که در طول دوره
بهرهوري اغلب صرفهجوييهاي تضمين شده ،به شرکت طرف قرارداد صرفهجويي انرژي پرداخت
ميشود ،ولی صرفهجويي هزينه در پروژههاي قرارداد صرفهجويي انرژي ،به ميزان قابل توجهي به
خزانه دولت ميافزايد .این صرفهجويي به داليل زير به دست ميآيد )1 :قرارداد صرفهجويي انرژي
تماميبرآوردهايي را که از صرفهجويي دارد ،تضمين نميکند )2 ،عمر مفيد تجهيزات ،طوالنيتر
و فراتر از دوره بهرهوري قراردادهاي صرفهجويي انرژي است )3 ،افزايش قيمت انرژي در پروژهها
و طرحهاي مؤسسه ملي استاندارد و فنآوری یا اداره اطالعات انرژي ،در مقايسه با افزايش واقعي
قيمت ،خيلي محافظهکارانه ميباشد و  )4مورد پايهاي كه مبناي محاسبه صرفهجوييهاي تضمين
ش��ده اس��ت ،نش��ان ميدهد كه تجهيزات پايهاي با کارآيي و بهرهوري مشابه قرارداد صرفهجويي
انرژي نگهداري خواهند شد و به سطح مشابهي از تعمير و نگهداري در دوره زماني معادل با طول
دوره قراردادهاي صرفهجويي انرژي نياز پيدا خواهند نمود .فرضيات واقعيتر نش��ان ميدهند که
دولت فدرال در حقيقت ،نزديك به دو برابر سطح صرفهجويي تضمين شده را در قبال پروژه نمونه
دريافت ميکند.
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