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רקע כללי
העלייה הניכרת במחירי האנרגיה )חשמל וקיטור( מביאה לגידול ניכר
בהוצאות האנרגיה של חברות;
כתוצאה מכך ,חברות מחפשות דרכים לצמצום היקף צריכת האנרגיה
שלהן;
חסמים עיקריים לביצוע פרויקטים של חסכון באנרגיה:
-

חוסר ידע וניסיון בהטמעת מערכות להתייעלות אנרגטית

-

חשש אמיתי לפגוע בתהליכי ייצור כתוצאה מהתקנת אותן מערכות.

-

עלויות עסקה גבוהות ורצון להחזר השקעה מהיר )בין  18-36חודשים(.

-

קושי בגיוס מקורות מימון לפרויקטים של חסכון באנרגיה.

סוגי חברות פעילות בתחום
את הפעילות העסקית של ספקים המציעים מוצרים ושירותים
לחסכון באנרגיה ניתן לחלק לשתי קבוצות עיקריות:
 .1חברות הפעילות בתחום ייצור/שיווק/התקנת מוצרים ושירותים חוסכי
אנרגיה )לדוגמא :סמארט ,הנדסת הספק EHS ,ועוד(
 .2חברות ייעוץ ושירותים המקדמות ומנהלות פרויקטים של חסכון
באנרגיה עבור לקוחות Energy Savings Company-ESCO

ESCO
•

 ESCOהיא שיטה לביצוע פרוייקטים של התייעלות אנרגטית
וחסכון באנרגיה.

•

חברת  ESCOהיא חברת שירותים המאתרת ומזהה פרוייקטים
לחיסכון באנרגיה עבור לקוחות ,מבצעת עבורם בדיקות ייתכנות
לאותם פרוייקטים ,מספקת שירותים הנדסיים וטכניים לביצוע
הפרוייקטים ,מנהלת את הפרוייקטים ומבצעת מדידה ואימות של
החיסכון הכספי הנוצר מההתייעלות האנרגטית.

•

בתמורה לשירותים אלה ,זכאית חברת ה ESCO -לשיעור
מסוים מהיקף החיסכון הכספי הנוצר ללקוח כתוצאה מביצוע
הפרוייקטים.

•

היקף השיעור וסוג התשלום מותנה בדרך כלל בהשגת יעד
התייעלות שנקבע על ידי הצדדים.

שלבים בביצוע פרויקט ESCO
 .1בדיקת ייתכנות ראשונית ).(Preliminary Audit

Go / no-Go

 .2עריכת סקר לאיתור פוטנציאל החיסכון ).(Investment Grade Audit-IGA
סקר זה אמור לגלות ולהעריך את הפוטנציאל להתייעלות אנרגטית ברמת
וודאות מספקת לביצוע ההשקעה ולסגירה פיננסית.
ה IGA -מהווה בסיס לקביעת  Baselineלחישוב עתידי של היקף החסכון.
בין  1-3חודשי עבודה לפרויקט
עלות להכנת :IGA
 k$13-27לפרויקט בהיקף של k$250-500

 .3בניית תוכנית השקעות לביצוע הפרוייקט וסגירה פיננסית
) .(Evaluation & Arrangements Financial
 .4תכנון וביצוע הפרויקט בפועל.
 .5מעקב אחר תוצאות חסכון בהוצאות האנרגיה בפרויקט ותשלום לחברת ה-
 ESCOעל פי הקבוע בחוזה ).(Measurement & Verification-MV
למשל Federal Energy Management Program :או

EPA/MERVC

יתרונות לשיטת הESCO -
 .1השיטה מבטיחה ללקוח תזרים מזומנים פנוי כתוצאה מיישום הפרוייקט.
 .2השיטה מביאה לעריכת תחשיבים הנדסיים וטכנו-כלכליים אמינים ומפורטים,
שבגינם ניתן לקבל אשראי ומימון.
 .3השיטה מפרטת את תוכנית ההשקעות הנדרשת והתשואה של הפרויקט ,ובכך
מגדילה את הוודאות לפרוייקט.

סיכונים בפרוייקט הESCO -
 .1כשלון הפרוייקט  -יישום הפרויקט לא הניב כלל חיסכון.
 .2כשלון חלקי  -הפרוייקט לא הניב את החיסכון הצפוי בהוצאות האנרגיה.
 .3סיכון הדדי למשתתפים  / ESCO -הלקוח מקבלת תשלומים מהחיסכון אבל מגיעים
למצב של חדלות פירעון.

מודלים שונים של ESCO
 .1ההלוואה בגין הפרוייקט נרשמת בחשבון הלקוח
חסכון מובטח Guaranteed Savings
בשיטה זו רוכש הלקוח את הציוד ונושא בעלות התקנתו .חברת הESCO -
מתחייבת שהלקוח לא ישלם יותר מ X -בגין הוצאות אנרגיה.
כלומר ,חברת ה ESCO -מתחייבת לשיעור מסוים של חסכון באנרגיה ומבטיחה
עמידה ביעד במהלך תקופת ההחזר.
•

בשיטה זו מעניק הגורם המממן ללקוח הלוואה רגילה.

•

הסיכון המימוני חל על הלקוח.

•

חברת ה  ESCOנוטלת על עצמה את הסיכון התפעולי בלבד.
מתן הלוואה

תגמולים בגין החיסכון

גורם מממן

לקוח

ESCO
תכנון וביצוע
הפרוייקט

החזר הלוואה
חסכון

מודלים שונים של ESCO
 .2ההלוואה בגין הפרוייקט נרשמת בחשבון חברת הESCO -
שיתוף בחיסכון Shared Savings
בשיטה זו עלות הפרויקט מוטלת על חברת ה ,ESCO -אשר מביא את המימון
לעסקה והוא מקבל בתמורה )כהחזר השקעה ורווחים( שיעור מהחסכון הכספי
בהוצאות האנרגיה של הלקוח במשך תקופת החזר קבועה בין הצדדים.
•

בשיטה זו מעניק הגורם המממן לחברת ה ESCO -את ההלוואה.

•

הסיכון המימוני והתפעולי חל על חברת ה.ESCO -

•

היקף התשלומים לחברת ה ESCO -תלוי במחירי האנרגיה.
הפרוייקט
חסכון
מימון

לקוח

תכנון וביצוע
הפרוייקט

חסכון
מתן הלוואה

ESCO

גורם מממן
החזר הלוואה

מודלים שונים של ESCO
 .3ההלוואה בגין הפרוייקט מועברת לחברה ייעודית שהוקמה במיוחד
לביצוע הפרוייקט ) (Special Purpose Enterprise-SPEבבעלות
הלקוח ,חברת ה ESCO -וגורמים נוספים במידת הצורך.
•

בשיטה זו מעניק הגורם המממן את המימון לפרויקט לחברה הייעודית .SPE

•

המנגנון דומה לתהליך איגו"ח.

•

שיטה זו הינה השיטה הבטוחה ביותר עבור הגורם המממן

מודלים שונים של ESCO
הון עצמי
) ESCOולקוח(
דיבידנד

לקוח

ESCO

הון

תכנון
הפרוייקט

תשלום
עבור תכנון

מתן הלוואה

השקעה

גורם מממן

SPE
תשלומים
קבועים

החזר הלוואה
תשלום
תלוי

ע מל ה

בטחונות  /ערבים

העמדת
בטחונות

חשבון נאמנות

שימוש בזכויות פחמן
Programmatic CDM
חסכון באנרגיה = חסכון בפליטות גזי חממה = מקורות מימון
פרויקטים לחסכון באנרגיה רשאים להירשם כפרויקטים של  CDMבמסגרת פרוטוקול
קיוטו ,וליהנות מהאפשרות למכור את זכויות הפחתת הפליטות שלהם.
.CO2

חסכון של  1קוט"ש = חסכון של  800גר'
שווי של כל  1טון  10-15 = CO2יורו

נכון להיום ,קיים חסם כלכלי לרישום פרויקטים קטנים של חסכון באנרגיה ,כפרויקטים
הזכאים להירשם למסחר במסגרת מנגנון ה.CDM -
כמו כן ,קיים חסם רגולטיבי לרישום מס' פרויקטים במשותף ).(Bundling

הפתרון:

Programmatic CDM

תוכנית חדשה שאושרה על ידי האו"ם המאפשרת לרשום מס' רב של פרויקטים
במסגרת תוכנית אחת ) (Programעם מאפיינים זהים.

שימוש בזכויות פחמן
Programmatic CDM
דרישות לקיום :Programmatic CDM
 .1התוכנית תנוהל ותרוכז על ידי גוף אחד.
 .2מס' הפרויקטים המשתתפים בפרויקט אינו מוגבל וניתן להצטרף לתוכנית קיימת.
דוגמאות לפרויקטים רלוונטיים בישראל:
•

פרויקטים לחסכון באנרגיה ברשויות מקומיות דרך מרכז השלטון המקומי

•

פרויקטים לחסכון באנרגיה בתחנות דלק דרך מכון האנרגיה והסביבה

•

פרויקטים לחסכון באנרגיה בבתי מלון דרך התאחדות בתי המלון
היקף המימון שניתן להשיג ממכירת זכויות הפליטה
מגיע לכ 15-20% -מהיקף ההשקעה.
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