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SPEEDIER prezintă primele rezultate asupra 

principalelor bariere care împiedică punerea în 

aplicare a măsurilor de eficiență energetică de 

către IMM-uri 

SPEEDIER (Programul pentru IMM-uri pentru eficiența energetică prin livrarea și implementarea 

auditurilor EneRgy) a lansat raportul său oficial asupra sondajelor efectuate privind descoperirea 

principalelor bariere pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) pentru implementarea măsurilor 

de eficiență energetică în patru regiuni pilot europene vizate în proiect: Irlanda, Italia, România și 

Spania. 

Pentru obținerea acestor rezultate, s-au efectuat două sondaje separate în perioada 10 octombrie 

și 18 noiembrie 2019. Rezultatele colectate au permis proiectului să rafineze Serviciul SPEEDIER 

pentru a se potrivi mai bine nevoilor experților prevăzuți și adaptate pentru condițiile de pe fiecare 

piață. Un total de 84 de IMM-uri și 91 de părți interesate au răspuns la aceste sondaje online. 

Nivelul de implementare a auditurilor energetice în rândul IMM-urilor 

Majoritatea IMM-urilor care au răspuns la sondaj au declarat că nu au un manager energetic dedicat 

și nici o politică energetică și nu au stabilit niciun obiectiv pentru reducerea consumului de energie. 

Acest lucru demonstrează că eficiența energetică este considerată o prioritate scăzută pentru IMM-

uri în comparație cu alți factori legați de conducerea unei afaceri. În ciuda cerinței de la articolul 8 

din Directiva privind eficiența energetică pentru statele membre să implementeze scheme de sprijin 

care încurajează IMM-urile să efectueze audituri energetice și să pună în aplicare măsurile 

recomandate de economisire a energiei, majoritatea IMM-urilor examinate în toate regiunile pilot nu 

au avut un audit energetic în ultimii 5 ani. În plus, majoritatea experților în domeniul energiei nu 

primesc niciun fel de sprijin guvernamental local sau național pentru furnizarea de audituri 

energetice sau alte servicii de asistență pentru eficiență energetică. Aceste rezultate indică faptul 

că aceste scheme de sprijin fie nu există, sunt ineficiente și / sau nu sunt cunoscute pe scară largă 

și arată că statele membre trebuie în continuare să facă eforturi pentru implicarea și activarea pieței 

IMM-urilor pentru gestionarea energiei. 

Măsuri de eficiență energetică adoptate și conștientizarea personalului 

În ciuda proporției scăzute a IMM-urilor care efectuează audituri energetice, majoritatea IMM-urilor 

chestionate au implementat un fel de măsură de conservare a energiei (ECM). Cel mai des 

implementat ECM este actualizarea la luminile LED. Cu toate acestea, proporția IMM-urilor care au 

implementat orice ECM, în afară de iluminare, este mult mai mică. Acest lucru arată că există o 

mare nevoie în toate regiunile pilot de un serviciu precum SPEEDIER, care poate ajuta și îndruma 

IMM-urile prin implementarea de ECM-uri mai complexe. 

Un alt punct de notat este faptul că puține IMM-uri au întreprins orice fel de program de sensibilizare 

a personalului legat de eficiența energetică. Proiectul SPEEDIER poate sprijini economii 

suplimentare prin încurajarea livrării de programe de conștientizare a personalului care vor accelera 

crearea fondului rotativ de eficiență energetică și eliberarea capitalului pentru implementarea altor 

ECM. 
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Divergențe pe regiune pilot 

În ciuda unor asemănări observate, rezultatele sondajului arată, de asemenea, că există diferențe 

considerabile între țările pilot. Acest lucru indică faptul că Serviciul SPEEDIER ar trebui să fie 

adaptat în mod corespunzător pentru a răspunde nevoilor fiecărei piețe pentru a asigura succes. 

Pentru respondenții irlandezi, principala barieră este lipsa de cunoștințe cu privire la care măsuri 

sunt cele mai potrivite pentru afacerile lor și cum să le procure. În schimb, pentru IMM-urile italiene, 

spaniole și românești, lipsa finanțărilor este percepută drept bariera principală. Neavând control 

asupra clădirii pentru a permite implementarea ECM-urilor este, de asemenea, un obstacol 

semnificativ pentru IMM-urile spaniole și române, reflectând faptul că în Spania multe întreprinderi 

își închiriează spațiile și, în România, ar putea exista controale mai stricte asupra modernizărilor 

admise ale clădirii. 

O altă diferență notabilă între regiunile pilot pentru SPEEDIER este reprezentată de atitudinile IMM-

urilor față de externalizarea gestionării energiei către un expert extern SPEEDIER. În Irlanda, Italia 

și România, majoritatea întreprinderilor au declarat că ar fi fericiți să externalizeze gestionarea 

energiei, dar, în Italia, respondenții ar prefera serviciul să fie gratuit, în timp ce, în România, 

majoritatea respondenților ar fi fericiți să plătească pentru acest serviciu. În schimb, o proporție 

semnificativă dintre respondenții spanioli nu ar fi încântați să externalizeze gestionarea energiei. 

Motivul diferențelor dintre țări nu este clar, dar rezultatele arată că Serviciul SPEEDIER va trebui să 

fie prezentat diferit clienților potențiali, în funcție de țara lor de operare. 

IMM-urile și diferitele percepții ale experților energetici 

Rezultatele sondajului au expus, de asemenea, diferențe în percepția principalului obstacol în 

calea implementării ECM-urilor pentru IMM-uri în comparație cu experții în energie și alte părți 

interesate. De exemplu, în Irlanda, cea mai comună barieră citată de IMM-uri a fost lipsa de 

cunoștințe cu privire la ce să pună în aplicare și cum să procure, dar majoritatea părților interesate 

au considerat că lipsa de finanțare este principala barieră. În mod similar, în Spania, cea mai 

comună barieră citată de IMM-uri este lipsa finanțărilor, în timp ce experții în domeniul energiei au 

menționat prioritatea scăzută a eficienței energetice ca principală barieră. 

Puteți consulta raportul complet in engleza aici. 

Despre Speedier 
 
SPEEDIER este o soluție de tip ghișeu unic, extrem de inovatoare, care aplică o abordare integrată a 
managementului energiei, oferind informații, consultanță, consolidarea capacității, audit energetic, finanțare 
și implementarea soluțiilor de eficiență energetică și monitorizarea impactului.Este estimat că SPEEDIER o 
să contribuie la economisirea energiei cu aproximativ 8 GWh / an și 1.280 tCO2 / an. În timpul duratei de 
viață a proiectului, SPEEDIER va antrena peste 650 de angajați în cele mai bune practici de economisire a 
energiei. De asemenea, proiectul va crește capacitatea printre 50 de experți SPEEDIER. 
 
SPEEDIER este condus de IERC și este format din 6 centre de cercetare și tehnologie (Institutul de Tehnologie 
Limerick, Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía, Parcul științific și technologic Cartuja , Politecnico 
de Milano și Institutul de Tehnologie al Construcției de Catalunya), 3 IMM-uri (Durabilă) Inovații, Vertech Group, 
precum și TFC Research and Innovation Limited) și 1 organizație nonguvernamentală (ONG) - Asociatia 
Agentia pentru Eficienta Energetică și Protectia Mediuliu. 

https://speedierproject.eu/wp-content/uploads/2020/01/D2-3_Report-on-findings-from-surveys-of-businesses-participating-in-SPEEDIER-v1.0.pdf

