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Despre ZEBRA2020

Strategia 2020 pentru clădiri cu energie aproape zero –
Durabilitatea societății și economiei europene se va baza pe energie regenerabilă și eficiență ridicată a
utilizării resurselor. Pentru sectorul construcțiilor, aceasta presupune construirea pe scară largă a
clădirilor cu energie aproape zero (nZEB). Legislația europeană (respectiv, directiva reformată privitoare
la performanța energetică a clădirilor) face ca nZEB să devină un standard pentru clădirile noi, până în
anul 2020. Prin urmare, obiectivul principal al ZEBRA2020 este să monitorizeze pătrunderea pe piață a
clădirilor nZEB în Europa și să furnizeze date, precum și recomandări cu privire la modul de atingere a
unui standard nZEB de nivel înalt. Observatorul ZEBRA2020 rezultat pentru clădirile nZEB se va baza pe
studii de piață și diverse instrumente de date, și astfel va genera date și dovezi pentru evaluarea și
îmbunătățirea politicilor.
ZEBRA2020 cuprinde 17 țări europene și aproximativ 89% din fondul de clădiri și populație din Europa.
Astfel, contribuie în mod activ la îndeplinirea obiectivului ambițios de 100% clădiri nZEB pentru
clădirile noi începând cu anul 2020 și o creștere substanțială a renovărilor nZEB.
Aflați mai multe pe www.zebra2020.eu
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Rezumat

Acest raport a fost elaborat pe baza a două anchete independente: o analiză a sondajului realizat în
rândul agenților imobiliari și o evaluare a analizei regresiei privind de preț datorită certificatelor de
performanţă energetică (CPE). Prin urmare, concluziile au fost trase, luând în considerare aceste două
direcții.
Pe de o parte, rezultatele sondajului la care au participat agenţii imobiliari oferă recomandări
semnificative cu privire la modul de creștere a impactului CPE asupra valorii proprietății și de depășire
a obstacolelor la scară largă, în întreaga UE. De exemplu, în unele țări CPE nu sunt încă obligatorii în
toate etapele de utilizare a imobilelor (de exemplu noi oferte promoționale, tranzacții de
vânzare/închiriere pe piață, renovări). În acele țări în care CPE sunt deja obligatorii, această cerinţă ar
putea fi respectată mai bine dacă CPE ar fi solicitate şi de către avocați/notari ca dovadă a tranzacțiilor
imobiliare. Obstacolele birocratice aflate în calea emiterii CPE vor fi reduse, iar evaluarea fiabilității
acestora va fi îmbunătățită. Formarea îmbunătățită și calificarea certificatorilor, împreună cu controlul
adecvat al calității, ar crește fiabilitatea și credibilitatea CPE.
Pe de altă parte, rezultatele regresiei asupra surplusurilor de preț datorită CPE au demonstrat existența
unui surplus de preț asociat eficienței energetice în toate țările analizate, cu o singură excepţie. În plus,
atunci când au fost disponibile date suficiente privind sectorul de închiriere, s-a observat un surplus
mai crescut pentru sectorul de vânzări. Totuşi, precizia valorilor acestui surplus este restricționată de
disponibilitatea unor seturi de date limitate care cauzează eroarea „variabilei omise”. Ca urmare, nu au
putut fi făcute comparații cantitative între țări. Cu toate acestea, au fost prezentate domenii de
cercetare suplimentare, care să permită evaluări periodice și cât mai exacte ale sistemului CPE. În plus,
au fost identificate probleme cu reglementările actuale CPE, cum ar fi faptul că sistemul nu ridică în
totalitate bariera de piață care cauzează o informare imperfectă, sau menţin dilema de împărţire a
stimulentului.
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1 INTRODUCERE
Clădirile sunt responsabile pentru 40% din consumul de energie în UE, ceea ce face ca sectorul
construcțiilor să fie cel mai mare sector contributor (Comisia Europeană 2016). Acest număr este în
creștere, consumul de energie ajungând de la aproximativ 400 Mtep la 450 Mtep în ultimii 20 de ani
(BPIE 2011, Mtep = milioane tone echivalent petrol). Ca urmare, îmbunătățirea eficienței energetice a
clădirilor este văzută ca o zonă-cheie în care statele membre ale UE și SEE îşi pot atinge țintele stabilite
pentru emisii și consumul de energie. UE s-a angajat să atingă următoarele obiective până în 2030
(Comisia Europeană 2016b):
1.

40% reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, față de nivelurile din 1990

2.

Cota minimă de 27% din consumul de energie să provină din surse regenerabile

3.

Economii de energie de minim 27% în raport cu previziunile care consideră menţinerea
situaţiei existente

Statele membre SEE, care nu sunt membre ale UE, s-au angajat la obiective climatice și energetice
similare. De exemplu, Norvegia a adoptat în avans obiectivul UE de reducere a emisiilor cu 40%, înainte
de desfășurarea Conferinței de la Paris, în decembrie 2015 (Misiunea Norvegiei la UE 2015).
În ciuda tendinței actuale de creștere a consumului de energie în clădiri, sectorul a fost identificat ca
având cel mai mare potențial pentru realizarea rentabilă a economiilor de energie până în 2020
(Comisia Europeană 2006). Aceasta constatare a fost susținută la scară globală, prin analizarea a 80 de
studii prezentate în al patrulea raport de evaluare IPCC, care a concluzionat că 29% din emisiile
prevăzute până în 2020 ar putea fi reduse în mod rentabil în sectorul de construcții rezidențiale și
comerciale, ceea ce îl face să fie sectorul cu cel mai mare potențial în raportul IPCC (Levine şi colab.
2007).
Efectuarea tranziției spre combustibili cu emisii reduse de carbon și gestionarea emisiilor sunt două
opțiuni care ar putea fi urmărite ca modalități de satisfacere a primelor două obiective ale UE, fără
necesitatea de a modifica consumul de energie. Cu toate acestea, accentul a fost pus pe eficiența
energetică în sectorul construcțiilor, deoarece „cuprinde cele mai diverse, cele mai mari și cele mai
rentabile oportunități de reducere a consumului de energie în clădiri” (Levine şi colab. 2007). Acest
lucru se datorează parțial faptului că sectorul locuințelor - spre deosebire de alte sectoare mari
consumatoare de energie - este dominat de bunuri uzate şi ineficiente, care, prin urmare, au un
potențial ridicat de îmbunătățire a eficienței.
Acest raport se va concentra exclusiv asupra consumului de energie în sectorul construcțiilor
rezidențiale. Motivul principal pentru această concentrare este faptul că clădirile rezidențiale reprezintă
75% din fondul de clădiri al UE (BPIE 2011). Drept urmare, doar clădirile rezidențiale realizează 27% din
consumul total de energie (BPIE 2011). Mai mult decât atât, regimurile politicii care vizează clădirile
7
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rezidențiale au un număr mare de potențiale beneficii, în plus față de îndeplinirea obiectivelor
energetice și climatice, incluzând un „amestec de beneficii directe și indirecte, monetare și
nemonetare” (Fuerst și colab. 2015, 147) pentru locuitorii acestor clădiri. În primul rând, dacă
externalitatea negativă a performanței energetice scăzute ar fi total decontată pe piață, locatarii ar
avea stimulente reale pentru a lua în considerare eficiența energetică în deciziile de tranzacționare. O
astfel de transformare a pieței poate fi conceptualizată în mod echivalent ca valorificarea completă a
beneficiilor eficienței energetice pe piață. Avantajul major al acestei transformări care are loc pe piața
rezidențială este că o proporție mai mare din populație este implicată în procesul de luare a deciziilor
în acest sector decât în sectorul non-rezidențial. Ca rezultat, beneficiile suplimentare care ar putea
apărea dintr-o conștientizare crescută a importanței eficienței energetice sunt susceptibile de a fi apoi
incluse în politicile care vizează sectorul rezidențial. Cu toate acestea, o potențială consecință negativă
a capitalizării eficienței energetice este faptul că i-ar putea împiedica pe cei aflaţi în „sărăcie energetică”
de a locui în locuințe eficiente energetic, deoarece eficiența energetică devine din ce în ce mai mult
corelată cu prețul.
În plus, acest raport se va concentra asupra fondului existent de locuințe, mai degrabă decât asupra
politicilor care vizează creșterea eficienței clădirilor noi. Acest lucru se datorează, în principal, faptului că
aceasta este zona care oferă cel mai mare potențial pentru economii datorită creșterii eficienței
energetice. Al patrulea raport de evaluare al IPCC a identificat faptul că cel mai mare potențial de
economisire a emisiilor până în 2030 constă în renovarea clădirilor existente și înlocuirea
echipamentelor mari consumatoare de energie (Levine şi colab. 2007). Acest potențial ridicat este un
rezultat direct al caracterului neregulat, discutat anterior, al pieței imobiliare, prin care casele au o
durată de viață relativ lungă în comparație cu activele și bunurile din alte piețe. Într-adevăr, se
estimează că între 75-90% din fondul de clădiri actual va fi încă în exploatare până în 2050 (DG Energy,
Comisia pentru Energie 2015). Politicile axate în principal pe clădiri noi, prin urmare, sunt insuficiente,
deoarece nu țin cont de cifra de afaceri scăzută în fondul de locuințe.
În Europa, rating-ul de eficiență energetică este acordat sub forma certificatelor de performanță
energetică (CPE) și folosit ca substitut pentru eficiența energetică a unei locuințe. Principalul obiectiv al
acestui raport este de a evalua dacă eficiența energetică (prin CPE) este valorificată pe piața imobiliară
din țările europene selectate. Pentru a atinge acest obiectiv, sunt realizate două investigații
independente: o analiză a sondajului de piață în rândul agenților imobiliari (a se vedea secțiunea 3) și o
evaluare a studiului regresiei privind majorările de preț datorită CPE (a se vedea secțiunea 4). În primul
caz, este colectată opinia profesională a agenţilor imobiliari privind principalii factori pe care familiile le
iau în considerare atunci când selectează proprietăți pentru cumpărare sau închiriere. În al doilea caz,
prin efectuarea unei analize de regresie se obține un rezultat al surplusurilor de preț datorită CPE la
tranzacțiile de vânzare și de închiriere specifice fiecărei țări. Această analiză poate oferi rezultate
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semnificative și recomandări cu privire la nivelul de valorificare a eficienței energetice pe piața
imobiliară.
De asemenea, este prevăzută o secțiune cu constatările investigațiilor de fond privind impactul CPE
asupra proprietății imobiliare (a se vedea capitolul următor 2).
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2 CONSTATĂRI PRIVIND IMPACTUL
CPE ASUPRA PROPRIETĂȚII
Constatările noastre se bazează pe premisa că majoritatea sistemelor CPE din întreaga Europă diferă
între ele, dar unele au similitudini și chiar folosesc standarde internaționale. Accentul principal luat în
considerare în aceste constatări este pus pe investigarea gradului de succes al punerii în aplicare a CPE
în statele membre ale UE. În special, aceste studii investighează:
i.

Nivelul de înțelegere și conștientizare de către public a etichetelor CPE,

ii.

Măsura în care au fost luate în considerare CPE în cazul tranzacțiilor și îmbunătățirii locuinţelor,

iii.

Efectul pe care l-au avut CPE asupra prețurilor proprietăţilor.

Cerința de a emite CPE a fost introdusă prin Directiva 2002/91/CE a Parlamentului European și a
Consiliului privind performanța energetică a clădirilor (Jurnalul Oficial L 1 din 4 ianuarie 2003, p. 65).
Scopul său principal a fost economisirea de energie, din cauza cantității de energie irosite care rezultă
din utilizarea de tehnologii neadecvate, materiale necorespunzătoare sau a unor erori de proiectare.
Certificatele CPE atribuie, de obicei, clase de energie pentru anumite clădiri, care informează un
potențial cumpărător sau chiriaș despre calitatea și consumul de energie.
În Austria, Franța, Norvegia, România, Italia și Spania, CPE arată performanța energetică a unei
proprietăți imobiliare printr-o scală de la A la G, în mod similar cu sistemul utilizat pentru dispozitivele
electrice și a echipamentelor de uz casnic din Europa. În schimb, în Polonia și Germania, performanța
energetică este evaluată pe o scală de la 0 la peste 1000.

Figura 1: Cel mai obişnuit sistem de etichetare energetică în Europa pentru certificarea performanței
energetice a clădirilor
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Sursa: Ilustrație de pe platforma E3G (agenție de experți independenți privind diplomația climatică și
politica energetică)

Pe de altă parte, constatările noastre iau în considerare şi efectele de pe piață ale altor etichete de
performanță energetică care au fost dezvoltate pentru clădiri comerciale și rezidențiale. Acestea includ,
de exemplu, certificarea Green Mark (GMC) în Singapore și ENERGY STAR® în SUA, ambele diferă de
sistemul CPE prin aceea că, trebuie să fie îndeplinit un standard verde minim pentru ca o etichetă să fie
atribuită (a se vedea secțiunea 2.2 pentru mai multe informații).
Această secțiune este o analiză a literaturii de specialitate şi va continua după cum urmează:
•

O literatură care investighează în mod specific majorările de preț datorită ratingurilor CPE în
țările UE (2.1)

•

Anumite constatări-cheie ale unor studii similare cu privire la majorările de preț în alte sisteme
de etichetare non-UE (2.2)

•

O analiză a sondajelor efectuate cu privire la succesul sistemului CPE (2.3)

•

Argumentele privind dilema împărţirii stimulentului aferent îmbunătățirilor de eficiență
energetică între proprietari și chiriași (2.4)

2.1 MAJORĂRILE DE PREȚ DATORITĂ CPE
11
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Majorările de preț datorită ratingurilor CPE în țările UE vor fi examinate aici. Aproape toate studiile care
estimează majorările de preț datorită ratingurilor de eficiență energetică folosesc regresii ale metodei
hedonice Rosen (Rosen, 1974). Cele mai importante studii în acest domeniu reprezintă lucrările
detaliate în versiunea raport elaborată pentru factorii de decizie politică . Cu toate acestea,
prezenta versiune rezumă doar principalele rezultate evidențiate într-un studiu de evaluare realizat de
Comisia UE, DG Energie.

Raportul Comisiei UE, DG Energie privind majorările de preț datorită CPE (Bio
Intelligence Service, ş.a. 2013) s-a numărat printre primele rapoarte, care a analizat majorările de preț
pentru mai multe țări ale UE într-o singură anchetă. Mai mult decât atât, acest raport a fost în măsură să
facă estimări ale surplusului la chirie în Austria, Belgia și Irlanda și, prin urmare, să compare majorările la
preţul de vânzare și la chirie în aceste țări. În toate cele trei țări, surplusul la chirie s-a dovedit a fi mai mic
decât surplusul la preţul de vânzare, care oferă o confirmare empirică a problemei bine documentată a
împărţirii stimulentului, care va fi detaliată în continuare mai jos. Raportul s-a bazat pe premisa că
majorarea surplusului de preț ca urmare a unei îmbunătățiri cu o singură literă a rămas constantă pe
scara CPE și, prin urmare, nu a estimat diferitele surplusuri rezultate din îmbunătățiri între litere diferite
(de exemplu, de la G la F versus de la B la A ). În timp ce aceasta reprezintă o simplificare, deoarece
majoritatea studiilor cantitative au confirmat faptul ca relația dintre rating și surplusul de preț „nu este
de așteptat să fie uniformă” (Fuerst și colab. 2016, 29), metoda este valabilă pentru a da o indicație
medie a surplusurilor din fiecare țară. Rezultatele obținute sunt prezentate în Figura 2.

Figura 2: Surplusuri de preț al proprietății datorită ratingurilor CPE, în unele orașe sau țări europene
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Sursa: Rezumatul rezultatelor din Raportul Bio Intelligence Service (Bio Intelligence Service ş.a. 2013)

Comparațiile între țări sunt realizate de autori, de asemenea, alte proiecte ale UE, precum RenoValue,
analizează aceste diferențe în fiecare țară (respectiv, piață imobiliară) în ceea ce privește transformarea
pieței. Totuși, acest lucru ar trebui să fie făcut cu precauție. Aceasta se datorează faptului că diferențele
dintre mecanismele CPE și piețele imobiliare în fiecare dintre țări pot avea un impact semnificativ
asupra dimensiunii surplusurilor.
Rezultatul cel mai surprinzător din raport este deficitul înregistrat la Oxford, Marea Britanie. Cu toate
acestea, autorii subliniază faptul că trebuie avut grijă cu interpretarea acestui rezultat, deoarece
dimensiunea eșantionului a fost limitată și o variabilă explicativă-cheie (vârsta) a fost omisă din setul de
date. Această omisiune este posibil să fi condus la o eroare în rezultate, deoarece vârsta unei locuințe
este adesea corelată cu ratingul de eficiență energetică. Ca urmare, Franz Fuerst și colab. afirmă că

„Două atribute care sunt chei de control esențiale pentru orice modelare de prețuri hedonice pentru
clădiri rezidențiale sunt dimensiunea ... și vârsta” (Fuerst și colab. 2016).
Un alt raport, realizat în 2013, a investigat majorările de preţ de vânzare și de chirie în Irlanda datorită
ratingurilor CPE (Hyland și colab. 2013). Acest raport a confirmat constatările raportului Comisiei UE
privind majorările mai mari la tranzacțiile de vânzare decât în cazul celor de închiriere. Cu toate aceste, o
comparație a rezultatelor cantitative este mai dificilă, deoarece raportul Comisiei UE dă majorările în
procente absolute, în timp ce acest raport utilizează procentaje relative în raport cu o locuință cu un
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rating D. Acest lucru servește pentru a demonstra o dificultate în interpretarea și compararea
rezultatelor cantitative din literatura de specialitate existentă.

2.2 CONSTATĂRI-CHEIE ÎN SISTEMELE DE
ETICHETARE NON-UE
Literatura existentă stabileşte în mod clar că există o relație pozitivă între ratingurile CPE și
surplusul de preț pe piața de locuințe. Toate rezultatele prezentate mai sus sunt semnificative din
punct de vedere statistic și au fost supuse unor controale riguroase. Totuşi, este instructiv să comparăm
aceste constatări cu cele ale unor studii similare referitoare la efectul sistemelor de rating energetic din
afara UE asupra prețurilor locuințelor. Această comparație acționează ca un control asupra altor factori
care pot cauza o relație pozitivă între prețul locuinţei și ratingul CPE. Dacă alte studii confirmă relația
pozitivă dintre cele două atribute, poate fi acordată o mai mare încredere afirmației că eticheta în sine
este cea care cauzează modificări ale pieței observate. Principalele constatări dintr-o selecție a acestor
studii sunt prezentate în Tabelul 1.

Tabelul 1: Rezumatul principalelor constatări pentru studiile privind impactul etichetelor de eficiență
energetică din afara UE asupra prețurilor locuințelor
Studiu
cercetare

de

Țară/Regiune

Eticheta

de

eficiență

energetică
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(Addae-Dapaah

Singapore

1. 4 niveluri: GMC (cel mai mic), GMG,

și Chieh 2011)

GMGP, GMPL (cel mai mare)
2. 12 modele hedonice dezvoltate
pentru a estima majorările. Surplus
identificat pentru prețurile de
vânzare cu eticheta GMC (in raport
cu non-GMC), dar pentru etichete
de eficienţă energetică mai mare sau găsit rezultate mixte (confuzie
pe piață)

(Biroul

de

Statistică

din

ACT (Australia)

1

Scala EER: 1-6

2

Surplusuri (vânzare) în raport cu o

Australia, 2008)

casa evaluată la nivelul 1-: 1,6%
(EER2), 3% (EER3), 5,9% (EER4),
6,3% (EER5), 6,1% (EER6)

(Bloom și colab.

Colorado (SUA)

2011)

1

Punctaj 1-100

2

Surplusul

prețurilor

pentru

locuințele cu etichetă ENERGY
STAR® : 8,66 USD / ft2 (în raport cu
cele fără etichetă)
(Deng și Quigley

Singapore

Surplus mediu de preț (vânzare)

2010)

pentru case GMC în raport cu nonGMC: 15%

(Kok

și

Kahn

2012)

California

Surplusul de preț pentru locuințe cu

(SUA)

eticheta ENERGY STAR® : 9% (în raport
cu cele fără etichetă)

(Salvi și colab.

Zurich (Elveția)

Surplus de preţ la vânzarea caselor

2010)

clasificate energetic („cu etichetă”) în
comparație cu casele neclasificate
energetic („fără etichetă”):
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7% (case unifamiliale)

•

3,5% (apartamente)
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(Yoshida

și

Sugiura 2010)

(Tokyo,

Deficitde

Japonia)

clasificate energetic (în comparație cu

vânzări

la

condominii

cele neclasificate): 5,6%
(Zheng și colab.

Beijing (China)

Surplus din prețul de vânzare pentru

2011)

case „verzi”, în comparație cu case
„non-verzi ”: 17,7% (inițial)
Dar:
•

-11% (preț de revânzare)

•

-8.5% (preț de închiriere)

Sursa: elaborat de partenerii ZEBRA2020

Studiile de mai sus, care acoperă o gamă de sisteme de etichetare privind eficiența energetică la nivel
mondial, arată că se observă surplusuri semnificative statistic, în majoritatea cazurilor.
Două constatări remarcabile, care nu urmează modelul, se regăsesc în studiile realizate de Zheng.
(Zheng și colab. 2011) și Yoshida-Sugiura (Yoshida și Sugiura 2010). Ambele studii sunt adesea incluse în
analiza altor investigații, care încearcă să explice diferența dintre aceste constatări și volumul
semnificativ de literatură care estimează în mod constant surplusuri de preț în raport cu niveluri mai
ridicate de eficiență energetică. S-a afirmat că deficitul observat în primul raport realizat de Zheng și alți
colaboratori ar putea fi rezultatul unei percepții a costurilor mari de întreținere a locuințelor eficiente
energetic (de Ayala şi colab. 2016). În plus, din moment ce Green Index a fost dezvoltat de către autori,
tranzacțiile din acest raport nu au beneficiat de informații mai elaborate care au însoțit tranzacțiile cu
etichete de eficiență energetică în alte studii. Yoshida și Sugiura, autorii celui de al doilea raport, au
sugerat şi că deficitul ar putea fi rezultatul anticipării unor costuri ridicate de întreținere a locuințelor
eficiente energetic, precum și a nesiguranţei în ceea ce priveşte calitatea materialelor de construcție
folosite. În plus, autorii au identificat eroarea „variabilei omise” ca o potențială cauză, care devine
semnificativă atunci când variabilele explicative care sunt corelate cu eficiența energetică sunt omise
din regresie. Poate fi dificil de controlat această eroare deoarece de multe ori rezultă dintr-o lipsă de
date pentru variabila omisă. Drept urmare, de obicei, nu pot fi făcute teste de independență între acest
atribut și eficiența energetică. Cu toate acestea, au fost dezvoltate mecanisme de control pentru
variabilele care sunt considerate a fi corelate, ca de exemplu locaţia (Fuerst și colab. 2016).
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2.3 ANALIZE ALE SONDAJELOR CU PRIVIRE
LA SUCCESUL SISTEMULUI CPE
În ciuda faptului că aria geografică a studiilor legate în mod specific de sistemul CPE este limitată,
literatura de specialitate discutată până acum în această secțiune reflectă observația-cheie că sistemele
de etichetare a eficienței energetice sunt valorificate în cazul tranzacțiilor de pe piețele de locuințe din
Europa.
Au fost efectuate mai multe studii care utilizează date din sondaje pentru a evalua succesul sistemului
CPE. Această metodologie caută să înțeleagă mai bine modul în care clienţii interacționează cu
etichetele CPE pe piața imobiliară. Studiile au fost clasificate în cinci domenii-cheie:
•

Nivelul de înțelegere a CPE: Investigațiile au revelat că, în general, informațiile cele mai
importante extrase din CPE sunt corect înțelese (Lainé 2011). Totuşi, multe studii au identificat
probleme legate de lipsa de înțelegere a informațiilor mai complexe. Aceste neînţelegeri se
referă, în principal, la semnificaţia diferitelor evaluări şi la metoda utilizată pentru calcularea
acestora, precum și informațiilor insuficiente despre CPE pentru a înțelege costurile și
beneficiile financiare legate de eficiența energetică (Amecke 2012, Bio Intelligence Service ş.a.
2013)

•

Măsura în care etichetele au fost încorporate în procesele de luare a deciziilor:
Investigațiile pe piața locuințelor au avut tendința să constate că CPE joacă un rol minor în
procesele decizionale ale clienţilor (Amecke 2012) (Backhaus și colab. 2011) (Murphy, 2013).
Factorii-cheie din spatele acestei concluzii includ lipsa de punere în aplicare a CPE, situaţii
complexe în cadrul pieței locuințelor și slaba coordonare cu alte măsuri de politică. În acest
sens, sunt detectate mai multe probleme, cum ar fi frica potențialilor cumpărători de locuinţe
de a solicita un CPE atunci când acesta nu este furnizat (Lainé 2011) sau dovezi care arată că
CPE-urile au fost folosite după ce casa a fost cumpărată (pentru a decide modificările care
urmează a fi făcute), mai degrabă decât în decizia de pre-cumpărare (Gram-Hanssen și colab.
2007).

•

Sem nificația etichetelor CPE, în com parație cu alte atribute în procesul de
luare a deciziilor: Există alți factori şi alte criterii care influențează decizia de a
cumpăra/închiria o casă. Locaţia/amplasarea, spațiul în aer liber, prețul, dimensiunea și starea
17
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locuinței sunt criterii mult mai importante decât cele de rating CPE și eficiență energetică
deoarece sunt considerate a fi caracteristicile inalterabile ale unei locuințe (Amecke 2012,
Murphy 2013)
•

Nivelul de implementare a recomandărilor de îmbunătățire furnizate în CPE:
Studiile in acest domeniu au găsit dovezi indicând că proprietarii de case iau măsuri de
îmbunătăţire a eficienței energetice, ca urmare a evaluării CPE a propriei locuințe (Murphy
2013) (Tigchelaar și colab. 2011) (Kjaerbye 2009) (NHER 2009). Cu toate acestea, există dovezi
insuficiente care să sugereze că beneficiarii lor efectuează mai multe lucrări de renovare pentru
creşterea eficienței energetice decât cei care nu posedă un CPE.

•

Nivelul de încredere al informațiilor conținute în CPE: Olanda este una dintre țările
care a suferit o lipsă de încredere faţă de CPE, care se reflectă prin faptul că ratele de adoptare a
sistemului CPE scad în timp, după un nivel inițial puternic de punere în aplicare (Brounen și Kok
2011, Murphy 2012, Tigchelaar și colab. 2011) Acest exemplu poate fi atribuit altor țări și
subliniază importanța unor standarde de evaluare stricte și a formării personalului.

2.4 DILEMA ÎMPĂRŢIRII STIMULENTULUI
Această dilemă cuprinde situații în care deciziile de investiții sunt împiedicate din cauza faptului că
fluxul de beneficii și investiții este împărțit în mod inegal între participanţii la o anumită tranzacție. În
ceea ce privește îmbunătățirea eficienței energetice pe piața locuințelor, dilema împărţirii stimulentului
cuprinde interesele și stimulentele diferite ale proprietarilor și chiriașilor. Din moment ce proprietarii, în
general, nu plătesc facturile la energie, este în interesul lor să doteze casa cât mai ieftin posibil. Pe de
altă parte, locatarii au stimulentul de a maximiza eficiența energetică a casei lor, astfel încât să reducă la
minim facturile de energie. Cu toate acestea, în general, locatarii nu dispun de control asupra
îmbunătățiri locuinţei (Bird și Hernández 2012). Ca rezultat al acestei bariere de piață, impactul de
transformare a pieței al CPE și altor sisteme de eficiență energetică este prevăzut și înregistrat a fi mai
redus pentru piețele de închirieri decât pentru piețele de vânzări de locuinţe (Fuerst și colab. 2016)
(Cajias și Piazolo 2013) (Kholodilin și colab. 2014).
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3 SONDAJ ADRESAT AGENŢILOR
IMOBILIARI
Scopul sondajului a fost de a colecta opinii profesionale de la agenţi imobiliari referitoare la principalii
factori pe care familiile le iau în considerare atunci când selectează proprietăți pentru cumpărare sau
închiriere. În plus, studiul a pus întrebări cu privire la impactul certificării performanței energetice asupra
valorii proprietăților.

3.1 MOTIVAȚIA PENTRU EFECTUAREA
SONDAJULUI
Sistemul de evaluare a performanței energetice a clădirilor, pus în aplicare prin EPBD, ar trebui să
motiveze designerii, proiectanţii, dezvoltatorii, managerii imobiliari, utilizatorii imobiliari și agenții lor să
considere economisirea de energie, ca o caracteristică necesară a clădirilor proiectate și utilizate. Avem
datoria să limităm costurile legate de întreținerea clădirilor în care locuim și muncim. Într-o perioadă
mai lungă de timp, o astfel de procedură trebuie să influențeze un consum mai mic de energie și, prin
urmare, să limiteze emisiile de gaze cu efect de seră. Se presupune a fi un factor important în sporirea
securității energetice a țărilor și regiunilor, stopând încălzirea globală continuă.

Specificarea

performanței energetice a clădirilor în fiecare etapă de proiectare și utilizare a clădirii ar trebui să aducă
beneficii pentru proprietari și chiriași, precum și societății in general.
Ținta sondajului realizat în rândul agenților imobiliari a fost colectarea opiniilor privind certificarea
energetică și influența acesteia pe piața imobiliară și obținerea de informații despre obstacolele
întâmpinate la implementarea certificării energetice.
Principalele puncte care fac obiectul sondajului în cauză sunt următoarele:
•

Informații despre modalitățile de certificare a performanței energetice.
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•

Factorii considerați în timpul selectării, cumpărării și închirierii de bunuri imobiliare

•

Evaluarea certificatelor de performanță energetică (CPE) în ceea ce privește obligația de
aplicare, fiabilitatea și utilitatea acestora în activitatea profesională a agenților imobiliari.

•

Rolul CPE pe piaţa imobiliară în cursul estimării valorii imobiliare și legătura cu timpul de
expunere a imobilului pe piață.

•

Obstacole întâmpinate la punerea în aplicare a certificării performanței energetice și
îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor.

•

Posibile acțiuni care influențează îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor.

•

Evaluarea cunoștințelor despre directiva EPBD 2002/91/CE.

3.2 STABILIREA EȘANTIONULUI PENTRU
SONDAJ
Studiul a fost realizat pe teritoriul a 8 state membre ale UE - Austria, Franța, Germania, Italia, Norvegia,
Polonia, România și Spania. Studiul a inclus 618 de interviuri în total, respectiv în anumite țări: Austria N
= 50; Franța N = 70; Germania N = 90; Italia N = 136; Norvegia N = 90; Polonia N = 71; România N = 43;
Spania N = 68.

3.3 PROFILUL RESPONDENTULUI
Cel mai mare grup de respondenţi la sondaj a fost format din persoane cu multă experiență
profesională în activitatea de agent imobiliar. Analizând toate țările în care a fost făcut sondajul, 64%
dintre respondenți au indicat că au o experiență profesională de 10 ani. În plus, această distribuție a
variat în anumite țări, procentajul agenților cu o experiență de peste 10 ani a fost statistic semnificativ
mai mare în Spania (88%), Germania (81%) și Italia (76%). În schimb, în Austria și Polonia procentul fost
semnificativ mai mic. În Polonia, au predominat agenții cu 1 - 6 ani de experiență profesională. (Figura
3)
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Figura 3: Câţi ani de experiență aveți ca agent imobiliar?

% răspunsuri

Punctaj semnificativ mai mare / mai mic - total comparativ ţară

Sursa: Raportul cantitativ al sondajului ZEBRA2020 realizat în rândul agenților imobiliari

3.4 RĂSPUNSURI CU PRIVIRE LA CERINȚELE
LEGALE PENTRU CPE
Ca formă dominantă de aplicare a CPE la cumpărarea/închirierea de bunuri imobile, practic, relevantă în
toate țările studiate, a fost indicată obligația legală/certificarea obligatorie (cerință necesară pentru
încheierea contractului). O astfel de soluție a fost indicată de 93% dintre participanții la studiu (Figura 4).
Polonia este un caz special, deoarece sunt prezente atât certificarea obligatorie (39%) cât și una
voluntară (55%), precum și alte forme de certificare decât cele enumerate.
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Figura 4: Vă rugăm să indicați dacă există o cerință legală de emitere a unui CPE al clădirii la cumpărarea
/închirierea unei proprietăţi?

% răspunsuri

Sursa: Raportul cantitativ al sondajului ZEBRA2020 realizat în rândul agenților imobiliari

Fiecare clădire predată pentru a fi utilizată, precum și fiecare clădire supusă vânzării sau închirierii,
trebuie să aibă performanța energetică stabilită sub forma unui certificat, specificând valoarea
energetică exprimată în kWh / m2/ an, necesară pentru a îndeplini diversele cerințe legate de utilizarea
clădirii. Numai Polonia a indicat că atât certificarea obligatorie cât și cea voluntară sunt relevante (nu
este o condiție necesară pentru încheierea contractului de vânzare/închiriere a unei proprietăţi).
Problema de indicare a formei relevante de certificare poate rezulta din faptul că, în cazul pieței de
vânzare a proprietăţilor - certificarea obligatorie rămâne relevantă, în timp ce, în cazul pieței de
închiriere - certificarea voluntară este relevantă. În Germania, Polonia și România s-a indicat o altă formă
de certificare relevantă. Participanții care au răspuns acest lucru, au indicat, în primul rând, anumite
excepții de la obligația legală.
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3.5 RĂSPUNSURI DESPRE FACTORII DE
INFLUENȚĂ PENTRU ALEGEREA PROPRIETĂȚII
Elementele principale luate în considerare în procesul de selecție, cumpărare/închiriere de bunuri
imobile sunt, în primul rând locația (top2box1 răspunsuri pozitive 99%), prețul (top2box răspunsuri
pozitive 98%) și mărimea imobilului (top2box răspunsuri pozitive 96%). Un alt element important a fost
prezenţa diferitelor „inconveniente” în apropiere, de exemplu: drum intens circulat, aeroport, depozit de
deșeuri, linie de înaltă tensiune, etc. (top2box răspunsuri pozitive de 90%). Costul energiei este pe locul
10 dintre toti factoriiThe cost of energy is on the 10th place among all factors (top2box positive
responses 57%) (Figura 5).

Figura 5: Vă rugăm să evaluați, în funcție de experiența dumneavoastră ca agent imobiliar, importanța
fiecărui aspect pentru alegerea proprietății - Media UE

1

top2box - indicații „destul de importantă” şi „categoric importantă”
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Sursa: Raportul cantitativ al sondajului ZEBRA2020 realizat în rândul agenților imobiliari

În ceea ce privește ordinea factorilor din diferite țări, această listă este relativ similară (Figura 6). În
Germania, Norvegia și Polonia locația a fost într-adevăr, mai frecvent indicată ca fiind cel mai important
element în selectarea unui imobil. În timp ce, în Italia și Spania prețul constituie principalul criteriu de
selecție. Este important să subliniem faptul că participanții austrieci intervievați au indicat costurile de
întreținere în comparație cu un alt imobil similar ca fiind un aspect important în procesul de selecție
(răspunsuri top2box 92%). Respondenții polonezi și norvegieni s-au concentrat asupra stării tehnice a
clădirii (respectiv 88% pe top2box).

Figura 6: Vă rugăm să evaluați, în funcție de experiența dumneavoastră ca agent imobiliar, importanța
fiecărui aspect pentru alegerea proprietății - Media UE comparativ cu fiecare țară (doar răspunsuri
top2box)
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Sursa: Raportul cantitativ al sondajului ZEBRA2020 realizat în rândul agenților imobiliari

3.6 RĂSPUNSURI DESPRE PREZENTAREA,
FIABILITATEA ȘI UTILITATEA CPE
Certificatele sunt necesare pentru a încheia contracte de vânzare și de închiriere de bunuri imobiliare,
aşa cum este stabilit prin Directiva 2002/91/CE (articolul 7, punctul 1). Totuşi, atunci când
respondenții au fost întrebați despre prezentarea CPE la data sem nării, 6% dintre
respondenți declară că niciun certificat nu a fost prezentat în momentul încheierii contractului (Figura
7).
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Figura 7: Cât de frecvente sunt cazurile de prezentare a CPE la momentul semnării unui contract de
vânzare/închiriere?

Sursa: Raportul cantitativ al sondajului ZEBRA2020 realizat în rândul agenților imobiliari

În conformitate cu Figura 7 anterioară, cerința de a prezenta certificate la încheierea de contracte este,
într-adevăr din punct de vedere statistic, cel mai frecvent indicată în Franța (90%), Italia (79%) și
România (72%). Întrucât, este într-adevăr, mai puțin frecvent necesară în Spania (41%) și Polonia (8%),
unde participanții au declarat că certificatele sunt întotdeauna necesare pentru încheierea contractului,
în timp ce, în cazul Poloniei, 39% au indicat că nu există nicio cerință de a prezenta CPE în cazul unei
tranzacții.
Mai mult, în Polonia, CPE trebuie să fie obținut de către dezvoltatorii care predau spaţii spre folosinţă și
dat clienților lor sau celor care vor termina construcția clădirii. Spre deosebire de dezvoltatorii imobiliari,
proprietarii de clădiri și spații amenajate, care doresc să le vândă sau închirieze, pot ignora această
cerință. Nici pentru alte părți interesate nu este necesar să prezinte CPE, probabil pentru că acestea nu
vor fi afectate de sancţiuni. Cumpărătorul poate cere acest document, dar rareori face acest lucru. Este
similar în celelalte țări europene (probabil, mai puțin Germania). Totuşi, nu au fost aplicate sancțiuni
pentru neîndeplinirea acestei obligaţii.
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Referitor la fiabilitatea datelor furnizate de CPE, aceasta este evaluată ca fiind relativ scăzută
(Figura 8).

Figura 8: Cum apreciați fiabilitatea datelor furnizate de CPE în țara dumneavoastră?

Sursa: Raportul cantitativ al sondajului ZEBRA2020 realizat în rândul agenților imobiliari
Potrivit Bot2box2 în Figura 8 anterioară, există 35% răspunsuri negative. În mod similar, 35% dintre
respondenți au evaluat CPE la un nivel mediu. Doar 27% din respondenți Top2box3 au evaluat pozitiv
CPE. În comparație cu alte țări care iau parte la sondaj, respondenții din Germania evaluează cel mai
negativ fiabilitatea datelor CPE (Bot2box4 54% răspunsuri negative), în mod similar, norvegienii și
polonezii (Bot2box4 47% răspunsuri negative) și francezii (Bot2box4 42% răspunsuri negative). În ceea ce
privește evaluarea fiabilității datelor, Austria a generat cele mai bune rezultate; peste jumătate dintre
respondenți (54%) a evaluat pozitiv fiabilitatea datelor CPE. Evaluarea fiabilității certificatului a decurs
relativ bine în Spania (44% răspunsuri pozitive) și în Italia (36% răspunsuri pozitive).

2

Bot2box - indicații „destul de scăzută” și „categoric scăzută”

3

Top2box - indicații „categoric ridicată” și „destul de ridicată”
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Utilitatea certificatelor este mai degrabă evaluată negativ de către respondenți (Bot2box6 47%
răspunsuri negative în Figura 9). Doar puțin peste un sfert dintre participanții intervievați indică
utilitatea CPE în activitatea lor profesională. Norvegienii evaluează utilitatea certificatului deosebit de
rău, aproape 80% răspunsuri negative bot2box. De asemenea, germanii (56% Bot2box4 răspunsuri
negative), spaniolii (55% Bot2box6 răspunsuri negative) și polonezii (53% Bot2box6 răspunsuri negative)
nu vorbesc în favoarea utilității certificatului. Pe când, românii 61% Top2box5 și francezii 40% Top2box7
evaluează cel mai bine utilitatea certificatului.

Figura 9: Vă rugăm să evaluați utilitatea generală a CPE în munca dvs.

Sursa: Raportul cantitativ al sondajului ZEBRA2020 realizat în rândul agenților imobiliari

Rezumând, se pot observa anumite tendințe conturate în unele țări privind evaluarea CPE, în
special că CPE (Figura 10):

4

Bot2box - indicații „mai degrabă inutil”și „categoric inutil”

5

Top2box - indicaţii „categoric util” și „mai degrabă util”
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•

Este relativ nesigur și nu este util - Norvegia, Polonia, Germania

•

Este relativ nesigur, dar util - România și Franța

•

Este de încredere, dar relativ inutil - Spania

•

Este de încredere și util - Italia și Austria

Figura 10: Fiabilitatea și utilitatea CPE

Sursa: Raportul cantitativ privind sondajul realizat cu agenții imobiliari ZEBRA2020

3.7 RĂSPUNSURI DESPRE PIAȚA IMOBILIARĂ
ÎN RELAȚIE CU CPE
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Respondenții mai degrabă (45% răspunsuri) nu văd nicio legătură între CPE și îmbunătățirea
performanței energetice a clădirilor (Figura 11).

Figura 11: Credeţi că există o legătură între CPE și îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor?

Sursa: Raportul cantitativ al sondajului ZEBRA2020 realizat în rândul agenților imobiliari

Conform Figurii 11 anterioare, lipsa acestei legături a fost statistic semnificativ mai frecventă în
Germania (69%) și Spania (62%). Deși nu toate țările chestionate nu văd dependența dintre CPE și
îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor. Italia a indicat statistic semnificativ mai frecvent
existența asocierii între CPE și îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor. De asemenea,
aproape ¾ dintre respondenții chestionați în România sesizează această legătură.

Numărul total al participanților a declarat lipsa de asociere între evaluarea ridicată a
performanței energetice și prețul mai mare al unui anumit imobil (Figura 12). În plus, în
Polonia și Spania, statistic, cele mai semnificative răspunsuri au subliniat că nu există nicio influență
asupra costurilor mai mari (chirie, preț). Doar 27% dintre toți respondenții văd legătura dintre evaluarea
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ridicată a performanței energetice a clădirilor și prețurile ridicate ale imobilului. Dintre toți respondenții,
germanii au văzut această dependență (46% răspunsuri) cel mai des.

Figura 12: Există un surplus de chirie/preț pentru clădiri/apartamente cu rating de performanță
energetică ridicată?

Sursa: Raportul cantitativ al sondajului ZEBRA2020 realizat în rândul agenților imobiliari

Existenţa certificatului nu implică un timp mai scurt de expunere a imobilului pe piață
(Figura 13). Din cauza cantităţii mici de răspunsuri la această întrebare (doar 48 de respondenți au
răspuns la această întrebare), rezultatele sunt evaluate numai la nivelul UE.
Figura 13: Este timpul de expunere pe piață a imobilului mai scurt dacă deţine CPE comparativ cu
situaţia fără CPE?

32

Impactul CPE

% răspunsuri N = 45 numai -no cerinţă legală pentru EPC

Sursa: Raportul cantitativ al sondajului ZEBRA2020 realizat în rândul agenților imobiliari
În plus, trei sferturi dintre respondenți consideră că timpul de expunere pe piață al imobilelor cu clase
superioare de performanță energetică nu este mai scurt decât cel al imobilelor din celelalte clase
(Figura 14).
Figura 14: Este timpul de expunere pe piață al imobilelor cu clase de performanţă energetică mai mare
(A, A +, etc.) decât cel al imobilelor din alte clase?

Sursa: Raportul cantitativ al sondajului ZEBRA2020 realizat în rândul agenților imobiliari
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Conform Figurii 14, statistic, lipsa acestei dependențe a fost semnificativ mai des indicată în Spania
(87%). Dimpotrivă, cele mai mari conexiuni dintre timpul de expunere al imobilului și performanța
energetică sunt observate în Austria (32%), Franța (21%), România (19%) și Italia (18%).

Printre cei care au susținut anterior că timpul de expunere al imobilelor cu clase energetice mai mari
este mai scurt (14 % răspunsuri în Figura 14), respondenții au indicat că, cel mai des, acest timp este cu
2-3 luni mai scurt, cu 45% răspunsuri (Figura 15) .

Figura 15: Cu cât este mai scurt timpul de expunere al imobilului?

Sursa: Raportul cantitativ al sondajului ZEBRA2020 realizat în rândul agenților imobiliari

În sfârșit, cei mai mulți clienți nu sunt interesați de cumpărarea/închirierea unui imobil cu clasă de
performanţă energetică înaltă (A, A +, etc.) (Figura 17). Doar 30% dintre respondenți au indicat că clienții
sunt mai interesați de astfel de imobile.

Figura 16: Sunt clienții mai interesați de cumpărarea/închirierea unei proprietăți cu CPE ridicat (A, A +,
etc.) și/sau cu etichete după introducerea obligativităţii anexării CPE la contracte?
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Sursa: Raportul cantitativ al sondajului ZEBRA2020 realizat în rândul agenților imobiliari

Raportat la rezultatele din Figura 16, analiza răspunsurilor din anumite țări participante arată existenţa
unor diferențe semnificative. Statistic, italienii și francezii au cele mai multe răspunsuri pozitive ale
clienților interesați de imobile cu clasă de performanţă energetică mai mare, 46% și, respectiv, 70%.
Dimpotrivă, spaniolii (88%), norvegienii (83%) și polonezii (77%) sunt cel mai puțin interesați de imobile
cu clase de performanță energetică înaltă.

3.8 RĂSPUNSURI DESPRE LA OBSTACOLELE
REFERITOARE LA CPE
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Atunci când respondenții au fost întrebați despre viziunea lor asupra obstacolelor

la

implementarea certificării performanței energetice, au indicat, în principal, sortate în ordine
crescătoare, următoarele (Figura 17):
•

Costurile suplimentare pentru proprietari (52% răspunsuri),

•

Lipsa de cunoştinţe/cunoștinţe insuficiente ale clienților (conștientizarea clientului) (50%
răspunsuri),

•

Practica de a emite CPE nesigure (41% răspunsuri),

•

Documente suplimentare (birocrație sau proceduri inutile) (41% răspunsuri),

•

Forma neclară, greu de înţeles a certificatului pentru client (38% răspunsuri),

•

Doar 5% dintre respondenți nu văd niciun obstacol în calea punerii în aplicare a CPE.

Figura 17: Sesizaţi vreo problemă cu certificarea energetică actuală?
(Au fost posibile răspunsuri multiple la această întrebare)

36

Impactul CPE

Sursa: Raportul cantitativ al sondajului ZEBRA2020 realizat în rândul agenților imobiliari

Privitor la răspunsurile date în anumite țări din Figura 17, costurile suplimentare pentru proprietarii de
imobile ocupă una dintre primele poziţii în lista problemelor. Atât în Spania, cât și în Germania, acest
obstacol, statistic, este mai semnificativ decât în celelalte ţări în care s-a realizat sondajul. Există și țări în
care obstacolul menționat nu este semnificativ statistic, precum în Norvegia (11%). Dimpotrivă,
Norvegia a indicat (60% răspunsuri) emiterea de certificate necorespunzătoare, ca fiind obstacolul cel
mai semnificativ din punct de vedere statistic. De asemenea, este de remarcat faptul că, în principal,
Germania (63% răspunsuri) percepe punerea în aplicare a certificării performanței energetice drept o
birocrație inutilă. Gradul de conștientizare insuficientă a clienţilor este indicat printre primele cauze în
lista din toate țările participante, în timp ce în Franța, acesta este, în mod clar, principala cauză cu 66%
răspunsuri.
Referitor la măsuri, cele mai menționate probleme în punerea în aplicare a îmbunătățirii
eficienței energetice sunt sortate în ordine crescătoare mai jos (Figura 18):
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•

Lipsa de stimulente financiare pentru proprietarii de imobile (57% răspunsuri),

•

Informații insuficiente despre beneficii (39% răspunsuri),

•

Implicare socială redusă în subiecte privind transformarea energiei (38% răspunsuri),

•

Beneficiile economice care rezultă din economisirea de energie nu sunt atribuite persoanei
care încearcă să facă economii (32% răspunsuri).

Figura 18: Ce probleme sesizaţi la punerea în aplicare a îmbunătățirii eficienței energetice a clădirilor?
(Au fost posibile răspunsuri multiple la această întrebare)

Sursa: Raportul cantitativ al sondajului ZEBRA2020 realizat în rândul agenților imobiliari

În ceea ce privește răspunsurile din anumite țări din Figura 18, lista este relativ similară, mai puțin
pentru germani și italieni care au avut o atitudine diferită în această problemă. Statistic, germanii au
indicat lipsa unor stimulente financiare ca cea mai semnificativă în comparație cu alte țări (83%
răspunsuri), însă au indicat informațiile insuficiente cu privire la beneficii (16% răspunsuri) și implicarea
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socială redusă în subiecte privind transformarea energiei (18% răspunsuri) ca fiind cel mai puțin
semnificative. Din contră, italienii au indicat informațiile insuficiente și implicarea socială redusă în
subiecte privind transformarea energiei (55% răspunsuriîn ambele cazuri) ca probleme principale, iar ca
cel mai puțin semnificative au indicat stimulentele financiare (35% răspunsuri). De asemenea, au indicat
ca având semnificaţie scăzută faptul că beneficiile economice ale economisirii de energie nu revin
persoanei care încearcă să economisească (24% răspunsuri) și condițiile legale inadecvate (11%
răspunsuri).

3.9 RĂSPUNSURI DESPRE BENEFICII
REFERITOARE LA CPE

Cele mai indicate beneficii ale certificării performanței energetice în imobiliare, sortate în
ordine crescătoare, sunt (Figura 19):
•

Informații despre costurile energiei într-un anumit imobil (39% răspunsuri),

•

Informații despre starea tehnică a clădirii (32% răspunsuri),

•

29% dintre respondenți nu văd nici un beneficiu în a avea un CPE.

Figura 19: Ce beneficii vedeţi în a avea un CPE? (Au fost posibile răspunsuri multiple la această
întrebare)
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Sursa: Raportul cantitativ al sondajului ZEBRA2020 realizat în rândul agenților imobiliari

Statistic, rezultatele sondajului sunt similare cu rezultatele generale în anumite țări participante. Doar
respondenții germani indică mai puțin certificatele ca sursă de informații pentru costurile de energie ale
unui anumit imobil (26% răspunsuri), iar răspunsul cel mai frecvent, pentru aproape jumătate dintre
respondenții germani, a fost că nu văd absolut nici un beneficiu (47% răspunsuri).
Pe de altă parte, respondenții italieni indică mai des CPE ca sursă de informații cu privire la costurile de
energia ale unui anumit imobil (54% răspunsuri). În plus, numai italienii au subliniat în mod semnificativ
promovarea unor atitudini ecologice (34% răspunsuri) ca beneficiu rezultat din deţinerea unui CPE.

Referitor la măsuri, răspunsurile indicate, în principal, privitoare la beneficiile acțiunilor care ar
putea îmbunătăți eficiența energetică a clădirilor, sortate în ordine crescătoare, sunt
următoarele (Figura 20):
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•

Stimulente financiare pentru deţinătorii de proprietăţi (72% răspunsuri),

•

Privilegii economice pentru persoana care încearcă să economisească energie (45%
răspunsuri),

•

Informații detaliate despre beneficiile care rezultă dintr-o activitate de economisire a
energiei (44% răspunsuri).

Figura 20: Ce acțiuni credeți că ar putea îmbunătăți eficiența energetică a clădirilor?
(Au fost posibile răspunsuri multiple la această întrebare)

Sursa: Raportul cantitativ al sondajului ZEBRA2020 realizat în rândul agenților imobiliari

Atât în rezultatul general, cât şi în rezultatele din anumite țări, stimulentele financiare constituie
suportul cel mai mult așteptat, care ar putea îmbunătăți performanța energetică a clădirilor, fapt cel mai
adesea indicat în Germania (87% răspunsuri) și mai puțin frecvent indicat în România (63% răspunsuri) și
Norvegia ( 60% răspunsuri).
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În concluzie, cei mai mulți respondenți împărtăşesc acelaşi punct de vedere și percep beneficiile, în
principal, prin prisma criteriilor economice.

3.10 RĂSPUNSURI DESPRE REGLEMENTĂRI
REFERITOARE LA CPE
Există o tendință împărțită în sondajul privind nevoia de soluții instituționale care ar putea
îmbunătăți standardele energetice imobiliare. Spania, România, Italia așteaptă soluții instituționale, în
timp ce Norvegia, Germania și Austria indică faptul că mai multe soluții nu sunt necesare. Respondenții
francezi și polonezi rămân indeciși în această chestiune (Figura 21).

Figura 21: Credeți că este necesar să se ia măsuri instituționale pentru a îmbunătăți standardul
energetic al clădirilor?

42

Impactul CPE

Sursa: Raportul cantitativ al sondajului ZEBRA2020 realizat în rândul agenților imobiliari

Gradul de folosire a Directivelor 2002/91/CE sau 2010/31/UE privind performanța
energetică a clădirilor în activitatea profesională zilnică a respondenților este relativ scăzut cu 34%
răspunsuri (Figura 22). Referitor la rezultatele din alte țări, folosirea cea mai frecventă este indicată în
Italia (63% răspunsuri), în timp ce, este mult mai puţin frecventă în Franța (11% răspunsuri) și Norvegia
(6% răspunsuri).

Figura 22: Ați întâlnit în activitatea dumneavoastră vreo referire la Directivele 2002/91/CE sau
2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor?
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Sursa: Raportul cantitativ al sondajului ZEBRA2020 realizat în rândul agenților imobiliari

Potrivit respondenților care au avut de-a face cu Directivele 2002/91/CE sau 2010/31/UE
privind performanța energetică a clădirilor, au indicat că obiectivele lor principale, sortate
în ordine crescătoare, sunt (Figura 23):
•

Reducerea emisiilor de carbon (70% răspunsuri),

•

Îmbunătățirea eficienței energetice în UE (67% răspunsuri),

•

Promovarea construcțiilor cu consum de energie scăzut (48% răspunsuri),

•

19% respondenți au indicat ca obiectiv siguranța energetică a UE.

Figura 23: Vă rugăm să indicați obiectivele directivei privind performanța energetică a clădirilor (EPBD).
(Au fost posibile răspunsuri multiple la această întrebare)
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Sursa: Raportul cantitativ al sondajului ZEBRA2020 realizat în rândul agenților imobiliari
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4 STUDIU PRIVIND MAJORĂRILE DE
PREȚ DATORITĂ CPE
Ca parte a unei teze de master la TU Wien (De Graaf, 2016), scopul acestui studiu de evaluare este de a
obține o estimare a surplusurilor de preț din fiecare țară, rezultate datorită eficienței energetice (prin
emiterea de CPE) aferente piețelor de vânzări și de închirieri.
După cum am mentionat inițial, nivelul de rating energetic dat prin CPE este utilizat ca indicator pentru
eficiența energetică a unei proprietăți. Deşi acest fapt poate încuraja efectuarea de analize între țări,
comparațiile între țări trebuie să fie făcute cu precauție din cauza diferitelor sisteme de CPE, pieţe
imobiliare şi tipuri de proprietate. În plus, calitatea și dimensiunea eșantioanelor variază între țările
analizate.

4.1 METODOLOGIA APLICATĂ
Aceeași metodă de regresie definită în alte studii (Rosen, 1974) a fost aplicată în țările selectate. În
scopul de a realiza o evaluare bună a acestei metode pentru fiecare țară în parte, etapele următoare
cuprind procesul principal adoptat în Figura 24:
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Figura 24: Rezumatul procesului adoptat pentru evaluarea impactul CPE asupra prețurilor de
vânzare/închiriere pe piața de proprietăţi din fiecare țară.

Politica CPE

Sisteme de
rating si
măsurare

Eșantion de
distribuție a
claselor CPE

Set 1
ipoteze

Fără surplus de

Rezultate
regresie

preț
Surplusuri de închiriere ≥
Surplusuri de vânzare

Set 2
ipoteze

SAU

Evaluare
impact CPE
asupra
prețurilor de
vânzare/
închiriere

Sursa: studiul De Graaf (2016)

Din cauza volumului mare al informațiilor de mai sus, explicațiile specifice fiecărei țări nu sunt incluse în
acest raport, dar sunt prevăzute în raportul pentru factorii de decizie politică. Cu toate acestea,
ele sunt, de asemenea, luate în considerare pentru evaluarea rezultatelor regresiei.

4.2

SET DE DATE PENTRU REGRESII

Datele privind caracteristicile locuințelor în țările selectate (inclusiv evaluări CPE) au fost colectate de pe
diferite website-uri ale unor agenții imobiliare. Datele au fost colectate pentru ambele tipuri de
tranzacții (vânzare și închiriere) din fiecare țară. Suplimentar față de evaluările CPE și prețurile anunțate,
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au fost colectate date privind suprafața utilă pentru fiecare locuință și, în majoritatea cazurilor, anul
construcției.
Următoarele state membre ale UE au fost alese pentru analiză în această evaluare: Austria, Republica
Cehă, Danemarca, Franța, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Slovacia, Spania, Suedia și Marea
Britanie. Detalii privind Belgia și Italia pot fi găsite în studiul De Graaf (2016).

4.2.1 LIMITĂRI PRIVIND DATELE
În ciuda depunerii efortului de a oferi o analiză similară între țări, anumite limitări privind datele au
împiedicat până în prezent alcătuirea unui raport cuprinzător. Disponibilitatea datelor în acest domeniu
se îmbunătățește continuu din cauza creșterii nivelului de implementare a directivei privind
performanța energetică a clădirilor în UE (EPBD), care impune ca CPE să fie promovat pentru tranzacțiile
de închiriere și de vânzare. Cu toate acestea, aceste limitările persistă, iar un raport complet al nivelului
de valorificare a eficienței energetice în toate statele membre ale UE și SEE nu este încă posibil.
Datele colectate vor fi folosite ca o bază pentru investigații viitoare, care pot fi efectuate periodic pentru
a evalua modificările nivelului de capitalizare a eficienței energetice, furnizând astfel informații care pot
fi utilizate pentru a evalua succesul politicilor în domeniu, cum ar fi succesul certificării performanței
energetice.

4.3 EVALUAREA IMPACTULUI CPE
Impactul CPE este dat de rezultatele analizei de regresie obținute pe baza unor majorări de preț
estimate, în funcție de țară, datorită ratingurilor CPE acordate pe piețele de vânzare și închiriere.
Luând în considerare limitările de date anterioare și susceptibilitatea unor comparații între țări,
rezultatele pentru fiecare dintre piețele analizate sunt prezentate împreună, în Figura 25, cu
majorările date în valori procentuale din prețul mediu al locuinței în fiecare eşantion. Aceste
valori procentuale sunt, prin urmare, estimări ale valorii adăugate preţului unei locuințe din
cauza unei îmbunătățiri de o literă în evaluarea CPE.
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Figura 25: Surplusuri de preț la locuinţe din cauza ratingurilor CPE în respectivele eşantioane din fiecare
țară analizată

Sursa: studiul De Graaf (2016) Surplusul luxemburghez presupune o îmbunătățire de 50 de puncte,
ceea ce este destul de tipic pentru alte sisteme naționale.

Prima observație care poate fi făcută din Figura 26 este aceea că majorările de chirie sunt mai
mici decât majorările de preț de vânzare în toate țările, pentru care au fost analizate piețele
de vânzări și de închirieri. De asemenea, această afirmație este valabilă şi la compararea valorilor medii
între piețele de vânzări și de închirieri.
Cea mai apropiată comparație cu literatura de specialitate, care poate fi făcută relativ la aceste rezultate,
a fost prezentată în detaliu în raportul Comisiei UE privind majorările de preț datorită CPE (a se vedea
capitolul 2.1). Cele mai mari surplusuri estimate în acest raport, prezentate în Figura 2, sunt de 10-11%
pentru piața de vânzări și de 4,4% pentru piața de închirieri. De asemenea, valorile medii mențin o
diferență între 3,9% și, respectiv, 2,9%. Acest rezultat poate fi explicat şi prin dilema împărţirii
stimulentului (a se vedea capitolul 2.4).

Pe de altă parte, aceste rezultate sunt limitate în mod similar, din cauza „datelor de calitate
inferioară” și „variabilelor omise”; cu toate acestea, ele dau o indicaţie aproximativă asupra
ordinului de mărime, care ar trebui să fie așteptat pentru majorările din acest raport. De exemplu, cu
valorile maxime care apar în Figura 25, este posibil ca rezultatele pentru piețele de vânzăre din Austria
(18%), Slovacia (16%) și Spania (27%) să fi fost umflate de „variabilele omise”, observaţie aplicabilă și
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rezultatelor pentru piața de închirieri spaniolă (22%). Mai mult decât atât, aceste valori ridicate pentru
surplusuri par a fi în contradicție cu rezultatele sondajului (a se vedea Capitolul 3.7 și Figura 12), care au
găsit evaluările CPE ca fiind „doar un criteriu minor de cumpărare” (Amecke, 2012, p. 4).

„Variabilele omise” - cum ar fi locația și calitatea - au efecte diferite asupra rezultatelor surplusurilor
finale, în funcție de nivelul de corelare cu variabila de interes. De exemplu, dacă o variabilă este puternic
corelată pozitiv cu eficiența energetică, și nu este inclusă în setul de date, atunci surplusul datorită
acestei variabile va fi parțial inclus în surplusul de eficiență energetică. În acest raport, locaţia și
calitatea sunt cele mai importante „variabile omise”. Locaţia/amplasarea este deosebit de
importantă deoarece piața de locuințe poate varia între zonele urbane și cele rurale, fiind o potențială

„sursă semnificativă de eterogenitate neremarcată” (Fuerst și colab. 2015, 147).
În plus, calitatea este probabil să fie puternic corelată cu eficiența energetică, dar clasificarea este foarte
subiectivă, ceea ce o face să fie o variabilă dificil de inclus în modelele de regresie. Calitatea setului de
date poate fi afectată de calitatea introducerii datelor pentru website-urile de imobiliare. În special, sunt
observate mai multe cazuri în care anumite rubrici sunt omise/necompletate la introducerea datelor
pentru o locuință. În plus, diferite agenții folosesc definiții diferite pentru anumite variabile, cum ar fi
numărul de camere și suprafaţa utilă a unei locuințe. Măsura în care seturile de date sunt coerente în
aceste domenii pentru o agenție imobiliară depinde de nivelul de pregătire al agenților, precum și de
gradul în care aceste variabile sunt bine definite de către agenție. Dacă acestea nu sunt bine definite,
trebuie să fie făcute alegeri subiective, ca de exemplu, ce anume se înţelege printr-o „jumătate de
cameră ” și dacă amenajări din spațiul exterior ar trebui să fie incluse în suprafaţa utilă. În plus față de
aceasta, calitatea și acuratețea ratingurilor CPE depind de cerințele referitoare la personal, care sunt
definite la nivel național. În toate cazurile este nevoie de profesioniștii calificați; totuşi, pregătirea de
specialitate nu este întotdeauna necesară (CA EPBD, 2016).

4.3.1 CAZUL OLANDEI
Țara cu cele mai multe rezultate neașteptate în acest raport este Olanda, pentru care au fost observate
deficite în loc de surplusuri, atât pentru piața de vânzări, cât și de închirieri. Alte studii care au fost
efectuate anterior în Olanda au raportat surplusuri datorită ratingului CPE. Totuşi, aceste studii
furnizează, de asemenea, dovezi care sugerează că Olanda a luptat să pună în aplicare transpunerea
directivei EPBD 2002 (Brounen și Kok 2011) (Murphy, 2013).
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În special, s-a raportat că nivelurile de punere în aplicare au scăzut foarte mult, după o acceptare inițială
puternică a sistemului CPE. Un motiv-cheie pentru acest tipar regresiv în implementare, care este
menționat în ambele studii, a fost lipsa de încredere cauzată de receptarea negativă a sistemului de
către presă. Cu toate acestea, noua versiune web a CPE care a fost dezvoltată pentru punerea în
aplicare a directivei EPBD 2010 reformată a condus la o creștere accentuată a frecvenței de certificare.
Mai mult decât atât, lipsa de încredere și de punere în aplicare scăzută sunt probleme cu care s-au
confruntat multe țări, deoarece EPBD a fost creată pentru prima dată în 2002 și toate celelalte studii
efectuate pe sistemul CPE au raportat surplusuri semnificative statistic datorită acestuia. Din aceste
motive, „variabilele omise”, cum ar fi calitatea și locația, sunt mai susceptibile de a fi cauza deficitelor
neașteptate. Investigații suplimentare asupra cauzelor ar trebui să extindă domeniul de aplicare a
modelului pentru a include aceste variabile. În special, raportul realizat de Brounen și Kok include
variabile pentru caracteristicile de calitate, tipul de locuință și proprietăți învecinate (Brounen și Kok
2011).
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5 CONCLUZII
Acest raport a fost separat în două anchete independente: un sondaj în rândul agenților imobiliari și o
evaluare a surplusului de preț datorită CPE. Prin urmare, concluziile au fost trase, luând în considerare
aceste două direcții.
Pe de o parte, analiza sondajului adresat agenţilor imobiliari oferă recomandări semnificative cu privire
la modul de creștere a impactului CPE asupra valorii proprietății și cum să se depășească multe
obstacole, identificate de agenţi, în calea utilizării mai largi a CPE în întreaga UE (a se vedea secțiunea 6
următoare). Cu toate acestea, unele rezultate au înregistrat anumite tendințe în percepția
respondenților referitoare la CPE. De exemplu, în ceea ce privește fiabilitatea și utilitatea CPE (a se
vedea Capitolul 3.6 și Figura 10):
•

Este relativ nesigur și nu este util - Norvegia, Polonia, Germania,

•

Este relativ nesigur, dar util - România și Franța,

•

Este de încredere, dar relativ inutil - Spania,

•

Este de încredere și util - Italia și Austria -, dar să reținem faptul că rata de aprobare este de
sub 70%, chiar și în aceste țări.

În plus față de acest lucru, alte percepții ale pieței imobiliare în țările UE (a se vedea Capitolul 3.7) pot fi
evidențiate, precum: îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor nu este legată de
CPE cu 45% răspunsuri, majorarea de preț (la cumpărarea sau închirierea) datorită
claselor energetice mai mari nu este apreciat cu 67% răspunsuri, timpul de expunere a
unei proprietăți pe piața imobiliară nu diferă în situaţiile de a avea un certificat CPE
sau nu (au indicat ¾ dintre respondenți) și cei mai mulți clienți nu sunt interesați de
cumpărarea/închirierea unui imobil cu clasă energetică înaltă cu 65% răspunsuri. Interesant
este că opinia agenților imobiliari este în opoziție cu analiza datelor, care confirmă un surplus de preț
pentru ratinguri CPE mai bune. Acest lucru ar putea fi o consecință a impresiei mai degrabă negative
despre CPE în rândul respondenților.

Pe de altă parte, acest raport a contribuit la un domeniu de cercetare mic, dar aflat în creştere, al
analizelor de regresie asupra măsurii în care schema CPE a fost valorificat pe piețele europene de
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locuințe. În special, acesta a confirmat existența unor surplusuri de preț în aproape toate piețele
analizate (există o singură excepţie, a se vedea Capitolul 4.3.1), și a demonstrat, de asemenea, efectul pe
aceste piețe al dilemei de împărţire a stimulentului, care este cea mai probabilă cauză
pentru diferența observată între majorările de vânzare și de închiriere.

O observație-cheie în literatura de specialitate, care a fost confirmată pentru un număr mai mare de țări
din acest raport, este existența unui surplus mai mare la tranzacțiile de vânzare decât la
cele de închiriere (a se vedea Capitolul 4.3). Având în vedere proporția semnificativă a chiriașilor,
comparativ cu cea a proprietarilor de case în cele mai multe dintre țările analizate, o transformare reală
a pieței care să țină cont de eficiența energetică ar trebui să includă măsuri de combatere a acestei
situaţii. Motivul-cheie dat pentru existența discrepanței între majorările dintre cele două piețe este
faptul că proprietarii nu suportă, de obicei, costurile de întreținere. Politicile care oferă stimulente
pentru proprietari să investească în îmbunătățirea eficienței energetice, cum ar fi sistemele de
subvenționare, ar putea mări surplusul din piața de închirieri și ajuta la transformarea pieței în sensul
clădirilor mai eficiente. Totuşi, consecința negativă a unor astfel de măsuri ar fi o consolidare a efectului
„sărăciei energetice”, prin care locuințele eficiente energetic pot fi accesate numai de către chiriași și
cumpărători de case mai bogaţi.
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6 RECOMANDĂRI
Privitor la analiza sondajului, tabelul de mai jos prezintă un set de recomandări bazat pe
răspunsurile agenților imobiliari și elaborat de partenerii ZEBRA2020:

Tabelul 2: Set de probleme detectate și recomandări pentru factorii de decizie politică la nivelul UE și al
statelor membre, pe baza sondajului adresat agenților imobiliari
Nr.

Problemă detectată

Recomandare

1.

Certificarea obligatorie

Cerința de CPE prin lege în fiecare etapă a

cu CPE, dacă nu este

utilizării imobilului (promoții noi, tranzacții pe

încă obligatorie

piața de vânzări și închiriere, renovări).

Factorii considerați de

Factorul de cost al energie devine mai

către clienţi la

important în conformitate cu prețurile mai

selectarea, cumpărarea

mari la energie.

2.

și închirierea de bunuri
imobiliare
3.

4.

Evaluarea certificatelor

Această obligaţie poate fi mai bine respectată,

de performanță

dacă

energetică în ceea ce

investitorului/proprietarului/administratorului,

privește obligația de

şi

aplicare a acestora

avocați/notari ca fiind martori ai tranzacțiilor.

Evaluarea certificatelor

Pregătirea

de performanță

certificatorilor și asigurarea controlului calității

energetică în ceea ce

va crește fiabilitatea CPE.

este

este

solicitată

pusă

în

profesională

în

paralel

și

sarcina

de

către

calificarea

privește fiabilitatea în
activitatea profesională
a agenților imobiliari
5.

Evaluarea certificatelor

Domeniul de aplicare al informațiilor incluse

de performanță

în CPE ar trebui să fie ușor de înțeles de către

energetică în ceea ce

fiecare utilizator de proprietate. Analiza de
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privește fiabilitatea în

piață

și

îmbunătățirea

procedurilor

de

activitatea profesională

evaluare

a

prin

în

a agenților imobiliari

considerare a factorilor de sustenabilitate ar

imobilelor

luarea

putea crește utilitatea CPE
6.

Corelația dintre

Cercetarea de piaţă si analiza CPE-urilor

performanța de

înregistrate care furnizează dovezi pentru

energie înaltă și

impactul performanței energetice a clădirilor

valoarea ridicată a

asupra valorii lor de piață, ar putea fi utilizate

bunurilor imobiliare

de către agenții imobiliari în relațiile cu clienții
lor.

7.

Influența deţinerii unui

Cercetarea de piață și utilizarea mai largă a

CPE cu rating mai mare

ratingurilor CPE de către agenții imobiliari ar

asupra timpului de

putea

expunere a imobilului

proprietăților nZEB.

scurta

timpul

de

expunere

a

pe piaţă
8.

Obstacole în calea

Acestea pot fi mai puțin importante, în cazul

îmbunătățirii

în care costul îmbunătățirilor și costul emiterii

performanței

CPE vor fi reduse prin politica de stat,

energetice a clădirilor

împreună cu campanii de sensibilizare și de
împărţire mai echitabilă a profiturilor rezultate
din economiile de energie între părțile
interesate (proprietari, chiriași)

9.

Stimulente pentru

Se

estimează

acordarea

de

stimulente

proprietarii de imobile

economice pentru cei care întreprind măsuri
de economisire a energiei, asociate cu
campanii de informare bine concepute.
Introducerea lor într-un mod transparent, nu
neapărat prin reglementări ci sub formă de
programe pe termen lung, ajută la o mai
bună

înțelegere

a

obiectivelor

privind

eficiența energetică și schimbările climatice,
precum și a rolului CPE în acest context.
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10.

Creșterea nivelului de

Viitoarea

conștientizare și de

reprezintă o șansă bună de a pune în aplicare

informare cu privire la

campanii de formare și de sensibilizare pentru

directiva EPBD

o mai bună înțelegere a obiectivelor directivei
și

reformare

impactului

a

directivei

certificării

EPBD

performanței

energetice.
Sursa: elaborat de partenerii ZEBRA2020

Privitor la analiza efectuată asupra surplusului de preț datorită CPE, obiectivul principal al politicii CPE
este de a crește măsura în care eficiența energetică este încorporată în procesul de
luare a deciziilor pe piața imobiliară. Succesul acestui obiectiv poate fi măsurat prin analize de
regresie periodice care, precum acest raport, măsoară nivelul de capitalizare a eficienței energetice pe
piață. Așa cum s-a demonstrat prin acest raport, precum și în literatura de specialitate, astfel de analize
de regresie sunt foarte limitate de constrângerile aferente datelor. Pentru a măsura succesul sistemului
cu un nivel mai ridicat de acuratețe și precizie, statele membre ar trebui încurajate să colecteze și să
facă schimb de date pentru variabilele caracteristice importante, în plus față de ratingul CPE. Mai mult
decât atât, se recomandă contractarea în mod regulat a unui proces de analize de regresie, precum
raportul efectuat în 2013 (Bio Intelligence Service ş.a. 2013).
O limitare-cheie a actualelor sisteme CPE este lipsa

estimărilor

financiare

pentru

îmbunătățirile recomandate aduse imobilului. Acest lucru conduce la o barieră de informare
suplimentară, datorită căreia proprietarii de imobile nu sunt în măsură să analizeze comparativ costurile
pentru realizarea îmbunătățirilor la locuinţă şi valoarea crescută a locuinței. În plus, previziunile
financiare pentru intervalul de timp în care proprietarii de imobile se pot aștepta să aibă profit, inclusiv
surplusul așteptat care va rezulta din îmbunătățirile specifice, ar face ca informarea imperfectă să fie şi
mai puţin accentuată. Măsurile luate pentru a îmbunătăți accesul la informație în acest
domeniu ar crește probabil nivelul de capitalizare a eficienței energetice datorită ridicării acestei bariere
de piață.
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