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 تاریخچه و کلیات  1-1

نوع و  در حوزه دین، زبان، نژاد، هنر، ادبیاتو حاکمان  مردم مشترك هايویژگیدر طول تاریخ به واسطه تفکر اتحاد اروپایی و 

و در نهایت پروژه  اتحاد اروپایی از اندیشه ، سیستم اقتصادي و نظام سیاسینگرش نسبت به مسائل انسانی از جمله حقوق بشر

در در گذشته مساله وحدت یا همکاري اروپا  ها در آلمانروي کار آمدن سوسیالیستاند. همزمان با استقبال کردهاروپاي واحد 

با توسل به زور و  دیکتاتوري تحمیلی به رهبري آلمانالبته در ابتدا چون براساس یک نظام شد. محافل سیاسی اروپا مطرح 

دوم به شکل دیگر و تحت بعد از جنگ جهانی بود، بازتاب مساعدي نداشت ولی تسلط نیروي نظامی و توسعه طلبی داخلی 

 .مطرح شد مجددی و بین المللی سیاس لفمالحظات مخت بینی وبر پایه واقعنظریات مختلف  براساس شرایطی متفاوت

تشکیل شد و سبب شد تا شش کشور در زمینه تولید و  "جامعه زغال سنگ و فوالد"براساس مزایاي اقتصادي همکاري 

بازار مشترك بین این کشورها  1957مبادله ذغال سنگ و فوالد همکاري بیشتري داشته باشند و در همین راستا در سال 

در هاي جدیدي در حوزه سیاست خارجی مشترك به دست آوردند. یان جنگ سرد، کشورهاي اروپایی ظرفیتایجاد شد. با پا

در سال لغو شد و سیستم مالی اروپایی ایجاد شد.  دزوقرارداد برتون وبراي نظم دهی به سیستم پولی جهان  1979سال 

نیروي انسانی قرارداد  تر کاال وانتقال راحت قل ون ،هاي مرزياقتصادي و برداشتن محدودیت شرایط جهت بهبودنیز  1987

 پایه گذاري 1993در سال   1پیمان ماستریخت اروپا در چارچوب قانونی کنونی اتحادیهید. البته به تصویب رس اروپاي واحد

 امنیتی و سیستم قضایی مشترك الگوي –سبب شد تا کشورهاي عضو در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی شد و همین امر 

هاي بنیادي قویت دموکراسی و احترام به آزاديجدید را معرفی کنند و زین پس به عنوان یک گروه واحد تأثیرگذار در حوزه ت

هاي هاي عضو و ترویج همکاري، ارتقاي امنیت دولتگروههاي مشترك، منافع اساسی و استقالل و حقوق بشر با حفظ ارزش

فرانسه به واسطه مالحظات  1989اتحاد دو آلمان شرقی وغربی، در سال  ر برلین وسقوط دیوابا فعالیت کنند. المللی بین

 ،هاي زیان آورهاي اروپائی و جلوگیري از پدید آمدن رقابتفراوان از جمله سهیم کردن و وابسته کردن آلمان به سایر کشور

یورو به تصویب رسید و  1991ور عضو در سال کرد که این پیشنهاد با امضا دوازده کش پیشنهاد پول مشترك اروپائی را مطرح

هاي عملیاتی نظامی و پتانسیل مکانیسمسیاست دفاعی و امنیتی مشترك نیز بر اساس یک افتاد و  غیر نقدي به جریان

کشاورزي و شیالت  در حوزه تجارت، و  اتحادیه گمرکی، واحد پول این کشورها در حال حاضر پی ریزي شد. کارآمد و سریع

تا کنون عالوه بر اقتصاد در سایر عرصه ها از جمله مسائل   2عضوکشور مستقل  28این همکاري بین مشترك دارند.  تسیاس

. البته کشور بریتانیا درصدد است تا شرایط خروج خود از اتحادیه را فراهم کند .نیز ادامه داشته است ... و یامنیتی، حقوق

. اندنیز براي عضویت در اتحادیه درخواست داده ، صربستان، مقدونیه، گرجستانترکیه، ایسلند، مونتنگروهمزمان شش کشور 

  توان به موارد زیر اشاره کرد: هاي حضور کشورها در این اتحادیه میاز مزیت

 شوند. جام میصـادرات و واردات کاال به سهولت ان و  عوارض گمرکی ندارند قوانین حاکممبادالت کاال در چهارچوب  -

  .گیردهاي تجاري به سادگی صورت میتجاري در اروپا براي تجار و شرکت معامالت -

تر می ز آسـانسیدگی به جرائم نیپس ر نیروهاي انتظامی کلیه کشورهاي عضو اتحادیه اروپا با همدیگر همکاري دارند -

  .شود

یه تحصیل کشور دیگر اتحاددر هر  توانندمی دانشـجویان یک کشور و هاي آموزشی با هم همکاري دارندتمام ارگان -

 .استمعتبر ها کار یک کشور در بقیه کشور مدارك تحصیلی و گواهی و دکنن

 شده است.قوانین و مقررات مشترك، موجب ثبات و ایمنی بیشتري در اروپا   -

 .وضعیت زندگی مردم بهتر شده و موانع رفاه اجتماعی از میان برداشته شوندو همه این عوامل سبب شده تا  

                                                             
1 Treaty of European Union  

ري چک، دانمارك، رومانی، سوئد، آلمان، اتریش، اسپانیا، استونی، اسلوواکی، اسلوونی، ایتالیا، ایرلند، بلژیک، بلغارستان، بریتانیا، جمهوري پرتغال، جمهو ٢

  فرانسه، فنالند، قبرس، کرواسی، التویا، لوکزامبورگ، لهستان، لیتوانی، مالت، مجارستان، هلند و یونان



 

٩ 
 

شوراي اختار حقوقی و نهادي زیادي در قانون اتحادیه اروپا وجود دارد از مهم ترین نهادهاي این اتحادیه کمیسیون اروپا، س

معاهده  است که با یکدیگر همپوشانی دارند. اولین دادگاه اروپا، شوراي اروپا و بانک مرکزي اروپا کنگره اروپا،اتحادیه اروپا، 

شد و از زمان انقضاي این  زغال سنگ و فوالد سبب تشکیل جامعه 1915یس است که در سال ، معاهده پاراتحادیه اروپا

تصویب شد و تاکنون قابل اجرا است. متن  1957کنند. معاهده دوم در سال معاهده، معاهدات دیگر فعالیت آن را دنبال می

اعضا نرسیده است،که در صورت تصویب این کند هنوز به توافق همه معاهده جدیدي که قانون اساسی اروپا را تدوین می

تنها تعداد البته اگر  هاي قبلی خواهد شد.نخستین قانون اساسی رسمی اتحادیه اروپا خواهد بود و جایگزین تمامی معاهده

هند و هاي مخالف) به کار خود ادامه دها (کشورها باید بدون آنها این قانون را تأیید نکنند، سایر کشورمعدودي از کشور

  خواهد شد.تشکیل » هاي عضو متعهدتراتحادیه داخلی از کشور«یا » تجمعی نوین و پیشتاز«احتماالً 

 تصمیم گیري در اتحادیه اروپا روند  1-2 

به تحادیه اروپا به فرآیند اخذ تصمیم در ا .ها و نهادهاي اتحادیه اروپا به نحوي در اخذ تصمیمات شرکت دارندکلیه ارگان

   :استشرح زیر 

 شود. توسط سران کشورهاي عضو در شوراي عالی اروپا اخذ می تصمیمات مربوط به خط مشی سیاسی-1

یران تصمیم شود و با همکاري شوراي وزپیشنهادهاي مربوط به الیحه هاي قوانین جدید در کمیسیون اروپا مطرح می-2

 گیرد.گیري در مورد آن صورت می

  شود.اجراي قوانین جدید توسط تمامی اعضا در کمیسیون اروپا انجام می اجراي قوانین و نظارت بر حسن-3

 در صورت بروز مشکل و اختالف دادگاه اروپا رسیدگی امور را بر عهده دارد. -4

  

  در اتحادیه اروپانهادهاي فعال   3- 1 
 در اتحادیه اروپا ) نهادهاي فعال1جدول(

  مکان  افراد  حوزه فعالیت  نهاد  

  قانون گذار و اجرایی  ییهیئت اروپا  1
، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و هاروساي دولت

  رئیس شوراي اتحادیه اروپا
  بروکسل

  بروکسل  مقام عالی رتبه از کشورهاي عضو 28  قانون گذار و اجرایی  کمیسیون اتحادیه اروپا  2

  قانون گذار و اجرایی  پارلمان اتحادیه اروپا  3
به تناسب نماینده از کشورهاي عضو  751

  جمعیت هر کشور

بروکسل و 

  استراسبورگ

  بروکسل  وزراي کشورهاي عضو  قانون گذار و اجرایی  شوراي اتحادیه اروپا  4

5  
دیوان دادگستري اتحادیه 

  اروپا
  لوکزامبورگ  نماینده از کشورهاي عضو 28  قضایی

  لوکزامبورگ  ضونماینده از کشورهاي ع 28  قانون گذار و اجرایی  دادگاه اروپایی حسابرسان  6

  فرانکفورت  نماینده از کشورهاي عضو 19  قانون گذار و اجرایی  بانک مرکزي اتحادیه اروپا  7

8  
کمیته اقتصادي و اجتماعی 

  اتحادیه اروپا
  بروکسل  عضو از اتحادیه کارگري و کارفرمایان 350  مشاور

  بروکسل  گان شهريو نمایند هاعضو از شهرداري 350  مشاور  کمیته مناطق اتحادیه اروپا  9
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 ٣ کمیسیون اتحادیه اروپا  ١-٣-١

 سئولیتیم دار ها هستندکه عهدهکمیسـارآن اعضاي تشکیل شد. در شهر بروکسل  1958در سال کمیسیون اتحادیه اروپا 

 5ي مدت خود برا دولت طرف ماموران عالی رتبه از ، ایندنباشـمیهستند اتحادیه  هايسیاست شخصه مزمین یکی از در

. مسئولیت اخذ تصمیم در مورد ارجاع وظایف مختلف به اعضاي شوندمی معرفی کمیسیون در عضویت براي سال

مام وقت تنیروي اداري هزار نفر  32 .شودمیاز طرف شوراي عالی اروپا تعیین  که کمیسـیون، با رئیس کمیسـیون است

یاست س و یو امنیتانسانی انرژي، محیط زیست، منابع در امور اقتصادي و مالی،  تخصصی مختلف يهاشامل دپارتمان

ف کمیسیون قانون گذاري و اجرایی را بر عهده دارند. از جمله وظای هیفو وظتند سخارجی در کمیسیون اروپا مشغول ه

  توان به موارد زیر اشاره کرد: می

 ي قانونی با در نظر گرفتن منافع تمامی اعضا هاطرح الیحه -

 ادیه اروپا بودجه اتحتنظیم  -

  احکام صادره از طرف شوراي وزیراناجراي  -

 اتحادیه اروپا دادگستري نظارت بر حسن اجراي قوانین تصویبی با کمک دیوان  -

 انجام مذاکرات بین المللی به عنوان نماینده کشورهاي عضو اتحادیه  -

 هیاتحاد در یمال منابع تخصیص و اروپا هیاتحاد هايسیاست تیریمد -

 وزیران اتحادیه اروپا شوراي 2- 1-3

اعضاي  یس شد وبا عنوان شوراي اقتصادي اروپا تاس 1958، شوراي وزیران است که در سال شوراي اتحادیه اروپانام دیگر 

 وهاي کشاورزي هریک از وزرا به تناسب تخصصشان در جلسات مربوطه در حوزهآن وزیران کشورهاي عضو هستند. 

ی عسیاست اجتما ، تعلیم و تربیت جوانان و فرهنگ، اشتغال،ها، امور مالی و اقتصادياسبتشیالت، امور داخلی و تنظیم من

 ات و انرژي، حمل و نقل، ارتباط، روابط خارجه، عدالت و امور رفاهیو امور مصرف کنندگان، محیط زیست، امور عمومی

 و ارلمان اروپاپو بودجه با همراهی  احکام ،ودهارهنمتوان به تصویب قوانین، میاز جمله وظایف این شورا کنند. شرکت می

  اشاره کرد. ي خارجیهاي بین کشوري و سیاستهاهماهنگی سیاست و المـللیهاي بینپیمان تأیید

 

 پارلمان اتحادیه اروپا  1-3-3

 وانین جاري برق ، رانشوراي وزیکه به همراه  مجلس نمایندگان تمام شهروندان کشورهاي عضو است ،اروپااتحادیه پارلمان 

 براي یکشور ک. تعداد نمایندگان هر کشور عضو در پارلمان اروپا، به نسـبت جمعیت آن کندمیاتحادیه اروپا را تصویب 

یاسی هاي متفاوت سدیدگاه توجهاب. نماینده است 6هر کشور عضو حداقل داراي  و دنشومیتعیین دوره پنج سـاله 

توان به ها میکه ازجمله آن ها نداردکه هیچ ارتباطی به ملیت آن گیردمیمختلف شکل  زابیا اح هاي، دستهنمایندگان 

ها و ف لیبرالهاي، اصالح طلبان و محافظه کاران اروپا، ائتالها و دموکراتحزب مردم اروپا، ائتالف مترقی سیوسالیست

 ، ائتالف راست افراطی واروپاي آزاد و دموکراسیپ سبز نوردیک، ائتالف آزاد اروپا، چ -هاي چپ متحد اروپادموکرات

  ها اشاره کرد. غیروابسته

  

                                                             
3 European Commission 
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  تعداد اعضاي کشورها در پارلمان اروپا)2جدول (

  تعداد عضو  کشور  تعداد عضو  کشور

  18  اتریش  96  آلمان

  17  بلغارستان  74  فرانسه

  13  دانمارك  73  ایتالیا

  13  فنالند  73  انگلستان

  13  اسلواکی  54  اسپانیا

  11  کرواسی  51  لهستان

  11  ایرلند  32  رومانی

  11  لیتوانی  26  هلند

  8  لتونی  21  بلژیک

  8  اسلونی  21  چک

  8  قبرس  21  یونان

  8  استونی  21  مجارستان

  8  لواکزامبورگ  21  پرتغال

  6  مالت  20  سوئد
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 کمیته اقتصادي و اجتماعی اروپا  4- 1-3

ي کارگري و هانماینده از اتحادیه 350وپا به عنوان یک نهاد مشاور متشکل از کمیته اقتصادي و اجتماعی ار 1957در سال 

هاي اجرائی ارائه اظهارنظر به ارگانو  گیرنده و شهروندان اتحادیه اروپانهادهاي تصمیم براي تسهیل روابط بینکارفرمایان 

مسـائل اقتصـادي ناشـی از تجـارت داخلی کشـورهاي اتحادیه اروپا  کمیته امور اقتصادي و اجتماعیدر .تشکیل شد.باالتر 

بدون مشورت با رو شود. از ایندر مورد قوانین رسیدگی می ي مختلفهامحـالت و منطـقه دیدگاه محلی امور	کمیتهدر  و

  .4صادر شود که در اداره امور محل یا منطقه اي تأثیر گذار باشد میکمیته امور محلی، نباید حک

 ٥ کمیته مناطق اروپا 1-3-5

و تاثیرگذار بر  ک نهاد مشاوراي به عنوان یاروپا متشکل از نمایندگان نهادهاي محلی و منطقه  مناطقکمیته  1994در سال 

  6.استهتشکیل شد زیست و انرژيهاي آموزش، سالمت، اقتصاد، محیطحوزهگذاري در روند قانون

 ٧هیئت اروپایی  6- 1-3
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، رئیس شوراي اتحادیه  ،هیئت اروپایی متشکل از سران کشورهاي اتحادیه اروپا 1992از سال  

. فعالیت این هیئت در حوزه تعیین تشکیل شده است اینده عالی اتحادیه در مورد سیاست خارجی و امور امنیتیاروپا و نم

   8ي امنیتی و امور خارجه و حل مسائل پیچیده و حساس اتحادیه است. هاگیري سیاسی اتحادیه اروپا، سیاستاهداف و جهت

 قوانین اتحادیه اروپا  4- 1

کنند رد کشورهاي عضو کمیسیون اتحادیه اروپا، شوراي اتحادیه اروپا و پارلمان قوانینی را وضع میبراي ایجاد هماهنگی عملک

  شود. میارائه  11گرتنظیمو مقررات  10ها، خط مشی9که در قالب مصوبات

 ند اج ندارلی احتیو به قوانین ماشوند میبه طور مستقیم اجرا که داراي اهداف اجرایی هستند آور لزاممصوبات قوانین ا

 . ندبراي تمامی اعضا الزام آور نیستو البته 

 ها را اجرا کنند. که کشورهاي عضو متعهد هستند تا آن هستندها مجموعه اي از اهداف خط مشی 

 یادي ها شباهت زگر است که به قوانین ملی کشورقدرتمندترین قانون الزم اجرا در سراسر اتحادیه اروپا مقررات تنظیم

 الزام آور خواهد شد.  ،از مدت کوتاهی بعد از تصویبدارد و پس 

 روند قانون گذاري در اتحادیه اروپا  1-5

بعد از و کند قوانین ارائه میمورد روند تصویب قوانین در اتحادیه اروپا به این صورت است که کمیسیون اروپا پیشنهادیه در 

د و دهرا انجام می اصالحات نهایی ، پارلمانی و کمیته مناطقپارلمان کشورهاي عضو، کمیته اقتصادي و اجتماع اعمال نظر

                                                             
4 https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economicsocial-committee_en". 
5 Regional Committee 
6 "https://cor.europa.eu/en/about/Pages/default.aspx". 
7 European Council 
8 "http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/". 
9 Decisions          
1 0  Directives 
1 1  Regulations 
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 شود.میقانون تصویب  ،کند و در صورت تصویب نظرات پارلماناین قوانین را بررسی می بعد از انجام اصالحات شوراي اتحادیه

  شود.شکیل میاز نمایندگان شواري اتحادیه و پارلمان ت کمیته حل اختالف متشکل ،در صورت عدم تصویب نظرات

 روند قانون گذاري در اتحادیه اروپا )1نمودار (

 

  
  

 بررسی سیر تحول بازار انرژي در اروپا  1-٦

) 2( ام در جدولگبه صورت گام به  يانرژ يابازار منطقه یجادروند ا ي،انرژ یرساختعالوه بر شناخت ز يتحول بازار انرژ یرس

  شده است. یبررس
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  اي انرژيبازار منطقه ) روند  ایجاد3جدول (

  توضیحات  سال  اتفاق  

سنگ و تشکیل کمیته فلز و ذغال زغال و فلز آزاد هلند براي مبادله و لوکزامبورگ ک،یبلژ تالیا،یا ،یغرب آلمان فرانسه، کشورهاي معاهده اي بین  1951  معاهده پاریس  1

  تولید و توزیع و بهبود  ECSC(12سنگ(

با هدف فراهم سازي مبادالت کاال، هلند  و (EEC) اروپا یاتم انرژي کمیتهلوکزامبورگ و  ک،یبلژ تالیا،یا ،یغرب آلمان فرانسه، کشورهاي ي بینمعاهده ا  1957  رم معاهده  2

 میان در یچندملیت یائتالف اقتصاد جادیوا یاتم انرژي کمیته، 13 اروپا اقتصادي شد که سبب تشکیل کمیته امضانیروي انسانی، سرمایه و خدمات 

  14عضو شد کشورهاي میان در هاقیمت و قوانین استانداردها، هماهنگ سازي و آزاد تجارت عضو و تاسیس اتحادیه گمرکات و تسهیل کشورهاي

 آزاد بازار جادیا جهت در گفتمان آغاز  3

  يانرژ

  15ایجاد بازار آزاد انرژيو  نفت و یطبیع گاز از استفاده ايیچنین روشن شدن مزاهم و حمل و نقل مسئله اهمیتافزایش   1960

  16هلند که منجر تشکیل جامعه اروپایی و لوکزامبورگ ک،یبلژ تالیا،یا ،یغرب آلمان فرانسه، کشورهاي بیناي معاهده   1965  معاهده ادغام (بروکسل)  4

  17امنیت انرژي در اروپااهمیت و  ژاپن و کایآمر کشورهاي با رقابت شیافزا همچنین و بیکاري و تورم افزایش  1970  بحران نفت   5

  

و  اقتصادي توسعه انرژي، امنیت انرژي، یالمللبین هاي با کشورهاي غیر عضو اتحادیه و ارائه آمارهاي اساسی را در حوزه بازارهايافزایش همکاري  IEA(  1974آژانس بین المللی انرژي(  6

  18ستیمحیط ز از حفاظت

  

  

  )3ادامه جدول (

  توضیحات  سال  اتفاق  

                                                             
1 2 European Coal and Steel Community 
1 3 European Economic Community 
1 4 M. Fiedler, "The making of the EU Internal Energy Market," Rosa Luxemburg Stiftung, Brussels, 2015. 
1 5 M. Fiedler, "The making of the EU Internal Energy Market," Rosa Luxemburg Stiftung, Brussels, 2015. 
1 6 European Communities 
1 7 C. F. Letter, "The 1973 oil crisis," The Federal Reserve Bank of Chicago, 1994.  
1 8 "https://www.iea.org". 
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  19میان اعضا در خدمات و کاال پول، کار، نیروي آزاد ییجابجا مشترك و رفع موانع موجود براي بازار جادیا براي هاسیاست تجمیع جهت یکل چارچوب  1985  قانون اروپاي واحد  7

  21انرژي برون مرزي تجارت روي بر کزتمر چنینهم و انرژي بازارهاي ساختن یرقابت آزادسازي و سمت به حرکت  1988  20ي انرژ سبز مقاله انتشار  8

 Directiveیخط مش  9

90/547/EEC  

 و گذاريهیسرما هاينهیهز کاهش عرضه، کیفیت شبکه، امنیت شیافزا ،)دورافتاده مناطق ژهیو به( برق شبکه به شهروندان تمام یدسترسدر راستاي   1990

  22برق انتقال هايرساختیز از بهینه استفاده

  23بین مرزها در برق مبادالت تسهیل و مشترك انرژي بازار تکامل  Decision 92/167/EEC  1992مصوبه   10

  ییاروپا هیاتحاد نهادهاي مشترك بین اعضا و تفویض قدرت به یامنیت و یخارج سیاست ،ییاروپا واحد جاد پولیا براي تالش  1993  ختیماستر معاهده  11

  مشترك منافع با هاییپروژه تعیین و هایحسابرس در شفافیت جادیاو  عیتوز و انتقال، تولید هايسیستم از صحیح برداريبهره جهت مقرراتی در ارائه  1996  اروپا هیاتحاد يانرژ اول بسته  12

  24طبیعی گاز و برق انتقال هايشبکه انتقال و توسعه شبکه از برداريبهره براي مستقل اپراتورهاي جادیا  1997  آمستردام معاهده  13

گران اروپایی تنظیم يشورا جادیا  14

)CEER(25  

  26انرژي گرانتنظیم هايهمکاري شیافزا انرژي و کارآمد بازارهاي توسعه و جیترو ایجاد سازوکارهاي مناسب براي  2000

  

 Directiveخط مشی   15

2001/77/EC  

ضرب  تعیین و یاجتماع انسجام بهبود و یمحل اشتغال جادیدار، ایاپ توسعه و یستیمحیط ز هايشاخص ارتقاي رو یدپذیتجد انرژیهاي توسعه از تیحما  2001

  27 2010 سال تا ریدپذیتجد منابع از تولیدي ظرفیت افزایش جهت در عضو کشورهاي براي االجل

  

  )3ادامه جدول (

  توضیحات  سال  اتفاق  

  از کشورها کی هر وزن و شورا در گیريرأي نحوه مورد در یاساس تغییرات و هیاتحاد در سطح موجود نهادهاي افزایش اختیارات  2003  28س ین مانیپ  16

 گريتنظیم براي قبر صنعت منافع از مستقل گرتنظیم نهاد کی جادیا ی وست محیطیز مسائل و انرژي ریدپذیتجد توجه بیشتر به امنیت انرژي، منابع  ---   اروپا هیاتحاد يانرژ دوم بسته  17
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 ACER گرتنظیم نهاد 1-7
اد کمیسیون، (دو عضو به پیشنه عضو متشکل از نه ACERگر در اتحادیه اروپا نهاد اهنگی بین نهادهاي تنظیمدر راستاي هم

ودجه این نهاد ب 2017در سال تشکیل شده است. ) و یه پیشنهاد شوراي اتحادیه اروپاپنج عضبه پیشنهاد پارلمان و  دو عضو

رهاي عضو، دیگر ي پرداختی داوطلبانه از کشوهاي اتحادیه اروپا، هزینههاکه از طریق کمک میلیون یورو بود 2/13برابر با 

توان به موارد ذیل مید. از جمله وظایف این نهاد ش تأمین) اروپا هیاتحاد کمیسیون موافقت باهاي دریافتی از کشورها ( هزینه

    اشاره کرد:

 بازار عملکردو  یگازطبیع و برق هايشبکه انتقال اپراتورهاي هايهمکاري،  یمل گرهايتنظیم عملکرد بر نظارت -

 کشور هر نهادهاي و کمیسیون پارلمان، سازيآگاه و انرژي مشترك

 انرژي امنیت شیافزا براي تالش -

 ENTSOو  کمیسیون کمک با برق مرزي بین مبادالت به مربوط هادستورالعمل و قواعد تهیه در ارکتمش -

 سیونیو کم اشور پارلمان، گر،تنظیم نهادهاي سیستم، اپراتورهاي به شده ارائه هادستورالعمل و نظرات یتمام انتشار -

 اروپا هیاتحاد

 REMITقانون  با مطابق انرژي یعمده فروش بازارهاي شفافیت بر کامل نظارت -

 )TYNDPانتقال ( هايشبکه توسعه ده ساله برنامه صحیح اجراي بر نظارت -

 عدم ورتص درو  انتقال سیستم اپراتورهاي بین الزم همکاري عدم صورت در اروپا هیاتحاد کمیسیون به یاطالع رسان -

   ACERمقررات و قوانین از گرهاتنظیم تبعیت

 44یاجتماع نهادهاي ریسا و بازار گرانیباز ،یمل تنظیم گران سیون،کمی به مشاوره خدمات ارائه - 

 

  ACER ساختار سازمانی نهاد 1-7-1

 و ییاجرا امور و بازار بر نظارت بخش دوآورده شده است.  )2نمودار (ساختار سازمانی این نهاد و وظایف هر دپارتمان آن در 

ارند. نهاد درا بر عهده REMIT مقررات مجموعه نیا د هستند که اجرايیجد هاياز جمله دپارتمان بازار یکپارچگی و شفافیت

ACER ها اشاره است. در ذیل به برخی وظایف این هیئت رهیهیئت مد و گرانتنظیم هیئت دنظر،یتجدهاي هیئت شامل بخش

  شده است: 

 هیئت مدیره  -

 نهاد  ریمد تعیینACER گرانتنظیم هیئت مشورت با 

 دنظریتجد هیئت و گرانظیمتن هیئت اعضاي تعیین 

 آژانس صحیح عملکرد از اطمینان ACER 

 آژانس یآت هايبرنامه ارائه ACER اروپا هیاتحاد کمیسیون و شورا ه،یاتحاد پارلمان به 

  آژانس ییاجرا مقررات و قوانین نیتدو 

  

                                                             
4 4 "https://www.acer.europa.eu/". 
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  )ساختار سازمانی نهادها2نمودار(

  

 هیاتحاد کمیسیون از ندهینما کی و کشور هر گر تنظیم نهادهاي ارشد ندگانیان (نماگرتنظیمهیئت  -

 اروپا)

 نهاد  ریمد به ییپیشنهادها و نظرات ارائهACER آن فیوظا مورد در 

 نهاد ریمد تعیین جهت رهیهیئت مد به ییپیشنهادها و نظرات ارائه ACER 

  ارائه برنامه کاري آژانسACER رهیمد هیئت به بیتصو جهت آن ارسال و یآت سال در 

 ئت تجدیدنظر هی  -

 هاهاي درون اتحادیه در جهت تغییر مقررات، رویههاي افراد و یا سازمانبررسی درخواست 

 
 

  PERMITمقررات 1-7

، 45عمده فروشی و شفافیت عملکرد آن در چهار بخش یکپارچگی هاياین مقررات در حوزه یکپارچگی بازار 2011در سال 

با توجه به مقررات  ACERفعالیت نهاد  49تصویب شده است. 48گرظیمو همکاري بین نهادهاي تن 47، نظارت46شفافیت

PERMIT کشوري و  گرانتنظیم با تبادل اطالعات جهت در اطالعات فناوري ابزارهاي در دو سطح پیاده سازي به مفهوم ایجاد

 50شود.میبازار انجام  در تخطی از جهت جلوگیري در فروشیعمده بازارهاي در مبادالت بر مؤثر عملیاتی با لحاظ نظارت

   ) ارائه شده است. 3( در نمودارسازوکار نظارت بر اساس این مقررات 

  

                                                             
 .بزند لطمھ بازار یکپارچگی بھ کھ یعمدھفروش بازار در یتخط ھرگونھ انجام از ممنوعیت معناي بھ ٤٥
  مبادالت حجم و زمان نظیر اطالعات ارائھ بھ بازار در کنندگان شرکت الزام معناي بھ ٤٦
  انرژي یعمدھفروش بازار بر نظارت براي جامع و دیجد روش کی بھ کارگیري معناي بھ ٤٧
  کشوري تنظیم گران و ACERھمکاری بین نھاد  ٤٨

4 9 "Official Journal of the European Union, OJ L 326, 8.12.2011, p. 1–16". 
5 0 M. M. D. ACER, "REMIT Annual Report 2016," Ljubljana. 
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  )سازو کار نظارت3نمودار (

  CEERانجمن  1-7

تشکیل  2000در سال اروپا  هیاتحاد عضو غیر و عضو کشورهاي عضو از 36با  یغیرانتفاع سازمان به عنوان یک CEER  انجمن

. بر عهده داردرا  PERMITي به ویژه در سطح ملی و خارج از محدوده گرتنظیموظیفه  ACER نهاد با همکاريه است که شد

 ساختار 51با وجود حل مشکالت بین المللی و حقوقی بین مشتریان این انجمن توانایی ایجاد قوانین الزام آور را ندارد.

  . آمده است )4نمودار (در  هادپارتمان و هاربخشیز عملکردي،

 

  CEERي انجمن هادپارتمان و هازیربخش عملکردي، ) ساختار4ودار (نم

 

  
  

  

  

                                                             
5 1 "https://www.ceer.eu". 
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   فصل دوم

  اروپا در اتحادیه وضعیت موجود انرژي
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 تقاضاي انرژي 1- 2

 ریعناشی از رشد سکه این افزایش درصد رشد داشته  2/2روند مصرف انرژي در جهان  2013تا  1971هاي در طی سال

. در اویل دهه ستادرصد) بوده  8/0روپا (آمریکا و اتحادیه ا منطقهدر  تردرصد) و رشد کند 6/4منطقه آسیا ( رمصرف انرژي د

اختار تولید از سبا گذر زمان و تغییر  ولی کردنددرصد انرژي اولیه در جهان را مصرف می 50اتحادیه اروپا و آمریکا  1970

ه ایاالت متحد سهم اتحادیه اروپا و ،هاي قانونی و قیمتی انرژيو محرك اراییافزایش ک ،بر به صنایع خدماتیصنایع انرژي

ین روند در ا .رسیددرصد  16و  12به ترتیب به با کاهش چشمگیري روبرو شد و  2013از مصرف انرژي جهان در سال  آمریکا

   آسیا، خاورمیانه و آفریقا به صورت معکوس بوده است.

 27(با سهم  سنگتقاضاي ذغالدهد که میتولید برق در اتحادیه اروپا نشان بخش صرفی در سوخت م روند تاریخی  بررسی

ه خود انرژي را بدرصد از کل تقاضاي  17این سوخت  2013در سال و  کاهش یافته در تولید برق )1990درصدي در سال 

محیط زیست،  ویکردهاي تولیدي سازگار باو اتخاذ ر با توجه به افزایش اهمیت مسائل زیست محیطیولی  اختصاص داده است.

قاضا ترآمد واقعی دبا وجود رشد اقتصادي و افزایش  البته تقاضا گاز طبیعی روند فزاینده چشم گیري داشته است. در این دوره

با کرد. وجیه توري سوخت در این بخش توان با روند بهبود بهرهرا میآن نداشته که  چشمگیري ي نفتی تغییرهافرآوردهبراي 

اند عیین کردههدفی براي افزایش سهم انرژي هاي تجدید پذیر ت 2020توجه به آنکه همه کشورهاي اتحادیه اروپا براي سال 

   .استروند روبه رشدي را به خود اختصاص داده نیز ايپذیر و هستههاي تجدیدانرژيسهم 

  .Non-OECDو  OECD) روند مصرف انرژي به تفکیک سوخت در مناطق 5نمودار (

  

Source: IEA Energy Balances (2015), Eurostat Energy Statistics 

ي روند کاهش هاي تجدید پذیر تقاضاي تمامی سوختهاانرژي تقاضا براي به جز 2007بعد از سال اروپا  یهدر اتحاد

ان مصرف انرژي نهایی را به بیشترین میز 1980ل ي خدمات و حمل و نقل در طول سه دهه از ساهابخش داشته است.

روند مصرف انرژي در بخش صنعت روبه نزول رفته است. ولی در  ، این در حالی است کهاستخود اختصاص داده 

رشد تولید سبب افزایش سه برابري تقاضاي انرژي در  2010تا  1980در دوره کشورهاي در حال توسعه در آسیا و چین 

 بخش ناشی از افزایش مصرف کاربران ،روتمند اتحادیه اروپا افزایش تقاضاي انرژيشده است. در کشورهاي ث بخش صنعت

در کشورهایی از اروپاي مرکزي و شرقی که به تازگی به عضویت این سازمان در مقابل مسکونی و حمل و نقل است. 

در ی را کاهش داده است. نهایانرژي مصرف  ،اند تغییر ساختار و تکنولوژي در صنعت و کاهش شدت انرژي مصرفیدرآمده

بیشترین میزان مصرف انرژي در  روند مصرف انرژي در کشورهاي مختلف عضو اتحادیه اروپا به شدت متفاوت است. نتیجه

و  روند مصرف انرژي در اروپاي شمالی و جنوبی، 2006تا  1990اتفاق افتاده است. در دوره زمانی  2006اتحادیه در سال 

در اروپاي مرکزي و شرقی به دلیل  دورهکه در طول همین درصد رشد داشته است. در حالی 15و  ،40به ترتیب  غربی
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تقاضاي انرژي در کل اتحادیه اروپا  2006است. ولی بعد از سال  یافتهدرصد کاهش  15تغییرات ساختاري مصرف انرژي 

اند که آن را یدتري را تجربه کردهدرصد کاهش یافته است و مناطق جنوبی نسبت به سایر مناطق کاهش شد 10حدوداً 

  دانست.  2000ي اقتصادي ناشی از رکود اقتصادي اواسط سال هاتوان ناشی از چالشمی

  ) تقاضاي انرژي نهایی در مناطق مختلف جهان6نمودار (

  

Source: IEA Energy Balances (2015) 

وند کندي تاکنون ر 2000ایش یافت ولی بعد از سال اندکی افز 1990در قسمت غربی و جنوبی اروپا مصرف انرژي در دهه 

  داشته است.

  ) روند تقاضاي انرژي نهایی در اتحادیه اروپا به تفکیک منطقه و بخش7نمودار (

  

Source: Eurostat  

رژي بعد از تغییرات رخ داده در بخش صنعت روند مصرف ان 1990در سال  در اروپاي مرکزي بر خالف بخش شمالی

ه انرژي نهایی را درصد از نیاز ب 23تا  20ابل توجهی نداشته است. در سراسر اتحادیه اروپا مصرف برق حدوداً تغییرات ق

ئه کرد بندي را ارا توان این تقسیممیي تجدیدپذیرهابا تاکید بر انرژي و دهد که البته با توجه به منشا تولید آنمیپاسخ 

کشورهاي ر که این سهم ددرصد بوده در حالی 15پذیر در تولید برق حدود ي تجدید هاکه در اروپاي شمالی سهم انرژي

ي تجدید پذیر هاانرژي ي غیر تجدید پذیر،هادرصد است. به بیان دیگر با وجود سهم باالي سوخت 6/5اروپاي غربی تنها 

   .کندمیها بازي نقش مهمی در تولید برق در این کشور
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  هایی در کشورهاي عضو اتحادیه اروپا به تفکیک منطقه و سوخت) روند تقاضاي انرژي ن8نمودار(

  

Source: Eurostat  

  مصرف انرژي 2- 2

پا اتحادیه ارو ي نفتی) همچنان مهم ترین منبع انرژي در اقتصادهاوردهنفت (نفت خام و فرآ، در مصرف با وجود روند نزولی

 7/0وپا با مصرف ناخالص داخلی اتحادیه ار 2016د. در سال شومیاست و گاز طبیعی به عنوان دومین منبع انرژي شناخته 

نواع ا میزان مصرف میلیون تن معادل نفت خام بوده است. در صورت مقایسه 640معادل  ،2015درصد رشد نسبت به سال 

، ستکاهش یافته ا )3/10ي نفتی (%ها) و فرآورده%47ي جامد (هاسوختمصرف  ،1990با سال  2016سال  در سوخت ها

 2004ر سال دروند افزایشی شروع این % افزایش یافته است.  200پذیر حدوداً ي تجدیدهاانرژيکه مصرف  است در حالی این

 2017ال درصد در س 5/17درصد به  5/8که سهم این نوع انرژي در سبد مصرفی اتحادیه اروپا از است و سبب شده  بوده

لتونی  وسوئد، فنالند  ،در بین کشورهاي عضونظر باشد. درصدي مد 32و  20اهداف  2030و  2020ي هابرسد و براي سال

  اند.دهي تجدید پذیر به خود اختصاص داهاترین سهم را در مصرف انرژيورگ، هلند و مالت کمببیشترین سهم و لوکزام
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- 2016نی () میزان مصرف ناخالص داخلی انرژي به تفکیک سوخت در اتحادیه اروپا در دوره زما9نمودار(

  ) (میلوین تن معادل نفت خام)1990

Source:Eurosat  

  شدت مصرف انرژي 2-3

ند بود روند بلي اقتصادي و بههابه واسطه تغییرات در فعالیت هارهاي عضو اتحادیه اروپا طی سالانرژي در کشو مصرف شدت

دت تولید مرابطه کوتاه ) 6(. در نمودار درصد کاهش یافته است 30متوسط طور به  2013 از سال انرژي وريبهرهمدت در 

 2013تا  1972هاي . با افزایش رشد اقتصادي در طی سالنرژي در سطح جهانی ارائه شده استناخالص داخلی و مصرف ا

ر اواسطه درشد داشته است و همین امر سبب شده است که شدت انرژي کاهش یابد.  با نرخ کمتري نیز مصرف انرژي نهایی

نرژي شده نیز رکود اقتصادي سبب کاهش تقاضاي ا 2009تا  2008افزایش قیمت نفت و در دوره  80وایل دهه و ا 70دهه 

  ي اخیر عوامل مختلفی سبب کاهش مصرف انرژي شده است . هااست به بیان دیگر در دهه

  ) رشد مصرف انرژي اولیه و تولید ناخالص داخلی در جهان10نمودار(

  

Source: IEAEnergy Balances (2015), World Bank (2015) GDP data in 2005 constant prices  
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 .استهوا  وي حوزه انرژي و آب هاي توسعه بازار و سیاستهاسیاست تأثیردر طول دوره بلند مدت تغییرات شدت انرژي تحت 

دماي هواي  عیت جغرافیایی وقمو سوئد به دلیل عضو داشت فنالند و 15زمانی که اتحادیه اروپا فقط  2000در اوایل دهه 

د به دلیل . کشور ایرلنداشتندشدت انرژي باالتري نسبت به سایر اعضا  ،مردم براي گرمایش فضایی و نیازمندي ترپایین

در تولید  تر، افزایش کارایی و ارزش افزودهیی با شدت انرژي پایینهاي صورت گرفته در اقتصاد و توسعه بخشهابازسازي

 ترنگقبل هماه کشوري روند شدت انرژي به نسبت 15. در این گروه ندبود ت انرژي را به خود اختصاص دادهکمترین شد

  است. شده

  کشوري 15) شدت انرژي در اتحادیه اروپاي 11نمودار (

  

Source: World Bank (2016), World Development Indicators, primary energy intensity per unit of 
GDP at purchasing power parities ($ 2011 prices) with climatic corrections. 

عضا شدت انرژي بیشتر ا )12(نمودار اند روند شدت انرژي بسیار متفاوت است.به اتحادیه پیوسته در کشورهایی که اخیراً

 متر بودن هوابه دلیل گرکرواسی کشورهاي مالت، قبرس و  ،البته در بین اعضاباالتري نسبت به میانگین اتحادیه دارند

 شدت انرژي کمتري نسبت به میانگین اتحادیه اروپا دارند.

  ) شدت انرژي در اعضا جدید12نمودار (

  

Source: World Bank (2016), World Development Indicatorsprimary energy intensity per unit of GDP at 
purchasing power parities ($ 2011 prices) with climatic corrections. 
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  مصرف انرژي نهایی 4- 2

میلیون تن معادل نفت  1107به  2015درصد رشد نسبت به سال  2با  2016در سال  در اتحادیه اروپا مصرف انرژي نهایی

به  2006 مصرف انرژي به آرامی افزایش یافته و در سال 1994دهد که از سال خام رسیده است. بررسی این روند نشان می

میلیون تن معادل نفت خام رسیده است ولی سپس روند نزولی در پیش گرفته تا در سال  1941باالترین حد خود معادل 

ي هاسهم مصرف سوخت 1990است. از سال شدهدرصد کمتر  3/7 معادل 2006میزان مصرف انرژي در مقایسه با سال  2016

گاز طبیعی  ،درصد 5/39ي نفتی سهمی معادل هاوردهآفردر این بین . استاشتهی دافزایشروند ي تجدیدپذیر هاانرژي جامد و

درصد را در مصرف انرژي نهایی در سطح مصرف کنندگان نهایی را  6/22برق سهمی معادل  درصد و 1/22سهمی معادل 

  را دارند. ي حمل و نقل، خانگی و صنعت نیز بیشترین میزان مصرف انرژي نهاییهادارند. عالوه براین بخش

  

  2016تا  1990ي ها) مصرف نهایی انرژي به تفکیک سوخت در اتحادیه اروپا در طی سال13نمودار(

  (میلیون تن معادل نفت خام)

  

Source: Eurosat 

 عرضه انرژي 2-5

ید اولیه تول 2016در سال براي نمونه ، )14(نمودار  رضه انرژي نزولی بوده استع) روند 2006-2016در طول دهه گذشته (

طبیعی و  تولید گاز .درصد افت داشته است 6/1 ،2015هزارتن بوده که به نسبت سال  755000در اتحادیه اروپا انرژي 

رصد د 8/30ي فسیلی هاسوختبه طور کلی  است و درصد را داشته 39و  2/41کاهش معادل بیشترین ي نفتی هافرآورده

این  2016درصد رشد داشته اند و در سال  5/66هاي تجدید پذیر انرژي سال گذشته سهم 11در طول کاهش داشته است. 

طبیعی، نفت  درصد رسیده است و این سوخت تا حدودي جایگزین سایر منابع انرژي از جمله گاز 9/27سهم به بیشتر از یک 

کننده  نتأمیهاي نفتی ده، سوخت جامد، گاز و فرآوراي، تجدید پذیرهاي جامد شده است. به ترتیب انرژي هستهو سوخت

 انرژي اولیه بوده اند. 
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  )1990- 2016تولید انرژي اولیه به تفکیک سوخت در اتحادیه اروپا ( )14نمودار(

  

Source: eurosat  

ي زیستی جامد و هاچوب و سایر سوخت 2016در سال دهد که بررسی روند عرضه انرژي به تفکیک سوخت نشان می 

تحادیه اروپا کننده انرژي در ا تأمینعنوان اولین به کنند و می تأمیندرصد انرژي اولیه را  4/49ي تجدید پذیر هاپساب

انرژي  د وقرار دارن ي بعديهادرصدي در مقام 4/12و  14/3ي هاباد با سهم انرژيو هیدروژنی  هايشوند. سوختمیشناخته 

   .تدرصد از مصرف نهایی انرژي اس 2/3تنها پاسخگوي  زمین گرمایی

انرژي اولیه را  درصدي) بیشترین تولید3/15درصدي ) و آلمان (با سهم 8/15درصدي)، بریتانیا (با سهم 3/17فرانسه (با سهم 

 رژي جذر و مداز انتکنولوژي در کل اتحادیه اروپا تنها در کشورهاي فرانسه و انگلستان به دلیل در دسترس بودن دارند. 

مین امر سبب هانرژي دارند و  تأمیندرصد را در  9/53ي تجدید پذیر سهمی معادل هاانرژيد. در کشور سوئد کننمیاستفاده 

ر کشور شده است که این کشور در صدر مصرف کنندگان نهایی از منابع انرژي تجدید پذیر قرار گیرد. در طرف دیگر د

  شود. می تأمینپذیر درصد انرژي از منابع تجدید 4/5ا لوکزامبورگ تنه

  2016 تا 1990 دوره در اروپا هیاتحاد در ریپذ دیتجد منابع از يانرژ هیاول دیتول) 15( نمودار

  )خام نفت معادل تن ونیلی(م
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 وابستگی به واردات انرژي 6- 2

ژي و سهم اهمیت انرژي براي تسهیل رشد اقتصادي، امنیت انرتوان به تجارت از جمله ابعاد مختلف وابستگی انرژي می

ارد داردات انرژي به و بسزایی در وابستگی کشورها تأثیر. توزیع منابع انرژي اولیه در سطح جهان اشاره کردمحصوالت انرژي 

ربوط به مقیاس واردات، منشا و تنوع منابع وارداتی، خطرات ژئوپلتیکی مهاي ناشی از ریسک تأثیرتحت  و این شاخص

رادات توان وابستگی به وامی. البته قرار دارد و مسیرهاي انتقال کشورهاي خاص به عنوان منابع واردات و کشورهاي ترانزیت

عادل جدید پذیر، تتي فسیلی به تولید از منابع انرژي هابیشتر نیازهاي داخلی از منابع داخلی و حرکت از سوخت تأمینرا با 

ار اعتب کننده تأمیني هاي وارداتی و افزایش تعداد کشورهاي صادرکننده کاهش داد. شاخصهابیشتر در سهم سوخت

  عبارتند از : 

  وابستگی به واردات انرژي: معادل با واردات خالص به عنوان یک سهم از مصرف کل انرژي -

  براي اندازه گیري میزان غلظت ترکیب انرژي و منابع وارداتی بر اساس کشور  ) :HHI(52هیرشمن  – شاخص هرفیندال -

  سوخت. سهم مصرف انرژي ناخالص داخلی با تمرکز بر -

  براي ترکیب انرژي (ترکیب سهم مصرف انرژي داخلی با تاکید بر سوخت) هریشمن -شاخص هرفیندال -

ن نابع جایگزیاقدامات صورت گرفته براي ترویج ماز آن جایی شدت انرژي اقتصاد یکی از ابعاد مهم وابستگی به انرژي است 

یر مین سبب تغیهی به واردات انرژي در اتحادیه اروپا دارد. به انرژي نقش مهمی در کاهش وابستگ وريبهرهانرژي کم کربن و 

می قرار  تأثیروابستگی این کشورها در واردات انرژي را تحت میزان و یا کاهش مصرف محصوالت نفتی پر کاربرد در اقتصاد 

جم حبرق و کاهش  ینتأماي و تجدید پذیر در ي صورت گرفته در افزایش سهم منابع انرژي هستهها. سرمایه گذاريدهد

هاي سرمایه گذاري رکتکند، البته تداوم این اثر مثبت وابسته به ادامه ورود شمیید نرژي در این حوزه این گفته را تأیواردات ا

در اوج  2008در سال  1990جدید است. شاخص وابستگی به واردات انرژي اتحادیه اروپا با وجود روند افزایشی بعد از سال 

ستفاده از اولی در ادامه روند توسعه ظرفیت  درصد از مصرف داخلی) خود رسید 55 تأمیندي به باالترین حد (رکود اقتصا

  برق و کاهش تقاضاي انرژي از شدت روند صعودي آن کاسته شد. تأمیني تجدید پذیر در هاانرژي

  2016 تا 1990به تفکیک سوخت در دوره  ) شاخص واردات انرژي اتحادیه اروپا16نمودار(

  

Source: Eurostat Energy Statistics (2015).  

Note: light coloured proportion of the column shows net imports with respect to gross inland energy 

consumption (including international maritime bunkers), which is represented by total column height.  

                                                             
5 2 . Herfindahl-Hirschman Index 
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ت واردات نسب و یا منطقه است ناخالص داخلی نشان دهنده میزان انرژي مورد نیاز براي برآوردن نیازهاي یک کشور مصرف

در سال  .)16(نموداردهدلص داخلی توانایی کشور براي پاسخگویی به نیازهاي انرژي خود را نشان میامصرف ناخ بهخالص 

بع انرژي درصدي در صدر منا 7/86و سهم واردات  متن معادل نفت خا میلیون 611هاي نفتی با حجم واردات فرآورده 2016

درصد از نیاز  4/70میلیون تن معادل نفت خام بوده است و  382واردات گاز طبیعی در این سال معادل  د.نوارد شده قرار دار

  شده است.  تأمینداخلی از طریق واردات 

ورگ و ت، لوکزامبدارد. کشورهاي مال گی به واردات انرژي طیف بسیار وسیعیضو اتحادیه اروپا از نظز میزان  وابستکشورهاي ع

 پرتغال با وابستگی لیتوانی، اسپانیا و کشورهاي ایرلند، بلژیک، ایتالیا،صدي در رتبه اول ودر 95قبرس با نرخ وابستگی حدود 

سنگ تولید  ذغال باالي سهمبه دلیل ونی (ي بعدي قرار دارند. کشورهایی لهستان، رومانی و استهادرصد در مقام 80تا  70

ي به ابستگی کمتري تجدید پذیر در تولید برق ) وهاسهم باالي انرژيبه دلیل داخل در تولید برق داخلی) و سوئد و دانمارك (

  واردات انرژي دارند. 

  )mtoe( 2016تا  1990) روند واردات برخی از منابع انرژي منتخب در دوره 17نمودار (

  

Source: Eurosat 

حادیه اروپا به دلیل عدم تناسب منابع انرژي اولیه و تقاضاي داخلی در اتدهد بررسی هاي دیگر صورت گرفته نشان می

 9/5تنها  2014این گروه از کشورها وابستگی زیادي به واردات نفت خام و گاز طبیعی دارند. اتحادیه اروپا در سال 

ر خود جاي داده میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده جهان را د 1656درصد از  9تنها  و میلیارد بشکه ذخیره اثبات شده نفت

به همین  و ه اروپا کاهش چشم گیري داشتهروند تولید نفت خام و گاز طبیعی در اتحادیحتی ي گذشته هادر دهه .است

 113عادل م صادارت یشترین میزانبا واردات بسیار پایین است و گازوئیل بمقایسه حجم صادرات منابع انرژي در  سبب

   میلیون تن معادل نفت خام را به خود اختصاص داده است.

ز پذیري زیاد اتحادیه ا تأثیرشود که همین امر سبب میاروپا تنها به چند کشور محدود اتحادیه انرژي  کننده تأمینمنابع 

ز آن است ایه اروپا نشان داده شده است که حاکی تحادمنابع واردات ا) 18(ي طرف عرضه شده است. در نمودار هاشوك

ضو اوپک صورت از کشورهاي ع روسیه و نروژ و بقیه درصد از گاز طبیعی از دو کشور 74درصد از نفت خام و  50تقریباً 

ر و قطر در در بین کشورهاي عضو اوپک با وجود ذخایر عظیم نفت و گاز تنها عراق، عربستان، لیبی، الجزای گیرد.می

  دارند.سهم وارادت انرژي اتحادیه اروپا 

 تأمین که کشور روسیه مشخص می شود 2017جامد در سال  يهاتر به روند واردات نفت، گاز و سوختبا نگاهی دقیق 

در برخی از  اتحادیه اروپا است.  درصد گاز طبیعی 8/39سوخت جامد و درصد  8/38خام،  درصد نفت 3/30کننده 

کننده گاز مورد نیاز  تأمین ئد و لتونی روسیه تنها کشورالی از جمله بلغارستان، استونی، فنالند، سوکشورهاي اروپاي شم
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واردات و تمرکز بر کشورهاي خاص که بعضی در خطر بی ثباتی سیاسی منبع به سبب همین عدم تنوع در  وارداتی است.

   ت.با ریسک زیادي روبرو اس در این کشورها امنیت عرضه انرژي ،هستند

  اتحادیه اروپا 2018) منابع صادرکننده نفت و گاز در سال 18نمودار(

 
Source: Eurostat 

این شود. میآن  انرژي و نوسانات قیمت جهانی قیمتثباتی بی  واردات انرژي سببه وابستگی زیاد اتحادیه اروپا باز طرفی 

مصرف  عمومی و باز توزیع ناگهانی درآمد واقعی سبب افزایش تورم نوسانات قیمتی که اغلب به صورت افزایشی است

زرگ، بسبب رکود شوك قیمت انرژي،  1980و اویل دهه  1970در دهه  براي نمونهشود. میکنندگان به تولید گنندگان 

حت ت یاد به شدتو بیکاري ز هاتورم باال و کسري تجاري عظیم در اتحادیه اروپا شد. درآمد خانوارها به دلیل افزایش قیمت

یکا و طرف عرضه مانند رونق تولید گاز شیل در آمري هاشوكدهد که چگونگی میقرار گرفت. این شواهد نشان  تأثیر

  تواند منجر به نوسانات قابل توجه قیمتی شود. میکشورهاي عضو اوپک تصمیمات 
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رفیت تولید ظست. در حوزه تولید داخلی انرژي و کاهش حجم واردات ا هاي افزایش امنیت انرژي سرمایه گذاريیکی از روش

افزایشی روند  نالبته ای ،کهگیگاوات افزایش یافت 340د معادل درص 55ان زبه می 1995برق در اتحادیه اروپا نسبت به سال 

سهم د تا اري هاي سبب ش. این سرمایه گذاز شدت رشد آن کاسته شده استهاي اخیر سالو در  داشتادامه  2010تا سال 

 ایش داشتهدرصد افز 80حدود  هااي در تولید برق نیز متناسب با افزایش ظرفیتهسته هايهاي تجدید پذیر و سوختانرژي

استفاده  این روند گسترش )19(نمودار.دندهدرصد از کل ظرفیت نصب شده برق را تشکیل  50حدود حاضر و در حال  باشد

نبال متحده و ژاپن نیز دایاالت ر در تولید برق در کل کشورهاي جهان به ویژه در چین، ذیي تجدیدپهااز انرژي

  )20(نمودار شود.می
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  ) روند ظرفیت نصب شده الکتریسیته در اتحادیه اروپا19نمودار (

  

Source: European Commission, EU Energy in Figures, 2016.  

  ر مناطق اصلی جهان) ظرفیت خالص برق تجدیدپذیر د20نمودار (

  

Source: IRENA, Renewable Capacity Statistics, 2016. 

 ي حوزه انرژيهانوآوري 2-8

با افزایش سهم بودجه  ي اخیرهابودجه جهانی براي تحقیق و توسعه در حوزه انرژي سابقه تاریخی طوالنی دارد و در دهه

ه بودجه مربوط با ب این بخش از بودجه تقریباًحجم وري انرژي، ش بهرهي تجدید پذیر و افزایهااختصاص یافته در حوزه انرژي

ي عمومی هاهاي اخیر هزینهدهد که در سالنشان می IEAي هاتجزیه و تحلیلالبته  . پیدا کرده استاي مطابقت انرژي هسته

  ي نوین اندکی کاهش داشته است.هادر زمینه تحقیق و توسعه و فناوري
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  ) در حوزه انرژيRD&D( ه عمومی تحقیقات، توسعه و تظاهر) بودج21نمودار (

  

Source: Energy Technology RD&D, IEA (2015).  

 يهاسهم انرژي درصد) و افزایش 33انرژي ( وريبهرهکز بیشتر بودجه مربوط به تحقیق و توسعه بر ردر اتحادیه اروپا تم

داده  درصد از مجموع بودجه این حوزه را به خود اختصاص 9 تنهاي فسیلی هاسوخت درصد) است و 25تجدید پذیر (

  است 

  )RD&D) بودجه برآورد شده اتحادیه اروپا براي تحقیق، توسعه و تظاهر انرژي (22نمودار(

SOURCE: Energy Technology RD&D, IEA (2015). 
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برد هدف و در مسیر پیش 1990نسبت به سال  2016در سال اروپا میزان انتشار گازهاي گلخانه اي در سطح اتحادیه 

ن میلیو 1240این امر نشان دهنده کاهش مطلق  درصد کاهش داشته است. 22،  2020درصدي براي سال  20کاهش 

در  ست.نیز فراتر رفته ا 1990ر در سال به نسبت سطح انتشا درصدي 20کاهش از  که است تن معادل دي اکسیدکربن

به خود  درصد از کل انتشار گازهاي گلخانه اي را 2/28صنایع تولید کننده انرژي بیشترین سهم معادل  2017سال 

ر بخش ها با وجود روند کاهش در اکث قرار دارد. احتراق سوخت و حمل و نقل بخش در مقام بعدياختصاص داده اند و

  .درصد رشد داشته است 5/9، 1990سال  به نسبت بخش حمل و نقلسهم 
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 21اي لخانهن معادل دي اکسیدکربن گاز گمیلیون ت 936در بین کشورهاي عضو اتحادیه اروپا کشور آلمان با انتشار  

نسه تانیا و فراکشورهاي بری ،اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده است کل درصد از مجموع انتشار گازهاي گلخانه اي

و استونی بیشترین  لیتوانی، لتونی، رومانی 1990ي دارند. در مقایسه با سال نیز سهمی بزرگی در انتشار گازهاي گلخانه ا

انیا و پرتغال را داشته اند، این در حالی است که میزان انتشار در کشورهاي قبرس، اسپ ،درصد 50حدود  ،کاهش انتشار

   .کرده است درصد رشد 28به طور متوسط حدود  1990نسبت به سال 

 2016اي به تفکیک کشورهادر سال انتشار گازهاي گلخانه ) میزان کل23نمودار (

  
Source: Eurostat and European Environment Agency  
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و درصد  19حدوداً  2013تا  1990شدت انتشار گازهاي گلخانه اي ناشی از مصرف انرژي در اتحادیه اروپا در طی دوره 

ي سوخت ها. تغییر ترکیب سوختدرصد کاهش داشته است 44لص داخلی تولید هر واحد تولید ناخا شدت انتشار براي

  ست. اگذار بوده تأثیر بر این روند ي تجدید پذیر به شدتهافسیلی و افزایش سهم گاز طبیعی و افزایش سهم انرژي

  دیه اروپاعضو از اتحا 15) انتشار دي اکسیدکربن ناشی از مصرف انرژي در 24نمودار (

  

Source: Eurostat.Note: Greenhouse gas emissions (tonnes of CO2equivalent) associated with energy 
consumption per tonne of oil equivalent of gross inland energy consumption. 
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  ) میزان انتشار دي اکسید کربن در کشورهایی با عضویت جدیدتري25نمودار (

  

Source: Eurostat.Note: Greenhouse gas emissions (tonnes of CO2 equivalent) associated with energy 
consumption per tonne of oil equivalent of gross inland energy consumption. 

ص ر بخش برق مشخي مستقر دهابا بررسی دقیق شدت انتشار کربن در کشورهاي عضو اهمیت توجه به ترکیب فناوري

اي ي آبی و هستههاگاهشود. در سوئد، فنالند و فرانسه که کمترین میزان انتشار را دارند سهم زیادي از برق تولیدي از نیرومی

روپا کمتر امیانگین اتحادیه  درصد از 50تا  30شود که شدت انتشار در این کشورها شود که همین امر سبب میمی تأمین

شدت  رند گی زیادي به ذغال سنگ داانرژي وابست تأمینکشورهاي لهستان، استونی و ایرلند که براي  باشد. در مقابل

  درصد باالتر از میانگین اتحادیه اروپا است.  50تا  25رشان انتشا

  انرژي در اتحادیه اروپا تحلیل وضع موجود  11- 2

یه اروپا ي تشکیل اتحادهاو زمینه هایکی از پایه 1915ي اقتصادي و انرژي در سال هامشخص شدن مزیت همکاري در حوزه

 وضعیت موجود بررسی و تحلیل با انرژي در دیپلماسی جهانی دارد. از این رو بوده است که این امر نشان از نقش پراهمیت

   خواهد شد.انرژي و شناسایی عوامل موثر بر این روند در اتحادیه اروپا، زمینه سیاست گذاري کارآمد فراهم 

 صرف انرژي اولیهمبودن ساختار صنعتی انرژي بر در اقتصاد، اتحادیه اروپا سهم زیادي در  ببه دلیل غال 1970در اوایل دهه 

ایع د به سمت صنجهان را به خود اختصاص داده بود ولی با گذر زمان، تغییر روند توسعه کشورهاي عضو و تجدید ساختار تولی

رکیب بررسی ت. ته اسه طور میانگین از میزان مصرف انرژي در سطح اتحادیه اروپا کاسته شدخدماتی و افزایش کارایی انرژي ب

یه اروپا  در توجه به اهداف زیست محیطی تعیین شده در سطح اتحادبا  دهد کهمیسوختی مصرف شده در اتحادیه اروپا نشان 

، این 2017گاز طبیعی فزاینده بوده و در سال  غال سنگ، روند مصرفذي جامد از جمله هامصرف سوخت ندهروند کاهکنار 

ي آن هاآوردهاین در حالی است که سهم مصرف نفت خام و فر البته کند.می تأمیندرصد از انرژي مورد نیاز را  9/21سوخت 

یش فزاحوزه اهاي و اقدامات صورت گرفته درذاريناشی از سیاست گ توانبه طور میانگین ثابت بوده است که آن را می

  .وري سوخت دانستبهره

 نیز ي تجدید پذیرها، سهم انرژيانرژي تأمیناز طرفی با افزایش اهمیت رویکرد و اجراي الزامات قانونی زیست محیطی در  

در  این انرژي افزایش یافته است. البته به دلیل سطوح مختلف توسعه یافتگی در بین اعضاي اتحادیه اروپا، روند مصرف

 اند و هنوز مراحل توسعهآمدهخیراً به عضویت اتحادیه اروپا درمتفاوت است. براي مثال در کشورهایی که اکشورهاي مختلف 

سهم زیادي از مصرف را به خود اختصاص  ،ساختارهاي صنعتی انرژي بربه دلیل اند، یافتگی را به طور کامل طی نکرده

خش خدمات و حمل و نقل بیشترین سهم از مصرف انرژي را و اعضاي قدیمی ب کشورهاي ثروتمندکه در حالید. در دهنمی
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دارند. در یک تقسیم بندي دیگر از نظر موقعیت جغرافیایی، کشورهاي غربی به نسبت سایر اعضا بیشترین میزان تقاضاي 

  انرژي نهایی را دارند.

 ن اعضاو در سطوح مختلف بی علیرغم رشد اقتصادي فزاینده دهد کهمیبررسی روند شدت انرژي در کشورهاي عضو نشان  

سیاست توان ناشی از میدرصد کاهش یافته است که آن را  30روند نزولی داشته و به طور متوسط  2013ر از سال این متغی

دقیق شدت  بررسیانرژي و تغییرات آب و هوایی دانست.  وريبهرهي صورت گرفته در راستاي بهبود روند بلند مدت هاگذاري

عضویت  که قبالً به یدهد که در بین اعضا میزان شدت انرژي متفاوت است و در بین کشورهایضا نشان میانرژي بین اع

تر، نرژي پایینهایی با شدت اهاي صورت گرفته در اقتصاد و توسعه بخشبه دلیل بازسازياتحادیه اروپا درآمده اند ایرلند 

شدت انرژي  که اغلب در بین کشورهاي جدید لیویار پایینی دارد افزایش کارایی و ارزش افزوده در تولید شدت انتشار بس

 به خودي را مالت، قبرس و کرواسی به علت گرمتر بودن هوا در این مناطق کمترین میزان شدت انرژ باالیی دارند کشورها

  اند. اختصاص داده

اتحادیه ن در نفت جهااز ذخایر اثبات شده  درصد 9تنها دهد که مینشان  اتحادیه اروپابررسی روند عرضه داخلی انرژي در 

جود همین و. درصد کاهش یافته است 8/30متوسط  ي فسیلی به طورهاي اخیر روند تولید سوختهادر سال اروپا قرار دارد و

 تا سالست. اانرژي اتحادیه اروپا شده  واردات روند متناقض در عرضه و تقاضاي انرژي سبب نوسانات زیاد شاخص وابستگی

لی و ایشی داشتهدیه اروپا روند افزي تجدید پذیر شاخص وابستگی واردات انرژي اتحاهابا وجود سهم اندك تولید انرژي 2008

ابستگی به وي تجدید پذیر از شدت افزایش هاي صورت گرفته در حوزه انرژيهاگذاريبعد از آن با تغییر رویکرد و سرمایه

  یه اتحادیه اروپا کاسته شده است.انرژي اول تأمینواردات انرژي براي 

دادي از ، نروژ و تعهاي موجود در حوزه امنیت پایدار انرژي در اتحادیه اروپا اتکا به چند کشور محدود (روسیهیکی از نگرانی

ایر سن کشورها و که با تغییرات ساختاري در هر یک از ای ژي است . زیرا این ریسک وجود دارداعضاي اوپک ) عرضه کننده انر

ژي انر تأمینهاي درصدد تنوع بخشی به مسیربیشتر اعضا  رو از این ي عرضه امنیت انرژي اتحادیه اروپا به خطر بیافتدهاشوك

از  کرد.میر اثبات لزوم این امر را بیشتو اثرات نامطلوب آن  1971تحریم نفتی اعراب در سال تجربه  خود هستند. مورد نیاز 

شی به منابع وع بختنکه در آن تنوع بخشی به کشورهاي عرضه کننده انرژي،  شدسبز انرژي ارائه  سند 2006 این رو در سال

رون به صرفه تنها مسیرهاي ممکن براي دسترسی مطمئن، پایدار و مقبه عنوان ي تجدید پذیر هاانرژي و افزایش سهم انرژي

  . اندهشدانرژي معرفی 

بیست درصد  2020شده بودند که میزان تولید گازهاي گلخانه اي خود را تا سال  از طرفی طبق توافقنامه پاریس اعضا متعهد

ي هاش سهم انرژيهایی را در حوزه بهینه سازي انرژي، کاهش اتالف انرژي و افزایسیاست گذاريباید کاهش دهند و از این رو 

اص یافته به و بودجه اختصبرق  بخشذیر در ي تجدید پهاسهم انرژيافزایش سرمایه گذاري در حوزه  تجدید پذیر اجرا کنند.

 ي فسیلی سهمهاافزایش یافته است. البته از آن جایی که هنوز سوخت ،هاوري سوختق و توسعه در راستاي افزایش بهرهتحقی

پا به این تحادیه ارودرصد از بودجه تحقیق و توسعه ا 9انرژي دارند و خواهند داشت هنوز  تأمینقابل توجه و انکارناپذیري در 

   بخش اختصاص یافته است.

 1990سال  درصدي کاهش انتشار به نسبت سطح انتشار در 20میزان انتشار دي اکسیدکربن در سطح اتحادیه بیشتر از هدف 

صورتی که  درتوان اذعان داشت میبا توجه به موارد ذکر شده . رسیده استدرصد کاهش  22به  2017در سال کاهش یافته و 

اجراي  یرات آب و هوایی با سایر اهداف اقتصادي و سیاسی از جمله امنیت انرژي همزمان اجرا شوند و یااهداف تغی

   خواهد شد.ها ي اقتصادي رویکردهاي زیست محیطی را نیز لحاظ کرد سبب تقویت هر دوي آنهاسیاست
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  فصل سوم 

  وضعیت آتی انرژي در اتحادیه اروپا
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  صرف انرژيم 3-1

بینی شدت شود که در پاسخ به چنین پیششناخته می 2020انرژي تا سال  وريبهرهبهبود به  سناریو مرجع با شتاب دادن

قتصاد پس از ابه بیان دیگر با وجود بهبود تدریجی . یابدمصرف انرژي براي تولید هر واحد تولید ناخالص داخلی کاهش می

د قوانین تا بهبوابد. ادامه این روند در پاسخ به یبه طور مداوم کاهش می 2035تا سال  (GIC)مصرف ناخالص داخلی ،بحران

 تحوالت صورت گرفته در مصرف ناخالص داخلیخواهد بود. محرك اصلی کاهش  اقتصادي و کاهش نرخ رشد 2020سال 

)، EEDانرژي ( وريبهرهرالعمل انرژي شامل دستو وريبهرهي هاتقاضاي نهایی انرژي است که نشان دهنده اجراي سیاست

و  الت خاصدستورالعمل طراحی محیط زیست، مقررات مربوط به محصو )،FPBDدستورالعمل اجرایی انرژي در ساختمان (

کشورهاي  البته شدت مصرف انرژي براي تولید ناخالص داخلی در. اکسیدکربن خودروهاي سبک استاستاندارهاي انتشار دي

هاي مورد استفاده براي ي صورت گرفته در بخش صنعت و سوختهاو بازسازي ید انرژي اولیه، ساختارمختلف با توجه به تول

ل زمان یک تولید برق متفاوت خواهد بود. پیش بینی شده است که شدت انرژي در همه کشورهاي جهان بهبود یابد و در طو

  ) 26نمودار ( روند همگرایی را طی کنند.

  ناخالص داخلی انرژي و تولید ناخالص داخلی ) رابطه مصرف26نمودار (

  
SOURCE: EU Reference Scenario2016  

لص داخلی با تولید ناخابا وجود روند کاهشی شدت انرژي و است  براي نمونه در کشورهایی که شدت مصرف انرژي اولیه باال

انرژي  وريبهرهدیدي در راستاي افزایش ي جهااگر سیاست گذاري 2030بعد از سال  سرعت بیشتري رشد خواهد کرد. البته

دهد که نشان می روند روبه رشدي را آغاز خواهد کرد. بنابراین شواهد ،صورت نگیرد مصرف انرژي نهایی هرچند به طور آهسته

بررسی  .پایین انرژي طراحی شده است تبر مبناي اقتصاد با شد 2030و  2020 ، 2010ي هاتحوالت سیستم انرژي در دهه

پنجاه  2050حمل و نقل و خانگی به طور میانگین تا سال  هايدهد که بخشنشان می هاوند مصرف انرژي به تفکیک بخشر

  درصد انرژي را در سطح اتحادیه اروپا مصرف خواهند کرد. 

با  هد شداخوتغییر در صنعت به سمت افزایش ارزش افزوده و مصرف کمتر انرژي در تولید محصوالت سبب  2020بعد از سال 

در  رصدد 16و از سهم  بر از کل مصرف انرژي کاهش یابدسهم صنایع انرژي ،زایش سهم صنعت در تولید محصوالتوجود اف

ي هاستبه دلیل اجراي مستمر سیا 2015. در بخش خانگی در مقایسه با سال برسد 2050درصد در سال  13به  2010سال 

 .کاهش خواهد یافت 2020ي سرمایش و گرمایش در سال هارق در سیستموري انرژي مصرف انرژي، افزایش سهم ببهره

ي تحت هاانرژي را در بخش وريبهرهي افزایش هابازار تجارت مجوزهاي انتشار به طور غیر مستقیم سیاست )27(نمودار 

  کند.پشتیبانی می پوشش
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  ) مصرف انرژي نهایی به تفکیک بخش27نمودار (

  

SOURCE: EU Reference Scenario2016 

هم سروند فزاینده افزایش  حاکی از آن است 2050تا سال  ترکیب مصرف انرژيي صورت گرفته از هابررسی پیش بینی

ه خواهد داشت. با ادام 2050تا سال (آّب، خورشید و باد) در تولید برق  این حوزهي تجدید پذیر و افزایش فناورهاي هاانرژي

وبرو رمصرف گاز طبیعی و برق با نوساناتی درصدي در مصرف انرژي  30سهم متوسط  وجود روند کاهشی در مصرف نفت و

نرژي ادرصد از سبد مصرف  8تنها  2050مطلق روند کاهشی دارند و در سال ر ي جامد به طوهاسوختخواهد بود. تنها 

  خواهند کرد. تأمیناتحادیه اروپا را 

  ) پیش بینی روند مصرف ناخالص داخلی28نمودار(

  

SOURCE: EU Reference Scenario2016 
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  عرضه انرژي 3-2

  تولید برق 3-2-2

ي هارژيسبب افزایش سهم منابع اندر کوتاه مدت ي ترویجی در اتحادیه اروپا و کشورهاي عضو هامجموعه اي از سیاست

ین انرژي بدر  رصد برسد،د 5/35به  2020شود سهم این منابع در تولید برق تا سال تجدید پذیر خواهد شد. پیش بینی می

رصد در د 52 ی معادلکه مجموعاً با انرژي خورشید سهم درصد خواهد بود 4/14سهم انرژي باد معادل  هاي تجدید پذیر

 .د شدخواه تأمینتوسط تجهیزات ساحلی  2020درصد از کل برق بادي تولید شده در سال  24تولید برق خواهند داشت. 

 11نها ت 2050ها را محدود خواهد کرد و همین امر سبب خواهد شد تا سال نفوذ بازاري آن تهزینه باالي این تجهیزا

ي پیشرفته هاینهاي جدید و جایگزینی تورببهره برداري از سایتولی با اضافه شود. این تجهیزات گیگاوات به ظرفیت تولید 

 ظرفیت 2020ال سدوره زمانی افزایش خواهد یافت. در در این نی) ظرفیت باد فراساحلی (زمی ،تر، بلندتر و با ظرفیت بیشتر

 2050سال  و این روند افزایشی ادامه خواهد داشت و در خواهد رسید )گیگاتن 5/137معادل (درصد  8/4برق خورشیدي به 

به ت ابي خورشیدي و افزایش رقهاانلهاي تشویقی و در بلند مدت کاهش قیمت پرسد. در کوتاه مدت طرحمیدرصد  11به 

ر یت نصب شده د. در نتیجه ظرفخواهد شد هااین تکنولوژي شترسبب نفوذ بی ،ویژه در جنوب اروپا که پتانسیل باالتري دارد

تولید برق به  سهم زیست توده و احتراق زباله نیز در  گیگاتن خواهد رسید. 299و  183به  به ترتیب  2050و 2030 هايسال

 6/51شود که سهم این منبع با ظرفیت نصب شده مییش خواهد یافت. همین امر سبب هاي کوچک افزاویژه در نیروگاه

  درصد برسد.  5/31گیگاتنی به  3/57فیت ربا ظ 2050درصد در سال  3/17به  2020گیگاتنی در سال 

  2030 و 2020ي هاتجدید پذیر در کشورهاي عضو اتحادیه اروپا در سال انرژي) سهم منابع 29نمودار (

  

Source: EU Reference Scenario2016 

ولی با  است.باقی مانده  حدود ده درصد  به طور ثابت از کل تولید خالص برقسهم نسبی سوخت هیدروژن در دهه گذشته 

سید. در گیگاتن خواهد ر 52به  2010گیگاتن در سال  19از  2050تا سال ي کوچک هاافزایش سرمایه گذاري در نیروگاه

نرژي جذر و مد در درصد ثابت باقی خواهد ماند. استفاده از ا 2/0حدود  ینی سهم انرژي زمین گرمایی تقریباًطول دوره پیش ب

تولید برق سید. ردرصد خواهد  2/0برخی از کشورهایی که به این منبع انرژي دسترسی دارند در پایان دوره پیش بینی به زیر 

  د شدخواهتثبیت  2020هاي حراراتی تا سال از نیروگاه

هاي مبتنی معرفی نیروگاه 2035تا  2020همزمان با افزایش قیمت مجوزهاي کربن در بازار تجارت مجوزهاي انتشار در دوره  

درصد از  8/4 به 2050گیگاواتی در سال  17ي با ظرفیت نصب شده هاشود تا سهم این نیروگاهسبب می CCSبر تکنولوژي 

هاي چنین در دسترس بودن سایتي خاص و همهاگذاريیازمندي به برخی سیاستتولید خالص برق برسد. با توجه به ن

 در بین کشورها هاي مورد بررسی توزیع بهره مندي از این تکنولوژيخیره سازي دي اکسیدکربن در کشورمناسب براي ذ
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ي جامد هاجهی از سوختدر عمل در بلندمدت و در کشورهایی که حجم قابل تو CCSي هابسیار متغیر است. سرمایه گذاري

در طول دوره پیش بینی استفاده کنند مانند بلغارستان، چک،آلمان، لهستان، رمانی و اسلواکی اقتصادي خواهد بود.میاستفاده 

هاي قدیمی صورت گذاري اندکی براي تکمیل نیروگاهخواهد یافت و سرمایههاي جامد به طور قابل توجهی کاهش از سوخت

ولی با این  .مجهز خواهند شد CCSهاي هاي سوخت جامد به فناوريبیش از نیمی از نیروگاه 2050سال  و تا خواهد گرفت

  درصد از مجموع تولید خالص برق را پوشش خواهد داد.  1/5این تکنولوژي تنها  2050در سال وجود 

هاي رژيبازار سبب افزایش سهم اننیروهاي محرك ، هاي تشویقیهاي حمایت مالی و سیاستطرحبا حذف  2020بعد از سال 

دامه خواهد ا 2050پذیر تا سال هاي تجدیدروند افزایش سهم انرژيتجدید پذیر و بهبود فناوري در این حوزه خواهد شد. 

یگاوات در سال گ114. ظرفیت نصب شده انرژي هسته اي در تولید برق از درصد برسد 56ر اتحادیه اروپا به داشت تا در سراس

سعه طول هاي موجود و ارتقا و توهاي محدودي در سایترسد و تنها سرمایه گذاريمی 2050گیگاوات در سال  93 به 2020

  )30گیرد.(نمودار عمر تجهیزات صورت می

  2050تا  2000) تولید برق به تفکیک سوخت در بازه 30نمودار (

  

SOURCE: EU Reference Scenario2016 

  عرضه انرژي اولیه 3-3

روند  ش بینیدر طول دوره پی، در بخش هاي مصرف کننده انرژيافزایش بازده انرژي  صورت گرفته براي هايفعالیت ودوجبا 

اي هم چنان ستهگاز طبیعی و انرژي ه ،انرژي اولیه هبا وجود سهم غالب نفت در کل عرضکلی عرضه انرژي اولیه نزولی است. 

در بخش  هاي نفتیمصرف نفت و فرآوردهداشت.  طول دوره پیش بینی خواهد سهم پایداري در برآوردن نیازهاي اولیه در

مانده اقی بثابت  2020تا  2010در طی  اکسیدکربن براي وسایل نقلیهاستاندارهاي انتشار ديبا وجود اجراي حمل و نقل 

لت عخواهد یافت. به  ي عرضه و تقاضا کاهشهاي جامد در تمامی بخشهاحالی است که استفاده از سوختاین دراست. 

ه رکیب انرژي بتصنعت  از زیست توده و زباله افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر با گذشت زمان  بخش برق وتحوالت تقاضاي 

  . کرد ي فسیلی تغییر خواهدهاي تجدید پذیر براي جبران نیاز به سوختهانفع استفاده بیشتر از انرژي
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  اولیه ) عرضه و تقاضاي انرژي31نمودار (

Source: EU Reference Scenario2016 

 وابستگی به واردات 3-4

دیت کمبود و محدوي فسیلی و کاهش واردات خالص نفت خام، هابا وجود روند کاهشی تقاضاي انرژي نهایی براي سوخت

واهد خافزایش  رداتواگی به ابستخواهد شد و از این رو وي نفتی هاوردهآمنابع داخلی منجر به افزایش وارادات گاز طبیعی و فر

ن پس آز ادرصد) خواهد رسید ولی  59به باالترین حد خود ( 2045تا  2040ي هایافت. شاخص وابستگی به واردات در سال

  گیرد. میروند کاهشی به خود 

  ) واردات انرژي اولیه32نمودار (

  

SOURCE: EU Reference Scenario2016 

ن در حالی کاهش خواهد یافت، ای 2050منتهی به  در طول دوره پیش بینی و مواد اولیه ي جامد، نفت خامهادات سوختوار

ون بشکه میلی 300واردات خالص معادل  2050یابد. در سال میاست که واردات محصوالت نفتی و گاز طبیعی کمی افزایش 

براي  رژيحوزه افزایش صرفه جویی ان در ي صورت گرفتهها. در سطح بین کشوري با وجود تالشمعادل نفت خام خواهد بود

وده و ماند یا افزایش پیدا خواهد کرد. تقاضاي زیست تمیثابت واردات انرژي  ،ي فسیلیهاجبران تولید کمتر سوخت

زیستی  با سرعت رشد خواهد کرد و در پایان دوره پیش بینی سهم محصوالت انرژي 2020محصوالت زیستی انرژي تا سال 

  درصد خواهد شد.  10د وارداتی در حدو
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 ند،گلستان و هله در کشورهاي انژدر سناریو مرجع در پاسخ به کاهش تولید گاز در اکثر کشورهاي عضو اتحادیه اروپا به وی

البته  ،سیددرصد خواهد ر 87به  2050در سال و یابد میافزایش  جیانی به صورت خط لوله و الوابستگی واردات گاز طبیع

ي هالی و سیاستمنابع بزرگ داخبا توجه  لهستاندر کشور زیرا براي نمونه . همه کشورها قابلیت تعمیم ندارداین روند در 

ا وجود کشف بنیز یه اروپا اتحاددر برخی از کشورهاي عضو افزایش خواهد یافت.  تولید گاز ،اکتشافی گاز در مقیاس بزرگ

می و مرجع با لحاظ فروض محافظه کارانه در مورد پذیرش عمو، در سناریو ، در طول دوره پیش بینیمنابع گاز شیل

  محدود فرض شده است.  ، تولید این سوختهاي زیست محیطی در مورد استخراج گاز شیلنگرانی

  ) واردات خالص به تفکیک سوخت33نمودار (

  

SOURCE: EU Reference Scenario2016 

ند شد. در دگان خالص گاز طبیعی به واردکنندگان خالص تبدیل خواهاز صادرکنن 2020کشورهاي اسکاندیناوي بعد از سال 

ه وابستگی بو  داز این رو چشم اندازي براي تولید وجود ندارکه هیچ منبع گازي وجود ندارد، شبه جزیره ایبرین و بالتیک 

الص در به واردات خ د. از سوي دیگر، شاخص وابستگیرسیدرصد خواهد  100به  2050تا  2010واردات خالص در طی دوره 

  خواهد یافت.  کاهش 2025اتحادیه اروپاي شرقی به دلیل تولید گاز در لهستان، رومانی و صادرات گاز از قبرس پس از سال 

  ) شاخص وابستگی به واردات خالص34نمودار (

  

Source: EU Reference Scenario2016 
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  انتشار دي اکسیدکربن 3-5

سبب کاهش شدت انرژي و به تبع آن شدت  ،ي خاصهادر روند انرژي و مقررات و سیاست تحوالتدر طول دوره پیش بینی 

هاي تحت برنامه بازار شده است. کاهش انتشار در بخشتولید برق و تقاضاي انرژي بخش انتشار دي اکسیدکربن ناشی از 

هاي استاندارد در حوزه سیاست )ESD( 53ي مشترکیهاتالش که یی استهابیشتر از بخش )ETSتجارت مجوزهاي انتشار (

 انرژيکه منبع زمینی و  رند، خواهد بود. انتشار دي اکسیدکربنسازي انتشار دي اکسیدکربن براي وسایل نقلیه و ساختمان دا

، در طول دوره پیش بینی به آرامی کاهش ک از کل انتشارندارد مانند انتشار در بخش فرآیندهاي صنعتی با وجود سهم کوچ

د که کنمیاي مشخص هاي تحلیل تجزیهانتشار دي اکسیدکربن از طریق مدلبررسی عوامل موثر بر کاهش . افتخواهد ی

ن نیز به آعامل اصلی کاهش انتشار دي اکسیدکربن، کاهش شدت انرژي براي تولید هر واحد تولید ناخالص داخلی است که 

در تمام  انرژي وريبهرهتجدید پذیر و افزایش  انرژينفوذ منابع  ، افزایشي اتفاق افتاده در بخش صنعتیسبب تغییرات ساختار

از جمله حمل و نقل است. شدت انتشار کربن ناشی از هر واحد مصرف انرژي سهم اندکی در کاهش انتشار خواهد  هابخش

  داشت.

  )تجزیه عوامل موثر بر کاهش انتشار ناشی از مصرف انرژي در دوره زمانی35نمودار (

  

Source: EU Reference Scenario2016 

مر سبب ات قدیمی هستند و همین ازو تجهی هانیروگاه ،ي جامد دارندهادر کشورهاي عضوي که وابستگی زیادي به سوخت

بت به ساخلی نشدت انتشار کربن براي هر واحد تولید ناخالص داز این رو شود که سطح تولید ناخالص داخلی پایین باشد می

ي هاهم انرژيبا جایگزینی تجهیزات، بازسازي امکانات تولید و افزایش س 2030االتر است و البته در سال سایر کشورها ب

شدت انرژي مصرفی  هابا تنوع بخشی به سوخت مصرفی نیروگاه 2020در سال کاهش خواهد یافت.  ، حجم انتشارتجدید پذیر

 2005 به نسبت سال هاصدي شدت انتشار کربن از نیروگاهدر 17یابد و همین امر سبب کاهش میبراي تولید برق کاهش 

هد رسید. درصد کاهش خوا 68و  32به ترتیب به  2050و  2030و در سال  . این روند کاهشی ادامه خواهد داشتخواهد شد

هشی این روند کاگذار در  تأثیرعوامل از جمله ، زیست توده و بخار د برق از منابع انرژي تجدید پذیرافزایش قابل توجه تولی

  شوند. میشناخته 

 یی است که به ازاي هر واحد تولید ناخالص داخلی شدت انتشار کربن باالیی دارد و معموالًهاتولید برق از جمله بخش

کنند باالترین انتشار کربن را به نسبت سایرین دارند. در حالی که کشورهایی میکشورهایی که از منابع داخلی خود استفاده 

 تريشدت انتشار کربن پایین 2020راي تولید برق به انرژي تجدیدپذیر و هسته اي متکی هستند هم اکنون و در افق که ب

به جز  ي عضوبخش برق در کشورها کربنانتشار با نفوذ بیشتر منابع انرژي تجدید پذیر شدت  2030در سال خواهند داشت. 

کاهش خواهد یافت.  ،اندکردهخود را در این صنعت حفظ  میز بوهایی که روند استفاده از منابع ذغال سنگ و گاآن
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ي هاي صنعتی مرتبط با انرژي نیز محرکی براي حرکت به سمت سوختهاکربن در بخش گیري بازار تجارت مجوزهايشکل

کمتر انرژي بر  توان حرکت به سمت محصوالت با ارزش افزوده باالتر ومیکم کربن خواهد بود. عامل دیگر کاهش انتشار را 

دو  ،2010نسبت به سال  2020سبب شدت انتشار کربن وابسته به مصرف انرژي در بخش صنعتی در سال  یندانست. به هم

  درصد برسد.  51به  2050ادامه خواهد داشت تا در سال  یو این روند کاهش یابددرصد کاهش می

  ید انرژي)انتشار دي اکسیدکربن از بخش تولید برق و تول36نمودار (

  

Source: EU Reference Scenario 2016 

 2030و در سال  درصد 12معادل  2005به نسبت سال  2020انتشار دي اکسیدکربن وابسته به فرآیندهاي صنعتی در سال 

جوزهاي و بازار تجارت م CCSي هايژ) تکنولو2050در انتهاي دوره پیش بینی (سال  درصد کاهش خواهد یافت. 21معادل 

ي هاحگذاري کاهش شدت انرژي منطبق بر اجراي طرتأثیري کاهش شدت انتشار خواهند داشت. برانتشار نفوذ بیشتري ا

ر میزان هاي استانداردسازي عملکرد ساختمان و افزایش قیمت سوخت در بلند مدت بوري انرژي، دستورالملافزایش بهره

ي هايي ملی ترویج انرژهابا سیاست هار صورت ترکیب این طرح. دانتشار در بخش منازل مسکونی به نسبت بیشتر است

هد در این بخش خوا 2050درصدي در سال  28سبب کاهش  2005به نسبت سال  هاتجدید پذیر و کاهش انتشار آالینده

  . شد

  

  ) انتشار دي اکسید کربن در بخش منازل مسکونی37نمودار (

  

Source: EU Reference Scenario2016 
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 2050 تـا  2010هـاي  ار دي اکسیدکربن در بخش حمل و نقل (به استثناي حمل و نقل دریایی بین المللی) ما بین سـال انتش

اهـد  خواي و هـوایی کمـی افـزایش    بخش حمل و نقل جادهانتشار در  2035سال  بعد از آن هشت درصد کاهش خواهد یافت.

و افـزایش   هـا LDVسـازي انتشـار دي اکسـیدکربن بـراي    ت، استاندارسوخ وريبهرهبا  افزایش  . در پایان دوره پیش بینییافت

از  . اسـتفاده کـاهش خواهـد یافـت    2050ي فسیلی حجم قابل توجهی از انتشار گازهـاي گلخانـه اي در سـال    هاقیمت سوخت

در  نیرایدر بخـش راه آهـن و کشـت    LNGاز برق در خودروهاي مسـافري و اسـتفاده از    فادهي جایگزین از جمله استهاسوخت

هـاي جدیـد و کـاهش شـدت کـربن ناوگـان       در پاسـخ بـه فـروش اتومبیـل    به نسبت کمتري خواهنـد داشـت.    تأثیرمدت بلند

ـ اکسیدکربن به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافحمل و نقل جاده اي از انتشار دي سهمهاي سواري، اتومبیل ه ت. با توجه ب

ه ي زیستی در بخش حمل و نقل هوایی پـیش بینـی شـده اسـت کـ     هاهسته سوختسوخت و نفوذ آ وريبهرهروند کند بهبود 

غییـر سـوخت   تهن به سبب آروند افزایشی داشته باشد. این در حالی است که انتشار بخش راه  2035انتشار این بخش تا سال 

  از دیزل به الکتریسیته و افزایش سرعت حرکت کاهش خواهد یافت.  

  ي سرمایه گذاريهاهزینه 3-6

ه بـ بکه با توجـه  ش. سرمایه گذاري در یابدي سرمایه گذاري افزایش هاهزینه باید اهداف مطرح شده در حوزه انرژي تأمینبراي 

ي هسـته اي و  هـا ي جدیـد و بازسـازي نیروگـاه   هـا ي تجدید پذیر، ساخت نیروگـاه هاالزامات سرمایه گذاري براي توسعه انرژي

    .باالتر از روند تاریخی آن خواهد بود 2020ه در سال حرارتی و دستیابی به اهداف تعیین شد

  ي سرمایه گذاري در بخش عرضه و تقاضاي انرژيها) هزینه38نمودار (

  

SOURCE: EU Reference Scenario2016 

و استفاده انرژي  وريبهرهبراي ایجاد انگیزه براي بهبود  2020تا سال  ي مرتبط با انرژي نیزهاهزینه سرمایه گذاري در بخش

  از تجهیزات کارآمدتر افزایش خواهد یافت. 
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  ) هزینه سرمایه گذاري بخش انرژي و حمل و نقل از تولید ناخالص داخلی39نمودار (

  

SOURCE: EU Reference Scenario2016 

  برآورد کلی وضعیت آتی 3-7

شامل  - 2014و کشورهاي عضو تا سال  سناریو توافق شده در سطح اتحادیه اروپا –موجود در سناریو مرجع  يهاسیاست

 نرژياا در سیستم موارد قانونی انتشار دي اکسیدکربن و استفاده از منابع انرژي تجدید پذیر است که تغییرات قابل توجهی ر

ود بهبود در بیشترین میزان را تجربه کرده است و سپس با وج 2006مصرف انرژي در اتحادیه اروپا در سال د. کنمیایجاد 

انرژي  وريبهرهوري انرژي از جمله دستورالعمل هاي بهبود بهرهوضعیت اقتصادي کشورها و شتاب یافتن عملکرد سیاست

)EED() دستورالعمل اجرایی انرژي در ساختمان ،FPBD،(  دستورالعمل طراحی محیط زیست، مقررات مربوط به

هشی روند کا 2035بک پیش بینی می شود که تا سال اکسیدکربن خودروهاي سمحصوالت خاص و استاندارهاي انتشار دي

فاوت خواهد کشورها و سوخت مورد استفاده شدت مصرف مت به تفاوت موجود بین ساختار صنعتی داشته باشد. البته با توجه

و  و صنعت با حرکت به سمت افزایش ارزش افزوده در بخش هاي بزرگ مصرف کننده انرژي از جمله بخش خانگی بود.

راي بهبود یکی از ابزارهاي پشتیبان بهاي سرمایش و گرمایش مصرف انرژي کاهش خواهد یافت. ش سهم برق در سیستمافزای

در مصرف ي را نوسانات زیاد 2050بررسی ترکیب مصرف انرژي تا سال شرایط استفاده از بازار تجارت مجوزهاي انتشار است. 

سال  درصد در 55زایی(حدود ها سهم به سبینی نیز این سوختپیش دهد ولی در آینده قابلگاز طبیعی و نفت نشان می

 24هم س(رسیدن به اي رشدبه طور فزاینده در تولید برق هاي تجدید پذیرانرژي سهمدهند را به خود اختصاص می) 2050

اي تشویقی سیاست ه با. خورشیدي و بادي بیشتر خواهد بود هاي تجدید پذیر سهم انرژيدر بین انرژيخواهد کرد.  درصدي)

یش هاي کوچک افزانیز در تولید برق به ویژه در نیروگاه و هیدروژن احتراق زباله ،سهم زیست تودهدر راستاي کاهش هزینه 

اي (از هو انرژي هست) 2050در سال  %5به  2010در سال  %24(از هاي جامد در این بین استفاده از سوختخواهد یافت. 

  ) روند نزولی خواهد داشت. 2050در سال  %18به  2010در سال  27%

از به راي جبران نیهاي تجدید پذیر ببه نفع استفاده بیشتر از انرژي مطابق با تقاضا و ترکیب انرژيدر سمت عرضه انرژي نیز 

هد واخ 2050درصد در سال  25به  2010در صد در سال  10و سهم این انرژي ها از  هاي فسیلی تغییر خواهد کردسوخت

ست یهاي زرانیو نگ، کاهش تولید گاز ورده کردن نیازمندي هاي انرژيآ. با توجه به سهم غالب نفت و گاز طبیعی در بررسید

رصد د 59به باالترین حد خود معادل  2045شاخص وابستگی به واردات در سال  ،2050در سال  محیطی تولید گاز شیل

 خواهد رسید. 

جایگزینی تجهیزات، ، ي استانداردسازي انتشار و اجراي برنامه تجارت مجوزهاي انتشارسیاست ها ،تحوالت روند انرژي 

اکسیدکربن ناشی از بخش تولید انتشار دي سبب کاهش شدتهاي تجدید پذیر بازسازي امکانات تولید و افزایش سهم انرژي
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ي اتفاق افتاده در بخش صنعتی، افزایش سبب تغییرات ساختارتوان به ه است که این کاهش را میبرق و تقاضاي انرژي شد

در انتهاي دوره پیش  دانست. ها از جمله حمل و نقلانرژي در تمام بخش وريبهرهنفوذ منابع انرژي تجدید پذیر و افزایش 

هاي وري انرژي، دستورالملهاي افزایش بهرهاجراي طرح ،بازار تجارت مجوزهاي انتشار، CCSهاي تکنولوژيتاثیرگذاري بینی 

به نسبت بیشتر  در اکثر بخش ها استانداردسازي عملکرد ساختمان و افزایش قیمت سوخت در بلند مدت بر میزان انتشار

بهبود  ،هاي جدیدهاي تجدید پذیر، ساخت نیروگاهبراي توسعه انرژي و در راستاي افزایش رویکرد محیط زیستی .است

گذاري افزایش هزینه سرمایه 2020و دستیابی به اهداف تعیین شده در سال تر انرژي و استفاده از تجهیزات کارآمد وريبهره

  .می یابد

  

  ي حوزه انرژي در آیندههااستراتژي3-8

  شود:  محقق 2020ي فعلی اتحادیه اروپا برسه هدف اصلی زیر متمرکز است که باید تا سال هاچهارچوب اصلی سیاست

 1990اي نسبت به وضعیت انتشار در سال انتشار گازهاي گلخانه  بیست درصدي کاهش  

 ست درصد برسدبه بیادیه اروپا با تعیین اهداف ویژه هر کشور عضو انرژي اتح تأمیني تجدید پذیر در هاسهم منایع انرژي 

  ي موجود هادر مقایسه با پیش بینی انرژيدرصدي در مصرف  20صرفه جویی 

بخش حمل و نقل نیز بیان  درصدي در 6ید پذیر و کاهش انتشار کربن ي تجدهادرصدي براي سهم انرژي 10 اهداف ویژه

ه بلند رهاي مالی اتحادیه و برنامزانی مجموعه وسیعی از ابباعالوه براین در این مکانیسم براي هر کشور عضو با پشتی .شده اند

لید بیان شده است تا توزیع ، ثروت اقتصادي و ظرفیت توي استراتژیک، اهداف خاصی براي ترکیب انرژيهامدت فناوري

براي  54اتحادیه اروپا بر محصوالت انرژي و الکتریسیته منصفانه اي صورت گیرد. البته پیشنهادي نیز براي اصالح قانون مالیات

و اقدامات  هاچالش 2020هاي موجود مطرح شده است. چارچوب مطرح شده براي سال مالیاتاز بین بردن همپوشانی بین 

  دهد. مورد ارزیابی قرار می پایدار و مطمئن را ،رقابتی اي دستیابی به یک سیستم انرژيالزم را بر

  درصدي گازهاي گلخانه اي و اقدامات اجرایی 20هدف کاهش  3-8-1

ي وزهاجاز طریق سیستم تجارت م 1990نسبت به سال  2020درصدي انتشار گازهاي گلخانه اي در سال  20هدف کاهش 

 تشاري ملی کاهش انهایی که تحت پوشش برنامه تجارت مجوزهاي انتشار و سیاستها) در بخشESD) و (EU ETSانتشار (

ق و حمل شود. برنامه تجارت مجوزهاي انتشار کربن قیمت هماهنگی براي تاسیسات صنعتی بزرگ، بخش برمیدنبال  هستند

شود که بب میساین قیمت هماهنگ  کند.میارائه  دهد،میدرصد از انتشار اتحادیه اروپا را پوشش  50و نقل هوایی که حدود 

 ه عنوان یکیبدستیابی به اهداف اقلیمی به صورت مقرون به صرفه صورت گیرد. به همین سبب در اتحادیه اروپا قیمت کربن 

ازهاي گتشار کاهش حجم زیادي از ان و سببشود میهاي عملیاتی و سرمایه گذاري شناخته از ارکان مهم در تصمیم گیري

ست که در انیز حائز اهمیت  البته این نکته .در بلند مدت کاسته خواهد شد تأثیرشود، ولی از شدت این میگلخانه اي 

قفل "شود که خطر آورد و سبب میمیکه قیمت کربن پایین باشد دیگر انگیزه الزم براي سرمایه گذاري را فراهم نصورتی

قدامات ملی اي تحت پوشش برنامه تجارت مجوزهاي انتشار هابرخی از کشورهاي عضو در بخش از این روافزایش یابد.  "کربن

  اند.در نظر گرفتهنیز ي آالینده را هامانند مالیات بر کربن سوخت

یی که تحت پوشش برنامه تجارت مجوزهاي انتشار نیستند اهداف ملی از جمله ها) در بخشESD( 55مشترك يهاتالش

 ESDعالوه بر این  د.نکنمیتعیین  2005در مقایسه با  2020در سال را   انتشار در سطح اتحادیه اروپا درصدي 10کاهش 
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المللی و تجارت با کشورهاي عضو نیز بهره سازد براي دستیابی به اهداف خود از اعتبارهاي بینکشورهاي عضو را قادر می

انرژي  وريبهرهي بهبود هاوانین موجود در سطح بخشی مانند سیاستي اتحادیه اروپا از جمله قهابسیاري از سیاستببرند. 

ي زیست محیطی هاي مربوط به کاربري زمین و سیاستها، بخش مسکونی و تجهیزات بخش انرژي، سیاستهابراي خودرو

شود براي می مکمل این اهداف تعیین شده هستند. البته اهداف ملی با توجه به ظرفیت اقتصادي بین کشورهاي عضو توزیع

  . شده استبرخی از اعضا حتی اجازه افزایش انتشار هم داده به ار نتشمثال با وجود هدف کلی کاهش ا

  ي تجدید پذیرهادف و اقدامات اجرایی در حوزه انرژيه 3-8-2

 9/1ل ساهاي تجدید پذیر در هر ر این حوزه وجود نداشت سهم انرژيکه هیچ چارچوب نظارتی د 2000تا  1995در دروه 

سید و ردرصد  5/4رشد ساالنه به  2010تا  2001یافت، بعد از معرفی اهداف پیش بینی شده در دوره میدرصد افزایش 

ا وجود اعمال ب و این روند افزایشی تا سال هاي بعد هم ادامه داشت. درصد 5/8این سهم به  2005همین سبب شد تا در سال 

ل درصد در سا 3/6ي تجدید پذیر به هاباید رشد سهم انرژي 2020حادیه اروپا در سال قوانین و تعیین اهداف ملی در سطح ات

درصد  100 تقریباً 2020سال  ي سرمایش و گرمایش درهاي تجدید پذیر در بخشهاشود که سهم انرژيمیبرسد. پیش بینی 

ستیابی به دبسیاري از کشورهاي عضو براي ي مالی در هابا توجه به احتمال وجود بحران رشد خواهد داشت. با این وجود،

نوآوري و اجراي  ،ي حمایتی مالی در این حوزه تقویت شوند. سرمایه گذاري در تحقیق و پژوهشهاباید طرح 2020اهداف 

د. البته پذیر خواهد کري تجدیدهاي فناوري در حوزه انرژيهادر مقیاس بزرگ کمک قابل توجهی به کاهش هزینه هاپروژه

ریق اروپا از ط ي تجدید پذیر در بخش برق در سطح اتحادیههادر مقیاس بزرگ مانند ادغام کامل انرژي هاقرار این پروژهاست

ن اقتصادي ای ي کلیدي همراه است و باید به این نکته توجه شود با لحاظ صرفههابهبود همکاري بین کشورهاي عضو با چالش

طاف پذیري روپا کمک زیادي به انعافروشی برق در اتحادیه رچه شدن بازار عمده. البته یکپاخواهد شدي انجام هاپروژه

  ي هوشمند و تغییر وضعیت بازارها خواهد کرد. هادر سیستم برق و گسترش شبکه ي تجدید پذیرهاانرژي

 . اهداف و اقدامات اجرایی در حوزه صرفه جویی انرژي3-8-3

 هايمیلیون تن معادل نفت خام رسید ولی در سال 1825بیشترین مقدار معادل مصرف انرژي به  2006 و 2005 هايدر سال

به  2011روند کاهشی را در پیش گرفت و در سال هاي اجرایی در این حوزه به دلیل بحران اقتصادي و اثر بخشی سیاستبعد 

هاي اکولوژیک و ه و دستورالعملاقدامات اجرایی تحت برنام 2010تا 2009از سال میلیون تن معادل نفت خام رسید.  1730

و منجر به  داداین اقدامات تقاضاي انرژي در بخش صنعتی و خانگی را کاهش  صوالت انرژي اتخاذ شد کهانرژي مرتبط با مح

 90سبب صرفه جویی معادل با  2020شود این اقدامات در سال ، پیش بینی میشدصرفه جویی براي مصرف کنندگان نهایی 

) FPBD( 56ي ساختمانیهادید پذیر در بخشجي تهادستورالعمل انرژي 2007در سال دل نفت خام شود. میلیون تن معا

عالوه  گرفت.مورد تجدید نظر قرار ها به ویژه براي اهداف گرمایش و سرمایش، براي رسیدگی به مصرف انرژي در ساختمان

هاي جدید و قدیمی اجرا کنند تا انرژي در ساختمانند تا الزاماتی براي به کارگیري حداقل ي متعهد شدهابراین دولت

هاي جدید نزدیک به صفر باشد. با این حال، تاخیر و مصرف انرژي در تمام ساختمان 2021اطمینان حاصل شود که در سال 

اي را با دستیابی به اهداف کاهش مصرف انرژي و انتشار گازهاي گلخانه  هااقدامات ملی ناقص براي اجراي این دستورالعمل

میلیون تن معادل  65معادل  2020سازد، از این رو پتانسیل صرفه جویی انرژي در بخش ساختمانی در سال میمشکل مواجه 

ي عمومی در حوزه هاي کارامد انرژي از طریق جلب مشارکتهانفت خام تخمین زده شده است. اتحادیه اروپا از توسعه فناوري

، مقررات تنظیم شده براي کند. در بخش حمل و نقلمیسبز و تولید پایدار حمایت  يهایلبم، اتوآمد انرژيي کارهاساختمان

هاي جدید ورخودیدکربن دراي در میانگین انتشار دي اکساستانداردهاي عملکرد وسایل نقلیه سبک سبب کاهش قابل مالحظه
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تأثیر بر کشورهاي عضو در سطح بخشی و گیري  البته به دلیل عدم وجود ابزارهاي مناسب براي پیشرفت و اندازه شده است.

  محقق نشود. 2020سال بسیج منابع مورد نیاز براي ادامه روند، این امکان وجود دارد که اهداف تعیین شده براي 

  .امنیت عرضه و مقرون به صرفه بودن انرژي در بازارهاي داخلی انرژي 3-8-4

مورد  جامعی در در اتحادیه اروپا قوانین ضه گاز و مقررات امنیتی عرضه گازدر پاسخ دو بحران عر 2010و  2009هاي در سال

توان بدون وجود میجایی که هیچ یک از اهداف سیاست گذاري انرژي را ننآبازار برق و گاز طبیعی داخلی تصویب شد. از 

در اتحادیه  ل توافق زیرساختی سیاسیبه عنوان دستورالعم انرژي را مربوط به شبکه مناسب بدست آورد، کمیسیون مقرراتی

 اخلی و ادغاماتصال در بازار د ي زیربنایی را براي اطمینان از درست بودنهااروپا پیشنهاد کرده است. این موضوع چالش

تژیک ي استراهاريکند. سایر اقدامات اتحادیه اروپا، مانند طرح فناومیارائه  ،ي تجدید پذیر و افزایش امنیت عرضههاانرژي

م له نسل دومي نوین از جهاي تحقیق و توسعه و اجراي فناوريهاانرژي مشوق مناسبی براي تغییر تکنولوژیک از طریق پروژه

سل هاي هوشمند، شهرهاي هوشمند، ذخیره برق، فناوري جداسازي و ذخیره دي اکسیدکربن و ني زیستی، شبکههاسوخت

ون یک ی، کمیس2013اي و تجدید پذیر است. در اوایل سال ي هستهاهمایش و سرمایش با انرژيجدید تاسیسات گر

انی بپشتی TEN-Tي جایگزین نیز پیشنهاد کرد که با دستورالعمل هاي سوختهادر مورد استقرار زیرساختدستورالعمل 

دیریتی مرتبط با هاي مچالشاز جمله  ي آب و هوایی و حوزه انرژيهاچالش برخی از 2009در بسته پیشنهادي سال  شود.می

 ااروپ وم انرژيبسته س که در نظر گرفته نشده بود.ي توزیع و انتقال انرژي هازیرساخت وهاي تجدید پذیر استفاده از انرژي

ي الزم هازار انگیزهمسئله چگونگی تحریک رقابت در بازار را مورد بررسی و توجه قرار داده است، ولی به این موضوع که آیا با

ي تجدید هاتر انرژيفیت سازي در سیستم با سهم بزرگو ظر توزیع و انتقال و آیادهد ه گذاري در تولید را ارائه میبراي سرمای

دف پیدا کنند، ه که منابع انرژي تجدید پذیر از نظر هزینه قابلیت رقابتتا زمانیتوجه نشده است.  امکان پذیر است، پذیر

یص موثر منابع و تخص نیازهاي بازارهاي کامال ً آزاد و هماهنگ انرژي که قادر به بسیجایجاد یک سیستم پایدار انرژي باید با 

 وحادیه اروپا ات انرژياز جمله افزایش وابستگی به واردات  تحوالت مهمی عالوه بر این هماهنگ شود. هستند سرمایه گذاري

مریکاي آ گان جدید انرژي در آفریقا ولیدکنندچنین افزایش حضور توهم ي رقبا، مسیرهاي جدید عرضه وژپیشرفت تکنولو

روپا اه در اتحادیه عرضي مرتبط با انرژي و امنیت هادر حال وقوع هستند بر هزینهکه خارج از اتحادیه اروپا التین در داخل و 

  .خواهند داشتتأثیر

در این  بهبود تغییرات قابل توجه نی روندي فعلی و پیش بیهاچوبربر اساس چا 2030ي انرژي و آب و هوا در سال هاسیاست

 ها، اهداف و نحوه ارتباط آنسائل اساسی در حوزه انواع، ماهیتمدر این چارچوب جدید باید به است.  شده حوزه در نظر گرفته

اشد؟ آیا اهداف باید در سطوح بخشی و ملی در اتحادیه اروپا از نظر قانونی الزام آور ببراي مثال در مورد اینکه . توجه شود

سرمایه  چشم انداز بلندمدتی براي ،دهد که اهداف سیاسیتجربه چارچوب فعلی نشان میوجود دارد. ی ضي متناقهادیدگاه

باید تکامل تکنولوژي را در طول زمان  2030 چارچوبهم چنین کند. میگیري پیشرفت ارائه گذاري و معیارهاي اندازه

ر این حوزه باشد. این تجزیه و تحلیل هم چنین باید در مورد اینکه آیا با توجه ها دص دهد و مشوق تحقیقات و نوآوريیتشخ

 2030اي در سال دف در مورد انتشار گازهاي گلخانهداشتن یک ه انرژيلی از جمله امنیت عرضه و رقابت در حوزه ئبه مسا

 ،ايهش انتشار گازهاي گلخانهوا براي کامناسب خواهد بود یا خیر تجزیه و تحلیلی ارائه کند. اهداف فعلی انرژي و آب و ه

کنند میتقابل یکدیگر را پشتیبانی اند که به طور مشدهسهم منابع انرژي تجدید پذیر و صرفه جویی انرژي به صورتی طراحی 

ي تجدید هااز تولید انرژي در مورد صرفه جویی انرژي پیش بینی شده و وجود دارد. بیشتر از آن چه که هانآو تعامالتی بین 

قیمت کم کربن می تواند تقاضا براي کمک هزینه انتشار را در برنامه تجارت مجوزهاي انتشار دي  ،رودمیپذیر انتظار 

ي نوآوري، سرمایه گذاري در هاتواند سبب کاهش انگیزهمیي قیمتی هااکسیدکربن را کاهش دهد و هم چنین این سیگنال

کربن شود این در حالی است که بر دستیابی اهداف کلی کاهش انتشار گازهاي گلخانه ي کمهاکارایی انرژي و استقرار فناوري

با اهداف چند جانبه خود باید این تعامالت را صریحاً تشخیص دهد. هم چنین باید این  2030چارچوب  اي موثر نخواهد بود.

جویی انرژي بیشتر رقابت و امنیت عرضه را تضمین  ي تجدید پذیر و صرفههاموضوع را مطرح کند که لزوماً سهم بیشتر انرژي
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کنند مییی که به طور مستقیم دستیابی به این اهداف را رصد هاي اختصاصی و ارزیابی شاخصهانخواهد کرد و اتخاذ سیاست

  ضروري است. 

یسه با سال در مقا 2030درصدي انتشار گازهاي گلخانه اي را در سال  40کاهش  2050نقشه راه اقتصاد کم کربن براي سال 

دستیابی  لبتها. خواهد دادي را افزایش هادرصد هزینه 40داند زیرا در بلند مدت کاهش کمتر از میرا مقرون به صرفه  1990

ي قابل توجه هاپوشش هزینه ي سیستم انرژي و بسیج منابع مالی برايهابدون افزایش هزینه انتشار، این میزان کاهش به

تواند میدیه اروپا پذیر در سطح اتحاي تجدیدها. باید توجه داشت که آیا افزایش تقاضاي انرژيمیسر نخواهد بودسرمایه گذاري 

اي تی مناسب براي و اقدامات نظاررت مجوزهاي انتشار گازهاي گلخانهبدون اهداف تعیین شده خاص و بدون تعامل برنامه تجا

  دارد:  ي تجدید پذیر به عوامل زیر بستگیهاتعیین شده براي انرژي دستیابی به هدف ایجاد شرایط بازار محقق شود.

منابع انرژي  در نتیجه افزایش سهم 2020ي تجدید پذیر را بعد از سال هاباید افزایش سهم انرژي هدف تعیین شده حتماً-1

 و اشتغال و رشد، تضمین کند.  انرژيداخلی و کاهش وابستکی به واردات 

ي، بازار انرژ ي تجدید پذیر درهاي حمایت از انرژيهاگذاري نامطلوب بر طرح تأثیره این اهداف بدون چگونگی دستیابی ب-2

 قیمت انرژي و بودجه عمومی. 

شود یا به  ي تجدید پذیر بهتر است به عنوان یک هدف جدید معرفیهاهم چنین باید تعیین شود که اهداف مربوط به انرژي

  حمل و نقل، صنعت و کشاورزي در نظر گرفته شود. ي هاعنوان هدفی از زیر بخش

جرا ازدیکی دارند با استفاده از ابزارهاي سیاست گذاري در سطح اتحادیه اروپا که با بازارهاي داخلی ارتباط ن 2020اهداف 

 نتشار گازهايو ا انرژي وريبهره ،ي تجدید پذیرهابراي اجراي قوانین اتحادیه اروپا در حوزه انرژي . کشورهاي عضوشودمی

شتري دارند. قدرت مانور بی ايانتشار مانند بخش حمل و نقل جادهي خارج از برنامه تجارت مجوزهاي هاگلخانه اي در بخش

پذیر، ي تجدیدهاي انرژيهاهاي مختلفی را براي حمایت از طرحشود تا کشورها بسته به شرایط داخلی روشمیهمین سبب 

ز رسد ترکیبی امی رخاب کنند. به نظنتوري انرژي اي بهرههاو سیاست هاردهاي عمکرد انرژي ساختماناستاندا ،مالیات انرژي

 ا هم هماهنگبابزارها براي دستیابی به اهداف مختلف سیاست گذاري و برطرف کردن موانع بازاري مورد نیاز است که باید 

که باید  کنندمیاند و این موضوع را مطرح انتقاد کرده هاباشند. برخی از ذینغعان از عدم همبستگی ملی بین سیاست

. ي انتخاب شودبا توجه به لحاظ شرایط فناور ییانرژي و شرایط آب و هوا وريبهرهمعیارهاي به صرفه اقتصادي براي بهبود 

ي تجدید هاکند و ادغام انرژيمیکه بازار اتحادیه اروپا را تقویت  ییهابه ویژه در شبکه هابه سرمایه گذاري در زیرساخت باید

  کنند، توجه زیادي شود. میتضمین  راپذیر، پایداري، رقابت و امنیت عرضه انرژي 

جرایی در سطح بین اقدامات ا شرایط داخلی کشورهاي عضو سازگار باشدبا باید با انتخاب هدفی که  2030بنابراین چارچوب 

یدار ی و انرژي پاهاي آب و هوایبراي حمایت از طرحهم چنین عادل ایجاد کند. اتحادیه اروپا و انعطاف پذیري کشورهاي عضو ت

 تقویت براي هاه آنتا این اطمینان حاصل شود ک اي مالی هم باید وجود داشته باشدهوه بر ابزارهاي نظارتی، پشتیبانباید عال

بیشتر ي سبز هایجاد شغلپایداري و رقابت در اقتصاد و ا افزایش ،کارآمد از منابعامنیت انرژي، ایجاد اقتصاد کم کربن، استفاده 

این  جود اثر مثبتبا واعتبارات بین المللی در آینده نیز باید این نکته را لحاظ کرد که در مورد دسترسی به  .موثر خواهند

  وجود دارد. ها به آنها، ریسک عدم دسترسی به موقع بر کمبود هزینهاعتبارات 

جایی که اتحادیه ن موثر باشد، از آنبرشد اقتصادي و تقاضاي اقتصاد کم کردر تواند مینرژي و آب و هوا ي حوزه اهاسیاست

میلیون شغل  5حدود  2020رود که تا سال میخدمات پاك انرژي پیشرو است انتظار  ،، محصوالتهااروپا در حوزه فناوري

بهبود وضعیت  وحیطی سبب کاهش انتشار دي اکسیدکربن م زیستي هادر این حوزه ایجاد شود. عالوه براین سیاست

ي هابه طور بر قیمت انرژي اثر منفی دارد که سبب فشار بر خانواده هاالبته این سیاست .خواهد شدنیز سالمت در جامعه 

حادیه اتدر  و انرژي ي آب و هواییهااز جمله سیاستدیگري البته عوامل زیادي  پذیر و صنایع انرژي بر خواهد شد.آسیب 

گذارند که تأثیربر این روند  هاو مالیات هاي عمده فروشی برق و تصمیمات دولت در سطح ایالتی در مورد تعرفههااروپا، قیمت
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که باید در این حوزه در نظر گرفته شود آن  ياز جمله موارد اینتوجه کرد. عالوه بر  هاباید هنگام طراحی خط مشی به آن

  است که : 

ستفاده از انگه داشتن سطح قیمت، افزایش رقابت در بازار و  ثابت کامل قوانین در بازارهاي داخلی براياجراي  -

 سبب دستیابی به اهداف به صورت مقرون به صرفه خواهد شد.  ي انرژي کارآهازیرساخت

 زیست در کاهشا محیطیط سازگار بمتعارف و غیر متعارف در یک محمی نیاز به بهره برداري از منابع نفت و گاز بو -

 کند. میو کمک به کاهش وابستگی به واردات انرژي در اتحادیه اروپا کمک  انرژيي هاهزینه

 باشد.تواند در بهبود رقابت در بازارهاي انرژي موثر میانرژي  تأمینتنوع بیشتر مسیرهاي  -

 اقتصادي خواهد شد.  مدتبلند حظهي قابل مالهاسرمایه گذاري در حوزه افزایش کارایی انرژي سبب صرفه جویی  -

در ادامه  هاو بهبود عملکرد فناوري ها، کاهش هزینهتوسعه تولید برق تجدید پذیر باید با بهبود مدیریت شبکه -

 ري همراه باشد. حمایت از نوآو

 تأثیراهش این سهم از انتشار در جهان را دارد و از این رو براي ک اي راانتشار گازهاي گلخانه از درصد 11اتحادیه اروپا تنها 

وجود بازار تجارت مجوزهاي  57با تغییرات آب و هوایی الزم است.المللی براي مقابله اقدامات موثر بین بسیار زیادي از پذیري

با توجه به  ي تحت پوشش این برنامه خواهد شد وهاانتشار در اتحادیه اروپا سبب کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي در بخش

 تأثیر ،شد تعداد مجوزهاي انتشار اولیه رایگان توزیع شده بین صنایع و دسترسی رایگان به اعتبارات و مجوزهاي بین المللیر

یابد. قوانین حمایتی میکاهش  به میزان قابل توجهی 2020اي تا سال ي صنعتی در انتشار گازهاي گلخانههاگذاري بخش

مستقیم ي غیرهابخشی از هزینه دهد تار در اتحادیه اروپا به کشورهاي عضو اجازه میمربوط به بازار تجارت مجوزهاي انتشا

ي زیست محیطی دولت براي هاکمک و هم چنین ي پر مصرف برق را پوشش دهدهابازار تجارت مجوزهاي انتشار در بخش

ه آیا باید توجه داشت ک 2030اي سال وب بردر طراحی یک چارچموثر خواهد بود.  ،صنایع انرژيي مالیاتی هدفمند هامعافیت

 استفاده شود زیرا هاآمد حاصل از تجارت مجوزهاي انتشار براي کمک به افزایش نوآوري در بخشاین امکان وجود دارد که در

  ي دولتی مجاز است . هامدهاي حراج در داخل کشور و کمکآدر حال حاضر عمدتاً استفاده از در

  هاي حوزه انرژي در آینده برآورد کلی استراتژي  3-8-5

پذیر و صرفه جویی ست درصدي منابع انرژي تجدیدسه هدف اصلی کاهش بیست درصدي انتشار گازهاي گلخانه اي، سهم بی

شود تا به محقق  2020باید تا سال  که است هاي فعلی اتحادیه اروپاچهارچوب اصلی سیاستبیست درصدي در مصرف انرژي 

هاي ) و تالشEU ETSسیستم تجارت مجوزهاي انتشار (د. دست پیدا کنن، پایدار و مطمئن رقابتیسیستم انرژي یک 

نسبت به سال  2020درصدي انتشار گازهاي گلخانه اي در سال  20هدف کاهش  براي دستیابی به ) ESD( 58مشترك

و پژوهشی  هاي حمایتیجود طرحو ،تعیین اهداف ملی، در همین راستا با وجود اعمال قوانینکمک کننده خواهد بود. 1990

هاي سرمایش و هاي تجدید پذیر در بخششود که سهم انرژيیش بینی میپکه سبب کاهش هزینه فناوري خواهد شد، 

  . کنددرصد رشد  100تقریباً  2020سال گرمایش در 

دهد و منجر خانگی را کاهش میتقاضاي انرژي در بخش صنعتی و  هاي اکولوژیک نامه و دستورالعملاقدامات اجرایی تحت بر

رفه صسبب  2020شود این اقدامات در سال پیش بینی میاز اینرو شود، به صرفه جویی براي مصرف کنندگان نهایی می

در بخش  نرژياتعهد دولت ها براي اجراي الزامات حداقل  میلیون تن معادل نفت خام شود. عالوه براین 90جویی معادل با 

  قل سبب می شود در ساختمان ها و خودروهاي جدید  مصرف انرژي به حداقل برسد. مسکونی و حمل و ن

                                                             
5 7The prospects for a new global climate agreement are dealt with in a separate Consultative Communication 

The 2015 International Climate Change Agreement: Shaping international climate Policy beyond 2020. 
5 8 The Effort Sharing Decision 
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لی و ادغام اتصال بازار داخداده در حوزه انرژي سبب شد تا مقرراتی در حوزه امنیت و بررسی درست بودن  رخ يهابحران

هاي نوین اوريتحقیق و توسعه و اجراي فن هايپروژهتوان به از جمله این اقدامات میتصویب شود که هاي تجدید پذیر انرژي

دکربن و شهرهاي هوشمند، ذخیره برق، فناوري جداسازي و ذخیره دي اکسیها و هاي زیستی، شبکهاز جمله نسل دوم سوخت

  اشاره کرد.اي و تجدید پذیر هاي هستهنسل جدید تاسیسات گرمایش و سرمایش با انرژي

 هاي تحقیقاتیتوري انرژي از طریق تکامل تکنولوژي و فعالیتجدیدپذیر و بهبود بهره نرژي هايکاهش انتشار، افزایش سهم ا

ر این توسعه اي شود. عالوه ببه این حوزه توجه ویژه ز این رو باید در سیاست گذاري هاا ،شودمیمحقق  بر استکه هزینه

را بیشتر  شرکت هالی براي مشارکت داوطلبانه ما هايو پشتیبان بازارهاي کربن و سیگنال قیمتی مجوز کربن انگیزه هاي

 بازاري مورد رسد ترکیبی از ابزارها براي دستیابی به اهداف مختلف سیاست گذاري و برطرف کردن موانعبه نظر میکند. می

بر  ار کربنوضعیت سالمت و کاهش انتشزیرا بیم آن می رود که در کنار بهبود نیاز است که باید با هم هماهنگ باشند. 

ها منفی دولت البته براي پوشش این اثراتگذارد. اثر منفی  هاي آسیب پذیر و صنایع انرژي بر و رقابت در بازارخانواده

مند صنایع هاي مالیاتی هدفتوانند از درآمد حاصل از تجارت مجوزهاي انتشار براي کمک به افزایش نوآوري و معافیتمی

  انرژي استفاده کند. 
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  فصل چهارم

  همکاري هاي بین المللی اتحادیه اروپا
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  برزیل  کشور  1- 4

در نظر " graduated"به عنوان یک کشور از نظر عملکرد اقتصادي برزیل که به آن با توجهاروپا  2020تا  2014تحت برنامه 

اي و موضوعی همنطقامکان وجود دارد که در برنامه هاي ولی این  نیست با اروپا دوجانبه شود واجد شرایط همکاريگرفته می

هاي کم ناوريهاي زیستی، فهاي دو جانبه اي بین اتحادیه اروپا و برزیل در حوزه سوختگفتگو 2007از سال  .دنمشارکت کن

ست ویکرد زیرویج براي تقویت رابطه دوجانبه و تر اتحادیه اروپادر همین راستا انرژي شکل گرفته است.  وريبهرهکربن و 

 61،  2013تا  2007هاي جنگلداري و دستیابی به توسعه پایدار در دوره زمانی گذاريمحیطی،  اجراي قوانین و سیاست

ر و رتقا حقوق بشانیز براي توسعه اجتماعی و انسجام، هاي مستمري کرده است. البته برنامه میلیون یورو به برزیل کمک مالی

ی با هاي غیر دولتی اروپایکه از طریق مشارکت سازمان ه پایدار در برزیل طراحی شده استحفظ محیط زیست و توسع

 4/8ن یورو به میلیو 1/4فته ساالنه به این حوزه از اشوند. بودجه اختصاص یهاي و مقامات محلی اجرایی میمانمشارکت ساز

  میلیون یورو رسیده است.

  لیست پروژه هاي پیشنهاي )4جدول (

  زمان بندي  هزینه  پروژه

١ 
 

respect, protect and guarantee - Rio 
2016: Children's and Youth Rights 

Olympics 
664281.00 

December 2015 
December 2017 

٢  

Evidance based approach for sustainable 
management of tuna resources in the 

Atlantic - Atlantic Ocean Tuna Tagging 
Programme (AOTTP) 

15000000.00 
May 2015 
May 2020 

٣  

TCHAU - Trabalhar, Cooperação, 
Humanidade, Amor, União (Work, 
Cooperation, Humanity, Love and 

Union) 

468282.45 
March 2015 
August 2018 

٤  
Ká-Amubá: promotion of Solidarity 
Economy technologies in Quilombo 

areas, Maranhão 
971842.00 

April 2013 
March 2017 

٥  

Not even one more well: capacity 
building of organisations of traditional 

fishing, riverine, quilombola and 
indigenous communities in Brazil 

444450.00 
February 2016 
January 2019 

٦  

respect, protect and guarantee - Rio 
2016: Children's and Youth Rights 

Olympics 
664281.00 € 

December 2015 
December 2017 

٧  

Evidance based approach for sustainable 
management of tuna resources in the 

Atlantic - Atlantic Ocean Tuna Tagging 
Programme (AOTTP) 

15000000.00 
May 2015 
May 2020 

٨  

TCHAU - Trabalhar, Cooperação, 
Humanidade, Amor, União (Work, 
Cooperation, Humanity, Love and 

Union) 

468282.45 € 
March 2015 
August 2018 

  زمان بندي هزینه پروژه  
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٩  

Ká-Amubá: promotion of Solidarity 
Economy technologies in Quilombo 

areas, Maranhão 
971842.00 € 

April 2013 
March 2017 

١٠  

Not even one more well: capacity 
building of organisations of traditional 

fishing, riverine, quilombola and 
indigenous communities in Brazil 

444450.00 € 
February 2016 
January 2019 

١١  

Urucum - Strengthening political-
organisational autonomy of indigenous 

peoples 
564254.00 € 

July 2016 
June 2019 

١٢  
reinsert: Local integration for drug user 

social reintegration 546818.00 € 
February 2015 
January 2018 

١٣  

Itaquileite: contribuir para a melhoria das 
qualificações profissionais e da 

capacidade de geração de renda dos 
agricultores familiares assentados da 

reforma agrária de Itaquiraí 

400000.00 € 
March 2015 

February 2018 

١٤  

Itaquileite: to contribute to an 
improvement in the professional 

qualifications and the income generation 
capacity of settled family farmers of the 

agrarian reform of Itaquiraí 

400000.00 € 
March 2015 

February 2018 

١٥  

Cooperárvore e as mulheres de Jardim 
Teresópolis: promoção da paz e do 

protagonismo feminino 
363150.15 € 

February 2014 
January 2017 

١٦  

Cooperárvore and the women of Jardim 
Teresópolis: promotion of peace and 

feminine protagonism 
363150.15 € 

February 2014 
January 2017 

١٧  

CataPampa: Strengthening of 
Organisations of Recyclable Materials 

Collectors for Social Inclusion and 
Transformation in Rio Grande do Sul 

1138229.13 
€ 

April 2015 
March 2018 

١٨  
Aliança Nacional de Adolescentes por 

Direitos Sexuais LGBTI 421720.93 € 
June 2016 
June 2019 

١٩  

Land of rights: support to the defense 
and protection of political and civil rights 
of quilombo remaining communities in 

the Recôncavo Baiano 

652774.90 € 
July 2016 

October 2019 

٢٠  
ANA - Youth National Alliance for 

LGBTI Sexual Rights 421720.93 € 
June 2016 
June 2019 

٢١  

Tracuateua Project: Income generation, 
environmental conservation and 

strengthening of local organisations in 
Salgado Paraense 

 
 
 

544833.12 € 
March 2013 

December 2017 

  زمان بندي  هزینه  پروژه  

٢٢  Bridges to the future: employment 1055549.44 € 
February 2015 

July 2018 
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solutions for young people at risk 

٢٣  
Youth communicates on the rights of 

children, adolescents and women 157894.07 € 
March 2015 

February 2017 

٢٤  

opportunities and Challenges to 
Developing REDD+ Benefit Sharing 
Mechanisms in Developing Countries 

5000000.00 
February 2012 
January 2016 

٢٥  

Fighting discrimination and alleviating 
poverty among the LGBTI community in 

Brazil 
546909.00 € 

January 2015 
January 2018 

٢٦  

Don't look away: together against the 
sexual exploitation of children and 

adolescents 
180201.42 € 

February 2015 
January 2017 

٢٧  

Ação Tremembé - Defesa dos Direitos 
Humanos do Povo Indígena Tremembé 

da Barra do Mundaú 
567622.00 € 

March 2016 
February 2019 

٢٨  

Cidadania, comunicação e cooperação 
para a proteção de crianças e 

adolescentes da cidade de João Pessoa 
195193.86 € 

February 2015 
February 2017 

٢٩  

Tremembé Action - Defending human 
rights of the Tremembé people from 

Barra do Mundaú 
567622.00 € 

March 2016 
February 2019 

٣٠ 

Citizenship, communication and 
cooperation to protect the children and 

adolescents from the city of João Pessoa 
195193.86 € 

February 2015 
February 2017 

٣١ 

Fight violence against children and 
adolescents in situations of social 

vulnerability in Fortaleza: strengthening 
the competencies and joint rights 

249645.00 € 
March 2015 
August 2017 

٣٢ 

Prevention of Drug Use and promotion 
of access to Social and Health Services 

in the periphery of Fortaleza, Brazil 
946667.00 € 

March 2015 
February 2019 

  چین کشور  2- 4

زیادي بر بازارهاي جهانی انرژي و  تأثیرتحوالت انرژي در این کشور رو بسیار زیاد است از این کشور چین تولید و مصرف انرژي

زیرا  دارندال انرژي پاك اتحادیه اروپا و چین منافع و اهداف مشترکی براي انتقاز طرفی  میزان انتشار گازهاي گلخانه اي دارد.

یه از انتقال انرژي پاك در جهان هستند. این همکاري به صورت دو سو انرژيمسئول مصرف نهایی یک سوم از  که مشترکاً

پایدار و مقرون به صرفه فراهم می آورد.  ،انرژي پاك تأمینتوافق پاریس و  آمیزکند و زمینه را براي اجراي موفقیت حمایت می

 ي، منابعانرژ وريبهرهچهار حوزه  2018در حوزه انرژي بین دو طرف انجام شده و در سال  اي گفتگوهاي ساالنه 1994از سال 

 يانتقال انرژ یشترب یشبردبا هدف پ يهمکار يرا براي و نقش بازیگران نوآور انرژ یستمو تحول در س یدپذیر، طراحیتجد يانرژ

و  یبانیپشتپلت فرمی تهیه شد تا به عنوان ابزار عملی براي این  عالوه بر .ندددر کرشناسایی کردند و بیانه مشترکی را صا پاك

 بااین پلت فرم  عمل کند.ین اروپا و چ یهدوجانبه اتحاد يانرژ يهايهمکار یژهو تحقق اهداف و يانرژ يکردن گفتگو یاتیعمل

ي جهانی به طور هاستراتژیک اتحادیه و مقابله با چالششود و به منظور پیشبرد منافع امالی می تأمینکت اتحادیه اروپا رمشا

 به همین سبب شود.می راهبريمشترك توسط اداره کل کمیسیون انرژي اتحادیه و مدیریت ملی انرژي کشور چین 

 کندیم یجادا ينوآور در بخش انرژ يهاشرکت يبرا یدجد يتجار يچشم اندازها ارائهو  یاسیس نظر تبادل يرا برا ییهافرصت
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اجرایی شده است. عالوه براین با توجه به روند رو به رشد شهر نشینی در چین، براي ترویج شهرهاي  2019آوریل  9که از 

 یرپذ یدتجد يهايادغام انرژ يبرا ییهاراه یافتنو  يانرژ يهايآوردر مورد فن یقتحق ،دآمتمیز، پایدار و با مصرف انرژي کار

انرژي در  وريبهرههاي توان به نصب فناوريبراي نمونه این همکاري می یه اروپا همکاري دارند.چین و اتحاد يدر مناطق شهر

اکسیدکربن جلوگیري کرده و تن دي 420اشاره کرد که از انتشار  دو ساختمان مسکونی تازه ساخته شده در سیچوان و شنژن

بازرس انرژي  400راي ضمانت اجرایی قوانین مصوب . عالوه براین بدرصد شده است 65ف انرژي به میزان سبب کاهش مصر

  اند.هایی با مصرف انرژي پایین آموزش دیدهبراي نظارت بر عملکرد انرژي در محل

  ه هاي پیشنهادي ) لیست پروژ5جدول (

    پروژه  زمان بندي  هزینه

5700000.00 € May 2012 
May 2016 

EU-China Disaster Risk Management (DRM) ١ 

750755.00 € March 2014 
March 2015 

 Strengthening role and capacity of Chinese non state 
actors towards rightful inclusion in the society of people 
with mental health conditions 

٢ 

55095.00 € January 2015 
July 2015 

 Mid-Term Evaluation of EU-China Disaster Risk 
Management project 

٣  

953228.46 € January 2014 
June 2017 

 Strengthen 2 indigenous NSA to support the Yi minority 
in Butuo county (China's alarmingly high HIV infected 
county) to take control of the epidemic 

٤  

650065.93 € January 2014 
December 2017 

 CSOs partnering to mitigate tobacco-related health risks 
for women and children in Yunnan 

٥  

887128.00 € November 2013 
January 2017 

 From better health to greater rights: Promoting 
empowered and integrated young migrant populations in 
three Chinese cities 

٦  

931495.00 € October 2013 
October 2016 

 Challenging Discrimination: Empowering Disabled 
Persons' Organisations in China 

٧  

481475.00 € December 2013 
November 2016 

 Developing CSO capacity to participate in policy making 
and represent marginalized groups 

٨  

660333.00 € December 2012 
November 2015 

 Strengthening institutions for care and protection of 
children at risk and children of executed and imprisoned 
parents 

٩  

682843.53 € March 2014 
February 2017 

 To raise public awareness, understanding and 
involvement regarding issues of gender, sexuality and 
sexual health through webcast, media capacity trainings and 
advocacy events 

١٠  

675684.00 € October 2013 
September 
2015 

 Promoting inclusive, equitable, and sustainable 
development to benefit Tibetan communities in western 
China 

١١  

564904.28 € January 2013 
December 2015 

 Supporting Disability-focused civil society organisations 
(DCSOs) to increase their participation in decision making 
processes 

١٢  

344580.00 € November 2012 
January 2015 

 Strengthening the capacity of pollution victims and civil 
society organisations to increase chemical safety in China 

  

١٣  

824574.00 € November 2012 
April 2016 

Strengthening civil society for Tibetan herders by 
improving dialogue and promoting sustainable developmen 

١٤  



 

٥٩ 
 

3124096.00 € January 2013 
December 2015 

 Community alternatives to the war on drugs: Community 
advocacy for harm reduction 

١٥  

3324000.00 € December 2010 
December 2015 

 EU-China Environmental Governance Programme ١٦  

750000.00 € February 2015 
January 2018 

 EU-China partnership on novel strategies to treat 
diabetes from plant-derived proteins 

١٧  

 

 ،ربازارایط شییر و تغ يانرژ یتو امن یستز یطمح یبرآب و هوا، تخ ي متعدد در حوزه تغییراتهابا توجه به پیش زمینه چالش

ي پاك هارژيي کم کربن، محافظت از محیط زیست و توسعه انهاکه سبب ترویج توسعه فناوري در تالشنداروپا  یهو اتحاد ینچ

ز اش دهند. ا گسترهاي خود رهاي عرضه و تقاضاي انرژي همکاريهایی با منافع متقابل مانند مدیریت سیستمدر زمینه شوند و

  رو در این حوزه اهدافی را براي همکاري در آینده در زمینه انرژي معرفی کردند: این

 اروپا یهو اتحاد ینچ ینجامع ب یکاستراتژ در مشارکت یديکلاطمینان از سهم  -

  يانرژدر حوزه   ياعتماد متقابل به همکارتقویت  -

 طه در حوزه انرژيهاي مربوتر کردن زمینه همکاري و هماهنگیساده -

 در مورد موضوعات مرتبط با بازار اعتماد متقابل ایجاد  -

 و آب و هوا. يانرژ یرانعطاف پذ يگذار یهو سرما یجهان يانرژ یستمس یدارتوسعه پا و تحول به کمک  -

  تولید و توزیع  ،انرژي عرضه منابعهمکاري در حوزه الف) 

و  پاك يهايفن آور ،يانرژ یتامنودر حوزه  هستندوابسته  یلیفس يات منابع انرژبه وارد چین و اتحادیه اروپاجایی که از آن

 يهاسوخت ي تجدید پذیر،هاانرژي همکاري انرژي در آینده باید بر سه بخش، فع مشترکی دارندي تجدیدپذیر مناهاانرژي

  ي متمرکز شود. هسته ا برق و یلیفس

و  تجارتصددند تا ها درافزایش رقابت و کاهش هزینهبع انرژي تجدید پذیر از طریق در حوزه منا: تجدید پذیر انرژيمنابع -1

ابع مبتنی بر من توسعه و پیاده سازي تولید همزمان برقهاي کارآمد یکی از روشاین حوزه را تقویت کنند. سرمایه گذاري در 

طق است. از در این مناي مورد نیاز هازیرساخته در مناطق کمتر توسعه یافته و تسهیل ساخت ژپذیر به ویي تجدیدهاانرژي

  .دنزیستی تشویق شو هايسوختفناوري هاي مرتبط با طرفی باید 

باید یرد و گ قرار مورد مطالعه ي جدید براي توزیع بهتر انرژي تولید شدههافرصتباید  : در این بخشبخش شبکه برق-2

 اد هستند توسعه بیشتري پیدا کند. هاي توزیع هوشمند که انعطاف پذیر و قابل اعتمشبکه

نرژي و ایجاد شود تا درك متقابل ایک بستر مشترك  بایدمدیریت بحران انرژي  پیشگیري و برايي فسیلی: هاسوخت-3

مد آارکو تولید  هاي فنی و سیاسی در مورد نیروگاه هاي حرارتیهماهنگی استراتژي ها تقویت شود. عالوه بر این باید همکاري

 شکل گیرد. ذغال سنگ  برق از

عت ال در این صنباید دولت هاي اتحادیه اروپا و چین از همکاري هاي بین المللی و تجارب کشورهاي فع :ایمنی هسته اي-4

 بهره ببرند. 

   انرژي و مصرف ب) تقاضا

دارد از این رو دو طرف  همراهپیامدهاي اقتصادي و زیست محیطی زیادي را به اتحادیه اروپا و چین افزایش تقاضاي انرژي در 

در مدیریت کنند.  وريو افزایش بهره از انرژي ترسیستم مصرف انرژي را در راستاي استفاده به به طور مشترك عالقه مندند تا

 يهاروشي و تقاضا و عرضه انرژ یلو تحل یهجزهمین راستا و براي مدیریت بهتر سیستم تقاضا باید اطالعات مربوط به ت

 سهم مناسب منابع انرژي و یینتع يااشتراك گذاشته شود. عالوه بر این بر ي بهانرژ یستمحفظ تعادل س يبرا یریتمد

 یطراحمورد کاوش قرار گیرد. براي  در رابطه با برق یجانب يتقاضا یریتمد هايیاستسیکی باید الکتر يانرژ یستمس یریتمد
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و  شبکه يساز ینهبهتوسعه پیدا کند و اقدامات مناسبی براي ي و منطقه ا يانتقال برق مرز یرساختزباید  ساختار شبکه

 ياستانداردها ینتدوهاي انرژي در وسایل و تجهیزات و بکارگیري برچسبیر صورت گیرد. پذ یدتجد انرژي گسترش برنامه

یی ف شناسا، با هدیمصرف ي کاالهايبرا يمصرف انرژ يدرمورد استانداردها يهمکار یتتقوی و مصرف يدر کاالها يانرژ

انرژي سبب افزایش همکاري تجاري در طراحی سیستماتیک با  وريبهرهینده در راستاي افزایش آ يهابرنامه موجود و وضعیت

هاي مهم از حوزه رویکرد برنامه ریزي انرژي در سطح صنعت و توسعه قراردادهاي عملکرد محور انرژي در بازار خواهد شد.

اشتراك گذاري بهترین روش  هاي مناسب قیمت گذاري انرژي است.حوزه انرژي و  سیاستانبه قوانین دیگر همکاري دو ج

و  هاو اصالح قیمت ي نظارتیهاقانون گذاري در حوزه انرژي و ایجاد یک بستر همکاري و تقویت هماهنگی در سیاست

ش انرژي شود و از طرفی با ارتقا تواند سبب بهبود شرایط تجارت و سرمایه گذاري در بخمیي پشتیبانی انرژي هاسیاست

دهند ي را کاهش میانرژ مصرفسبز که  يبه توسعه بازار کاالهاهاي بازار براي حفاظت از محیط زیست و ترغیب مکانیسم

 هاي انرژي و حفاظت از محیط زیست ایجاد می شود. پیوند متناسبی  بین سیاست

و  يگذار یهسرما ،تجارت ،تحوالت بازار ،ینظارت يچارچوبها یرامونپ گفتگودو طرف ایجاد همکاري  به طور کلی در راستاي

ي، تشکیل ورتحوالت فن آ ی وفن مسائل تبادل نظر در مورد يبرا يانرژ یقاتیبستر تحق یک ینچنو هم يانرژ یجهان يمعمار

ي کم هاناوريفده سازي و توسعه ي افزایش کارایی، استفاده از انرژي پاك و پیاهاپروژههمکاري در و انجمن تجارت انرژي 

  را مد نظر دارند.کربن 

  نروژکشور  4-3

وپا ار ينطقه اقتصادموافقت نامه مگاز و برق است. این کشور عضو  ،نفت تأمینو درحوزه انرژي شریک اصلی اتحادیه اروپا  نروژ

اروپا و  انرژي کمیسر اروپایی مسئول 2002از سال  .کرده است یبتصواتحادیه را در کشور خود  ینقوان یلدل یناست و به هم

از  ياگسترده یفط ینهدر زم يهمکار یتتقودر راستاي  ECبه طور مرتب براي گفتگوي انرژي  ژوزیر نفت و انرژي نرو

در  يهمکار و يانرژ ینقوان ي، اجرایاسی، تحوالت سیجهان يانرژ ي، عرضه و تقاضایالملل ینب يمانند انرژ يموضوعات انرژ

  .کنندهمدیگر را مالقات می کربن يساز یره، ضبط و ذخهاييفناور ینهزم

  هند کشور  4- 4

ز این رو در اتقاضاي انرژي باال است. به دلیل رشد تولید ناخالص داخلی و جمعیت و کسري زیرساخت انرژي، در کشور هند 

. در ده استمتمرکز ش انرژيو افزایش کارایی هسته اي ، ید پذیر جدي تهااین کشور بر تولید داخلی انرژي سال هاي اخیر

روپا و هند احادیه ات 2016از سال  جهانی آب و هوایی پاریس داشت واین کشور نقش مهمی در دستیابی به توافق  2015سال 

  در حوزه هاي زیر گسترش دادند.  همکاري شان را

 نوآورانه يهاو توسعه راه حل یقاتتحق -

 پاك و سازگار با آب و هوا يژانر هاييفناوربه  یابیدست -

 )FOWPIانرژي بادي دریایی (پروژه  -

 )هاي خورشیدي پشت بام ساختمانهاي خورشیدي و پانلهاانرژي خورشیدي (پارك -

  هاانرژي در ساختمان وريبهره -

 هاي زیستی پیشرفته تحقیقات مشترك براي سوخت -

 ي هوشمند و ذخیره سازي انرژي هاشبکه -

 ي انتقال انرژي هاآب و هوایی و سناریو مدل سازي تغییرات -

 تحقیقات هم جوشی انرژي -
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 هوشمند و پایدار سازي شهرها -

 ی مشارکت دوها در حوزه تغییرات آب و هوایی و انرژي پاك تبدیل به ستون اصلاین کشورها اطمینان دارند که همکاري آن

  واهد شد : هاي زیر تقویت خهاي دو جانبه در حوزهکاريها خواهد شد به ویژه همها از جمله روابط اقتصادي آنجانبه آن

  آموزش، مقررات مالی مناسب و نشر بهترین شیوه استقرار تجهیزات خورشیدي  -

 در حوزه تغییر آب و هوا  EU-INDIAانتشار گفتگوي  -

 هاي کاهش و انطباق و ایجاد ظرفیت و قوانین همکاري در حوزه راه حل تعیین استراتژي بلند مدت -

 ها تمانانرژي در ساخ وريبهرهمحصوالت و فرآیندهاي صنعتی و توسعه بیشتر همکاري در مورد  وريبهرهفزایش ا -

  هاي نظارتی آن هاي هوشمند برق و جنبههاي تجدید پذیر به شبکهادغام انرژي -

ي هادن بانککرنرژي باد دریایی در هند افزایش همکاري با درگیربا توجه به مقرون به صرفه بودن توسعه ا -

ار این هاي فنی براي توسعه و استقرگذاري اروپا و بسیح امور مالی و مقررات کافی کاهش ریسک و کمکسرمایه

 ها سیستم

 هاي کم کربن امنیت انرژيتقویت  -

مسیرهاي  متساي و تمرکز جدي بر شهر نشینی پایدار و حرکت به ی با انتشار پایین گازهاي گلخانهتوسعه شهرهای -

  ش انتشار کرین را تقویت کنند. کاه

بیانیه  در این که ندمنتشر کرددر حوزه انرژي پاك و تغییر اقلیم  ايبیانیه اتحادیه اروپا و هنددر راستاي تقویت این همکاري 

 داتتعه کنند یم ییدتأ وی دانند جوامع م یندهتوسعه آ يبرا و ضروري امر مهم یکپاك را  يو انتقال انرژ یمیاقدامات اقل

اجرا خواهد  رها،با توجه به اصل مسئولیت مشترك اما متفاوت کشو انعکاس عدالت و انعام يبرا یسپار یخیتحت توافقنامه تار

ون به پایدار و مقر يانرژي پاك و حرکت به سمت انتقال هاانرژيترویج و و هوایی  آبت ار. عالوه بر این براي مقابله با تغییشد

   تماد انرژي همکاري کنند. صرفه و خدمات قابل اع

طبیق، امور تي آن از جمله کاهش انتشار، هادر تمامی جنبه UNFCCCنامه پاریس و افقاتحادیه اروپا و هند براي اجراي تو

راي ب این اقدامات تاکید دارند. هاظرفیت سازي و شفافیت اقدامات و پشتیبانی بر موثرترین روش ،توسعه فناوري انتقال ،مالی

ك بهره به انرژي پا ورد تا با نوسازي اقتصاد و افزایش رقابت از مزایاي اقتصادي افزایش دسترسیآشرایطی را فراهم می  نفیطر

عملی اریس و مفاد توافقنامه پ خود را مطابق اهداف )INDCمصمم هستند تا اهداف تعیین شده ملی ( این شرکا مند شوند.

مورد  دار بیان شده درنتایج موفق و معنی به یابیدست ياروپا و هند برا یهاتحاد 2018بعد از کنفرانس لهستان در سال  کنند.

هم  .اده شوندآم یسنامه پاربرنامه توافق ياجرا يتا برا ندکرد يتوافق شده همکار يتحت برنامه کارلیمی اق یطشرا ییرتغ

تماد متقابل عه و ایجاد اعسشورهاي در حال توو بسیج ابزارهاي اجرایی ک 2020بر ضرورت تسریع اجراي تعهدات قبل چنین 

کنند و یاستقبال م HFCاز تصویب اصالحیه کیگالی پروتکل مونترال براي مرحله مقدماتی حتی  .ددارنکید أبین طرفین ت

یی نیازمند که هدف جهانی کاهش تغییرات آب و هوا هانی آن هستند. در این اصالحیه تأکید شدهمشتاقانه منتظر تصویب ج

ي هاا در سیستمري سازگار با محیط زیست هادر این راستا اتحادیه اروپا و هند انتقال به گزینه بین المللی است وهمکاري 

بعد جهانی  را در و علم يفناور در زمینه چند جانبه يهمکارهم چنین از  این کشورهاکنند.گرمایشی و سرمایشی تسهیل می

 یرسا با يهمکار یقاز طر) را ISAه اهدف اتحاد بین المللی انرژي خورشیدي (متعهد هستند کو  شناسند یم یتبه رسم

به  )IRENAالمللی (ي تجدید پذیر آژانس بینهامانند چهارچوب انرژي ،پذیري تجدیدهای براي ارتقا انرژيالمللینب يهابرنامه

  طور مشترك پیش ببرند. 
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  روسیه کشور  4-5

 يبرا يبازار مهم انرژ یکبه عنوان  و وارد یهو زغال سنگ را از روس یوماوران ،یعیگاز طب ،نفت یاروپا مقدار قابل توجهاتحادیه 

 ینب يانرژ در حوزه هايهمکار يبرا یمنظور فراهم آوردن چارچوب کل  به 2000براساس این روابط از سال  است. یهروس

 يو اجرا یننتظار تحوالت مثبت در حل بحران اوکرادر ا 2014از سال  م شد کهیه گفتگویی تنظیاروپا و روس یهاتحاد

جریان فنی کار در مورد مسائل مربوط به بازار داخلی تحت نظارت شوراي مشورتی تنها . متوقف شده است ینسکم يهاتوافق

 يگفتگو اروپا همچنان به یهاتحاد ،یرسم يگفتگو یقتعل البته با وجود ) عملیاتی است.GAC WS2اتحادیه اروپا و روسیه (

مذاکرات  ینهدر زم یناروپا همچن یهپردازد. اتحادیم ینهزم یندر ا یمسائل اساسحل و به معتقد است  یروس یانموقت با همتا

و  یهروس ینبه دنبال مشاجره گاز ب در حال گفتگو است. یهروس یونبا فدراس یناوکرا یقسه جانبه در مورد انتقال گاز از طر

 یسممکان یهاروپا و روس یهاتحاد یعاز ارتباط سر ینانبرق و اطم یشتراز قطع شدن ب یريا هدف جلوگب ،2009در سال  یناوکرا

مطلع  انرژي یتامن در حوزهمدت بلند وکوتاه در این مکانیسم طرفین یکدیگر را از خطرات  کردند. یسرا تأس 59یهاخطار اول

سیاست انرژي اتحادیه اروپا در  ربخشی خود را ثابت کرده است. می سازند. هر دو طرف امکان تماس دارند و مکانیزم قبالً اث

رو از این .تر استتر، مقرون به صرفه تر و بادوامهوم و اهداف انرژي ایمنفقبال چنین شریک خارجی مهمی مبتنی بر م

  بعد تنظیم شده است :  5ا در پاتحادیه ارو انرژياستراتژي 

 همبستگی و اعتماد  ،امنیت-1

 یکپارچهکامالً  يانرژ یداخلبازار -2

 انرژي  وريبهره-3

 ي تجدید پذیر هاکاهش انتشار کربن در اقتصاد با افزایش مصرف انرژي –اقدامات آب و هوایی -4

 تحقیق، نوآوري و رقابت -5

ی مانند یهابخشفع مشترك دو طرف همکاري در با وجود رابطه متقابل در حوزه انرژي بین اتحادیه اروپا و روسیه و منا

 ،نرژياي حمل و نقل هاحق دسترسی به زیرساخت ،و ذخیره انرژي، تسهیل و حمایت از سرمایه گذاري وريبهرهي هاسیاست

وپا ار یهو اتحاد یهروس. یافته استتوسعه  استقالل اپراتورهاي شبکه از تولید کنندگان انحصاري و تنظیم و تصحیح انحصارها،

شار انت کاهش رژي وراندمان انبا بهبود  تا  در تالشند وهستند یتامن تأمینو  يانرژ یدارپا يارهاباز ینهر دو به دنبال تضم

ي منظم براي هافتگوگبهره مند شوند. به عنوان مثال  هااي ناشی از مصرف انرژي بتوانند از مزایاي اقتصادي اینگازهاي گلخانه

 2019بعد از سال  بی وقفه گاز از طریق اکراین تأمیناین با هدف تضمین مذاکرات سه جانبه بین اتحادیه اروپا، روسیه و اکر

  برگزار خواهد شد. 

در دسامبر  تاس يفوق العاده ا یتاهم يدارا تغییرات آب و هوایی و محیط زیست در اتحادیه اروپا و روسیهجایی که از آن

ز اي جلوگیري اقانونی و الزام آور بر ،توافق جهانی ریس که اولیناو توافق پ ارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحدچه 2015

ویب ، را به تصب و هوایی خطرناك و محدود کردن گرم شدن دماي کره زمین زیر دو درجه سانتی گراد استآتغییرات 

  . رساندند

اقدامات صورت  در یفیسابقه ضعاست  ، نفت و زغال سنگگازکنندگان  یدتول یناز بزرگتر یکیاز آن جایی که کشور روسیه 

و بعد از چین  به خود اختصاص داده استاي را نتشار جهانی گازهاي گلخانهدرصد از ا 5د و دار يانرژ وريبهره گرفته در حوزه

دت انتشار باالیی دارد. عالوه بر آن شسرانه و البته هان قرار دارد و جدر مقام پنجم  اروپا و هند یهاتحاد ،متحده یاالتاو 

با توجه  جنگل جهان را در خود جاي داده است و بیش از بیست درصد از منابع آب و که ور جنگلی جهان استبزرگترین کش
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رو . از اینمستقیمی دارد تأثیري اقلیمی این کشور بر اتحادیه اروپا هاسیاست ،اروپا یهاتحاد یهبه عنوان همسا یهروس یتبه موقع

باید ع غیر قانونی درختان و آلودگی خاك ات تنوع زیستی، جنگل زدایی و قطمحیطی مانند تهدیدزیستبراي حل مشکالت 

 یطبا هدف بهبود مح يشمار یب يهااروپا از پروژه یهاتحاد ،در طول دو دهه گذشتههمکاري صورت گیرد.  بین دو طرف

اقلیمی و محیطی زیستی از طریق یه حمایت کرده است. در حال حاضر اتحادیه اروپا از اقدامات در روس استانداردها و یستز

ي برا یکاستراتژ يها) و مشارکتND)، ابعاد شمالی (CBCي مرزي (هاابتکارات مشارکت مداوم خود تحت عناوین همکاري

محیط زیست از  2020تا  2014در بازه  ،CBC يهابرنامه یدجد در دور کند.حمایت می )SPIPA( یستوافق نامه پار اجراي

 ،هابیمارستان در مدارس و یشیگرما يهایستمسنوسازي  می توان به هابرنامه . از جمله ایندار استلویتاوجمله موارد 

ي همکار ،یطیمح یستز يهاآموزش ياجرا یا یحیمراکز تفر با ساخت سالم یارتقاء سبک زندگ ،ينقاط گذرگاه مرز ينوساز

ي نوآوري، هارفیتظ، ارتقا به مناطق یدسترس یشافزا يبرا همکاري ،یعیکارآمد منابع طب یریتپاك و مد یعیطب یطمح براي

به است و  ینطرفی مل يهايو استراتژ هابرنامهمطابق با  هابرنامه ی ایناهداف موضوعي حمل و نقل پایدار اشاره کرد. هامدل

اي یه با برنامه دریایی بین قارهروس یربمناطق شمال غ براساس توافق صورت گرفته ،ینعالوه بر ا .نداهشد یبطور مشترك تصو

این مشارکت دارند. راي پایداري و قابلیت دسترسی بهتر دریاي بالتیک است ب بالتیک که به دنبال توسعه و همکاري یکپارچه

ه بر میلیون یورو از بودجه برنام 8/8مالی می شود.  تأمینادیه اروپا حبرنامه توسط بودجه اشتراکی بین کشورهاي عضو ات

) نتیجه محور NDEPدر روسیه و بالروس اختصاص یافته است. برنامه مشارکت محیط زیستی بعد شمالی ( پروژهي هافعالیت

تا با اقدامی هماهنگ فشارهاي زیست محیطی در منطقه وسیعی از دریاهاي یارنتس و بالتیک را کاهش  دارد است و سعی

 ،يشهر يهانامناسب زباله یریتو مد راندمان پایین انرژي ،فیه ضعیف فاضالبدهد. هدف این برنامه رفع مشکالت ناشی از تص

اي اولویت قائل است. میزان بودجه الزم ي هستههاپروژهبراي کاهش اثرات  هم چنین NDEP .است يو هسته ا يکشاورز

  ن یورو را به خود اختصاص داده است.میلیو 84معادل  ه اتحادیه اروپا بیشترین سهممیلیون یورو است ک 353براي این برنامه 

 SPIPA د. نکنمک میب و هوا در اتحادیه اروپا کآي دیپلماتیک در حوزه تغییر هابین چند کشور است که به تالش ايپروژه

 ژهروپاست. این  ي بزرگ غیر اروپایی براي پیشبرد اجراي توافق نامه پاریس الزامیهاهمکاري بین اتحادیه اروپا و اقتصادي

داري و زیست فناوري پذیر و جنگلدانرژي و منابع انرژي تجدی وريبهرهکند که تعامل با روسیه در مورد پیش بینی می

  موثر خواهد بود.  ب و هوابراي پاسخ به تغییرات آ هاجنگل

  ایاالت متحده امریکا  6- 4

را  یتجارت جهان یانسوم جر یک یباًجهان و تقر یص داخلناخال یداز کل تول یمین اتحادیه اروپا و ایاالت متحده امریکااقتصاد 

و  رقابتی ،شفاف ،باز يانرژ یجهان يارتقاء بازارها ،يانرژ ینهدر زماز این رو متحدان اصلی هستند و  دهندیبه خود اختصاص م

متحده  یاالتاروپا و ا یهاداتحدو جانبه  يانرژ همکاري يانرژ يشورا یجادبا ا 2009در سال  60دارند. یمشترک یکردرو یدارپا

ي پژوهشی و دستیابی به توسعه پایدار و هازمینه ،ي انرژيهاهر دو طرف عالقه مندند تا در زمینه سیاستو  شد یتتقو

ایی که سبب ارتقا امنیت هدر مورد روش ر جلسات ساالنه که برگزار شده ي انرژي پاك همکاري داشته باشند. دهافناوري

بازارهاي شفاف مالی و متنوع سازي منابع انرژي بحث شده است. در کل می  ،انرژي بیشتر وريبهرهاز جمله شوند انرژي می

  کرد که شوراي انرژي به دنبال :  بیان توان اینگونه

 برق. و گاز در نفت و یژهبه و ،قابل اعتماد و شفاف ،یدارپا يانرژ يبازارها یجادا يبرااقدامات پشتیبانی  -

اتحادیه  ي موجود در هرکجا که الزم است و تنوع بخشی به مسیرها و منابع انرژي از جمله گازهارساختنوسازي زی -

یت ي جهانی در حوزه امنهامدیترانه و حلقه اتصال برق و کریدور جنوبی اروپا به منظور دستیابی به پیشرفت ،اروپا 

 انرژي 

  انرژيي هانامهانرژي و گسترش توافق  وريبهرهتالش در راستاي ارتقا  -

                                                             
6 0 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/international-cooperation/united-states-america 
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 ي تجدید پذیر وهاهاي کاهنده مصرف انرژي و استفاده از انرژيي برق تقویت شده براي توسعه فناوريهاتسهیل شبکه -

 کاهش انتشار کربن 

  یو جهان يسطح منطقه ا دررا  يانرژ یتامنتواند ي مهم انرژي که میهاارتقا امنیت انتقال و زیرساخت -

  بهبود بخشند

یژه در ي تجدید پذیر و تقویت همکاري در مناطق جدید به وهاهاي جدید و انرژيشترك در مورد فناوريتعمیق کار م -

 د یمد ساختمانی و مواد اولیه جدآهاي کار، فناوريهوشمند يهاشبکه حوزه

اه در یروگیت ناي و مدیرهسته يهازبالهدفع  ،یمنیو هم شکافت ا یهمجوش ،يهسته ا يدر مورد انرژ همکاري گسترش -

 ن طول عمر مفید آ

 ذخیره دي اکسید کربن ي جداسازي و هاتوسعه و نمایش فناوري -

گر کشورهاي دی رویکردهاي روابط دوجانبه انرژي با و مشاوره در مورد يانرژ یالملل ینب یاستس ینهدر زم يهمکار یتتقو -

 ه در حال توسعکم کربن در کشورهاي  يهاانرژي و مصرف انرژي وريبهرهو تشویق بهبود 

دار محیط ي سبز و دوستهان در حوزه فناوريیی و اروپایی و سرمایه گذاراي آمریکاهاي ارتقا مشارکت شرکتهابررسی راه -

  زیست 

و  انرژيبا رویکرد  اي بین اتحادیه اروپا و ایاالت متحده براي تقویت همکاري استراتژیکتوافق نامه 2018ژوئیه  25مشترك  در بیانیه 

 یعیطب گاز. مضا شداایید واردات بیشتر گاز طبیعی مایع شده توسط اتحادیه اروپا و تنوع بخشی ایاالت متحده براي منابع عرضه انرژي ت

دهد. درصد تقاضاي انرژي را پوشش می 23و  دارد –پاك  يقال انرژانت ینهاز جمله در زم -اروپا  یهاتحاد يانرژ یستمدر س ینقش اساس

روپا و جهان بهبود یابد اسبب شد تا امنیت عرضه گاز در  2016گاز در ایاالت متحده و آغاز صادرات به اتحادیه اروپا در سال  افزایش تولید

  رود این سهم افزایش یابد.کند که انتظار میدرصد انرژي مصرفی خود را وارد می 70در حال حاضر اروپا 

نی ال ان جی تجارت جها 2035تا  2017هاي ازار رقابتی و شفاف است و  بین سالبازار جهانی ال ان جی در حال تبدیل شدن به یک ب

از  یبخش مهم ینچنهم ال ان جیهاي آینده در سالخواهد رسید  505به  391میلیارد متر مکعب رشد خواهد کرد و از  100تر از بیش

ن جی کند که وارادات ال این المللی انرژي نیز پیش بینی میانس بژ. آدهدرا به خود اختصاص میاروپا  یهاتحاد يمتنوع ساز ياستراتژ

روند  ) مشخص است این41که در نمودار ( رطوهمان درصد رشد خواهد داشت. 20معادل   2040در سال  2016اروپا به نسبت سال 

ولیدي خود را ت صد از ال ان جیدر 35ادامه داشته است و در این سال آمریکا  2019شروع شده و تا انتهاي سال  2016صعودي از سال 

  هد. ددرصد از نیازهاي مصرفی وارداتی اتحادیه اروپا را پوشش می  19کند که این حجم از صادرات تنها به اروپا صادر می
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  صادرات ال ان جی آمریکا به اروپا)40(نمودار

  

یایی در بخش در یرات آب و هوایی داردتغی ي مبارزه باهافعالیت و انرژيامنیت  تأمین ي که درال ان جی عالوه نقش موثر

 یالملل ینسازمان ب يکند تا استانداردهایامکان را فراهم م یناها براي کشتی یراز ،حل مناسبی براي آلودگی استراه

 الس در ٪50/0( ی) و گوگرد جهانNOx) و ازت (SOxگوگرد ( یدهاياکس یژهبه و ،یاییدر يدر مورد انتشار گازها یانورديدر

انتشار کمتري دارد. از این رو در اتحادیه اروپا  ٪80 حدودتا  ال ان جی ،را رعایت کنند چون به نسبت گاز طبیعی) ) 2020

درصد  272ان جی  صادرات الهاي اخیر سالدر ي دریایی ال ان جی سرمایه گذاري شده است. هامیلیون یورو در پروژه 135

ند تا تجارت ال ان جی در اقیانوس ستر مکعب رسیده است . البته دو طرف در تالش همیلیارد مت 4/10و به  افزایش یافته

و قیمت گذاري  هامیلیارد مترمکعب در طی چهار سال آینده برساندند. عالوه براین با تقویت همکاري 8اطلس را حداقل به 

  ٦١ شود.ال میل ان جی ایاالت متحده ارسیی براي سایر نقاط جهان در مور مزایاي اهارقابتی آن در حوزه انرژي سیگنال

  آسیاي مرکزي  4-7

مک کاروپا  یهبه اتحاد توانندمی نفت و گاز غنی هستند، از این رو کشورهاي آسیاي مرکزي اغلب از نظر منابع طبیعی از جمله

 یشفزااو  يانرژ یشترب يوربهره به یابیدست يبرا یقابل توجه یلحال پتانس یندر ع ،خود را متنوع سازد يد تا منابع انرژنکن

ترکمنستان  ،انبا قزاقست تفاهم نامه يبا امضا ،یلپتانس یناروپا با شناخت ا یهدارد. اتحاد یزن یرپذ یداز منابع تجد يانرژ یدتول

 با EU4Energy يامنطقه يدر برنامه انرژ ینچناروپا هم یهرا فعال کرده است. اتحاد يانرژ يهمکار يهاو ازبکستان کانال

 یادامه م INOGATE یبرنامه به کار برنامه قبل ینکند. ایم يو قفقاز همکار يمرکز یايآس ،یشرق ياروپا یککشور شر 11

 انرژي یتبهبود امن ،يو واردات انرژ یلیفس يهاخود به سوخت یکار کمک به همه شرکا در کاهش وابستگ یندهد و هدف از ا

 ینسط آژانس بکه تو یاستیس يهایهآمارها و توص ،هااز داده یانهم یايآس ياست. کشورها ییاآب و هو ییراتو مبارزه با تغ

  شوند.یبهره مند م ،شود یم رائها يانرژ یالملل

                                                             
6 1 Factsheet: EU-U.S. LNG TRADE U.S. liquefied natural gas (LNG) has the potential to help match EU gas 

needs  
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  شوراي همکاري خلیج فارس  4-8

 یتحده عربارات مو ام يعربستان سعود ،قطر ،عمان ،یتکو ،ینبحر -  ی) شش کشور عربGCCفارس ( یجخل يهمکار يشورا

با  وابط خود راربار  یناول ياروپا برا یهشود. اتحاد یشترها بآن ینب يو اقتصاد یاسیس یکپارچگیکند تا  یرا با هم جمع م

GCC ینفت یراسوم از ذخ یک یباًفارس تقر یجبرقرار کرد. خل 1988در سال  در حوزه انرژي يتوافق نامه همکار یقاز طر 

 أمینتنندگان و مصرف ک ینب یسنت يفراتر از روابط تجار هايتالش شده تا همکار ،یراخ يهار سالدارد. د یارجهان را در اخت

 يبازارها ياهتخصص در مورد ادغام منطق يگذاربه اشتراك ،يانرژ ي نوینفناور از جمله ییهازمینهو  یابدکنندگان توسعه 

 ینا يبرا ش دهد.را نیز پوشاز گاز  یدارکربن و استفاده پا یرهب و ذخجذ ،يبازده انرژبهبود  ،یرپذیدتجدي هاانرژي ،يانرژ

راه  2013تا  2010ي هالبین سارا  EU-GCCشبکه انرژي پاك که شده  یجادا EU-GCC يگروه متخصص انرژ یک ،منظور

   .تکمیل شد 2018تا  2016هاي ن نیز در سالو مرحله دوم آکردند اندازي 

  )اوپک درکننده نفت (سازمان کشورهاي صا  9- 4

اتحادیه اروپا  درصد از نفت مصرفی 40کننده تأمین کندیرا هماهنگ معضو خود  12ي نفتی هاسیاست اوپک که سازمان

المللی نفت، بهبود فضاي شفاف و با ثبات کردن بازارهاي بین همکاري با این کشورهااز این رو هدف اتحادیه اروپا از  است.

در دوازدهمین نشست گفتگوي 62 و پیش بینی بهتر بازار و بهبود همکاري در حوزه فناوري است. سرمایه گذاري، تحلیل

 2005نسبت به  سال ي انرژ يبازارها یفعل یطشراتاکید داشتند که در هر دو طرف  2016در سال  EU-OPECمشترك 

از موضوعات مرتبط با نفت و  ياتردهگس یفمورد ط ي مشترك درهاها فعالیتاهمیت بیشتري یافته است و در طی این سال

ي زیادي اتفاق افتاده هاچالش 2014به نسبت سال  2016ي رهاوردهاي قابل توجهی را به همراه داشته است. در سال انرژ

کنار  یانسان یروين ،دنلغو شد یاافتاده  یقبه تعو هايگذار یهاز سرما یاريبسو درصد کاهش یافت  70ت بیش از قیمت نف

این نکته در نظر  اتحادیه اروپا و اوپک با نگاهی به آینده .بودتعادل عرضه و تقاضا  يدر جستجو بازارو  بود ه شدهگذاشت

اهش خواهد یافت و این امر در این منطقه به طور قابل توجهی ک يسرمایه گذار ،ت روند کاهش قیمتگیرند که در صورمی

ي هاي نفت مجدد به طور قابل توجهی افزایش یابد. با وجود دیدگاههاو قیمت شود که عرضه نفت کاهش یابدسبب می

موافق هستند که عدم ثبات قیمت  گان با این موضوعو مصرف کنند گانتولید کنند همهمتفاوت در مورد قیمت مناسب نفت 

 ياقتصاد ي رشدرط ضرورش ،یداربازار متعادل و پا یکدر کنار  ،نفت یدارمناسب و پا نفت براي هر دو طرف مضر است. قیمت

اتحادیه اروپا و اوپک از تصویب توافق پاریس براي مقابله با تغییرات آب و  .است کنندگان و مصرف کنندگان یدتول يهم برا

کند که قیمت پایین نفت ناشی از بیشتر بودن مدت بر این موضوع تاکید میکردند. اوپک در یک ارزیابی کوتاههوایی استقبال 

 Non-OECDو  OECDد تقاضاي نفت در مناطق شه نسبت تقاضاي جهانی است و این قیمت پایین سبب رعرضه نفت ب

عرضه نفت خام اوپک هیچ تغییري نداشته است. در که عرضه غیر اوپک افزایش یافته،  گذشته هاي. در طی سالخواهد شد

یابد و نفت درصد افزایش می 50 دحدو 2040ل کید شده است که تقاضاي انرژي تا سایش بینی بلند مدت بر این موضوع تأپ

میلیون بشکه در روز خواهد رسید.  110حال توسعه به و تقاضاي کشورهاي در بیشترین سهم را به خود اختصاص خواهد داد

ک افزایش عرضه نفت غیر اوپ ورت گیرد زیرا کهصي زیادي هاسرمایه گذاري اید در آیندهبراي افزایش تولید کشورهاي اوپک ب

با کشورهاي عضو اوپک انرژي را  وريبهرهوزه افزایش مند است که تجربیات خود در حعالقهاتحادیه اروپا  .دار نخواهد بودادامه

  ٦٣. به اشتراك بگذارد

  

  

                                                             
6 2 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/international-cooperation/international-organisations/organisation-
petroleum-exporting-countries 
6 3 Vienna, Austria 21 Mar 2016 The twelfth meeting of the energy dialogue between the European Union (EU) 
and the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) took place in Vienna, Austria today. 
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  جمع بندي همکاري هاي بین المللی اتحادیه اروپا  10- 4

ي ها در حوزه انرژپا با برخی از کشورها و سازمانروا یهاتحاد 2050در راستاي دستیابی به اهداف مطرح شده در چشم انداز 

یل تنها اشاره شده است.  همکاري با کشور برز هاآنترین در ذیل به طور خالصه برخی از مهمهمکاري خواهد داشت که 

 هاييهاي زیستی، فناوره سوختدر حوزهاي دو جانبه ، بعد از گفتگورنامه هاي منطقه اي و موضوعی استمحدود به ب

هاي مستمري میلیون یورو کمک 61ي محلی و اتحادیه اروپا با همکاري سازمان ها 2007در سال وري انرژي کربن و بهرهکم

  . استخرج کردهبهبود وضعیت در برزیل براي 

 رژينتقال انامسئول مصرف نهایی یک سوم از انرژي در جهان هستند در حوزه  از آنجایی که اتحادیه اروپا و چین مشترکاً

ه ، تهی1994ز اگوها ساالنه وت هاي زیادي از جمله انجام گفتپاك، پایدار و مقرون به صرفه اهداف مشترکی دارند و فعالی

که  اندداده را ترتیب 2019ه هاي پیشنهادي در سال ژمالی پرو تأمینی براي و تهیه پلت فرم 2018 بیانیه مشترك در سال 

 یجهان يانرژ یستمس یدارتوسعه پا و م کربن، محافظت از محیط زیست و تحولهاي کتوسعه فناوري همین امر سبب

 شکالتی را بهعرضه انرژي م يهارود که بحرانآن میبه واردات همیشه بیم  توجه به مصرف باالي انرژي و نیاز با .استشده

گذاري در ایه تجارت و سرمبهبود با  و  استها  یک بستر مشترك ایجاد شدهرو براي هماهنگی استراتژي، از اینوجود بیاورد

در  عه این انرژيو توسد نتا هزینه ها کاهش یاب است که همین امر سبب شدهافزایش یافتهرقابت پذیر حوزه منابع انرژي تجدید

یش افزار موجب البته این امیافته نیز به صرفه باشد و امکان توزیع بهتر انرژي تولید شده فراهم شود. مناطق کمتر توسعه

تر استفاده به هایی نیز در حوزهو زیست محیطی متعدد باید همکاري تقاضاي انرژي خواهد شد که به دلیل پیامدهاي اقتصادي

 در يانرژ يهااستاندارد ینتدوهاي انرژي در وسایل و تجهیزات و بکارگیري برچسب .گیردوري صورت از انرژي و افزایش بهره

ها عالیتاز جمله این ف توسعه قراردادهاي عملکرد محور انرژي گذاري انرژي وناسب قیمتهاي می، سیاستمصرف يکاالها

  دهد.شکل میزیست هاي انرژي و حفاظت از محیطسیاستبین پیوند متناسبی  که است

از  ياردهستگ یفطکه در  نفت، گاز و برق کشور نروژ است تأمینیکی دیگر از شرکاي اصلی اتحادیه اروپا درحوزه انرژي و 

  .فعالیت مشترك دارندوآورانه یاسی، تحقیقات ن، تحوالت سیجهان يانرژ يمانند عرضه و تقاضا يموضوعات انرژ

 يانرژ هاييفناوربه  یابیدستهاي در حوزهاروپا  تا همکاري با اتحادیهسبب شده انرژي در کشور هند  سطح باالي تقاضاي

 غییرات آب وتسازي انرژي، مدل سازي هاي هوشمند و ذخیره، شبکههاي تجدید پذیري، توسعه انرژپاك و سازگار با آب و هوا

بیشتر مکاري هش و انطباق و هاي کاهحلی در حوزه راهمدتبلند هاياستراتژي. هاي انتقال انرژي بیشتر شودهوایی و سناریو

نیز اي ري بیانیهراستاي تقویت این همکا دراست. دهنیز تدوین شهاي کم کربن تقویت امنیت انرژي و  وري انرژيدر مورد بهره

تا  ها و اجراي در تمامی جنبه UNFCCCنامه پاریس و اجراي توافق رب و  هشد در حوزه انرژي پاك و تغییر اقلیم منتشر

هدف  نکه در ای خواهداز سایر کشورها هم میشده است. عالوه بر این شرکا  آن تاکید) INDCاهداف تعیین شده ملی (

  ند شد.اهداف بلند مدت محقق خواهدر بعد جهانی ی علم چند جانبه يهمکارجمعی مشارکت کنند زیرا  معتقدند که با 

 غال سنگزو  یوم، اورانیعی، گاز طبنفتحجم زیادي از ر حوزه انرژي کشور روسیه است که شریک دیگر اتحادیه اروپا د 

 وريبهره، بهبود تر تر، مقرون به صرفه تر و بادوامانرژي ایمن تأمیندت به دنبال دو طرف در بلند م.کندرا تأمین میمصرفی 

 هايت رویکرداز طرفی با افزایش اهمی ي هستند.انرژ یدارپا يبازارها ینتضم و انرژي، تسهیل و حمایت از سرمایه گذاري

دیدات تههاي بیشتري در حوزه همکاري سازمان ملل متحد و توافق پاریس با تصویب چهارچوب کنوانسیونو زیست محیطی 

 مات اقلیمی واتحادیه اروپا از اقدا. استهصورت گرفت تنوع زیستی، جنگل زدایی و قطع غیر قانونی درختان و آلودگی خاك

زیستی بعد شمالی )، برنامه مشارکت محیطND)، ابعاد شمالی (CBCهاي مرزي (محیطی زیستی تحت عناوین همکاري

)NDEP( یستوافق نامه پار ي اجرايبرا یکاستراتژهاي رکت) و مشاSPIPA( کند.حمایت می  
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 ،يانرژ يوراش یجادبا ا و از طریق تجارت جهانی رابطه تنگاتنگی با اتحادیه اروپا داردعالوه بر حوزه انرژي  ایاالت متحده آمریکا

توافق  ورا تقویت کرده انرژي  وريبهرهها، بهبود رساختیدار، نوسازي زیپا يانرژ يبازارهارا براي ایجاد خود  دو جانبه همکاري

طقه به این منن جی اصادرات گاز و ال ایاالت متحده اروپا اند. در راستاي تقویت امنیت عرضه انرژي اي را نیز امضا کردهنامه

  د،ه اروپا دارننرژي اتحادیمنابع ا نقش اصلی را براي تنوع بخشی به مرکزيالبته هنوز کشورهاي آسیاي  داد،افزایش خواهد 

خود به  یکاهش وابستگبا هدف   EU4Energyدر قالب برنامه و قفقاز  يمرکز یاي، آسیشرق ياروپا هايکشور 11 

 .دنکنیم يمکارهبا اتحادیه اروپا  ییآب و هوا ییراتو مبارزه با تغ انرژي یت، بهبود امنيو واردات انرژ یلیفس يهاسوخت

با یک  1988ورهاي آسیایی، کشورهاي حوزه خلیج فارس که یک سوم ذخایر نفتی جهان را دارند از سال از بین کش چنینهم

هاي هاي اخیر فراز و نشیباین رابطه در طی سال کهند اتوافق نامه رابطه خود را با اتحادیه اروپا در حوزه انرژي شروع کرده

 ياادغام منطقهله مسائلی از جم EU-GCC  ه و با تشکیل گروهزیادي داشته و تنها به حوزه عرضه و تقاضا محدود نشد

دهد. ا نیز پوشش میر از گاز یدارکربن و استفاده پا یره، جذب و ذخيبازده انرژبهبود ، یرپذ یدتجدهاي انرژي، يانرژ يبازارها

راستاي  همکاري خود را در زنی کنندمی تأمیندرصد از نفت مصرفی اتحادیه اروپا را  40کننده نفت که کشورهاي صادر

تر پیش بینی به وشفاف و با ثبات کردن بازارهاي بین المللی نفت، بهبود فضاي سرمایه گذاري، تحلیل دستیابی به بازارهاي 

 نوسان و در صورت اشتروند همکاري این دو گروه و ثبات بازارها خواهد د ثیر زیادي برالبته قیمت نفت تأدهند. ادامه میبازار 

د از زیادي داراز این رو کشور ما که در منطقه خلیج فارس واقع شده و منابع نفت و گ خواهند شد.یاد هر دو طرف متضرر ز

   تواند از این فرصت حداکثر استفاده را ببرد.می
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 فصل پنجم

  )EPC(ي پیمانکاري عملکرد انرژي هاقرارداد
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  پیشینه  5-1

 تواندمی دارد انرژي بر منابعتاثیري که به  توجه با زیرا است پایدار انرژي سیاست یک ارکان ترینمهم از یکی يانرژ وريبهره

 را انرژي يهاهزینه افزایش، کم رقابت، واردات به وابستگی، انرژي ناامنی، هوایی و آب تغییرات، انرژي رشد به رو تقاضاي

 وريبهره در گذاري سرمایه با وجود اینکه ضعیت بازار کار و وضعیت سالمت جامعه شود. بهبود و، رشدمنجر به  و کند برطرف

 شوندمین انجام نظارتی غیر و نظارتی موانع از تعدادي دلیل به همیشه ولی ،رسدمی نظر به صرفه به مقرون اول نگاه در انرژي

 وها سیاستها دولت، موانع این بر غلبه براي .64دشویم انرژي بهینه و واقعی مصرف بین انرژي راندمان شکاف به منجر و

به  انرژي کارآیی شکاف کردن محدود هدف با اقتصادي و اطالعاتی ابزارهاي طریق از، را انرژي وريبهره به مربوط اقدامات

 جمله از خصوصی بخش، در سطح جامعه عمومی يهاسیاست بر عالوه کنند.انداردهاي اجباري طراحی میعنوان است

به ها ESCO .باشند داشته اساسی نقش بازار سطح در انرژي وريبهره بهبود در توانندمی) ESCO( انرژي خدمات يهاشرکت

این  اهداف مدنظر با کمترین هزینه دسترسی دارند. به دستیابی براي مطلوب يهاحلراه و خدمات ارائه براي الزم دانش

 فعاالن سایر با چنینهم و دهند انجام را نگهداري و نصب کارهاي، کنند مدیریت را مالی نابعم وها پروژه توانندمی هاشرکت

براي پیوند دادن  هایی راراه حلها ) این شرکتEPCانرژي ( عملکرد قرارداد پیمانکاري ارائه هنگام .داشته باشند همکاري بازار

مدیریت بهتر منابع مالی در دسترس کنند که همین امر سبب میه ارائهاي اجرا شده ن خسارت پروژهو جبرا عملیاتیخطرات 

 ابتکارات وها بخشنامه توسط بازار در انرژي مصرف جویی صرفه هاي بالقوهپتانسیل بالفعل کردن در هاآن ارزش .شودمی

) EPCانکاري عملکرد انرژي (ي پیمهاقراردادشوند، است. به بیان دیگر می شناخته اروپا چارچوب در اروپا که اتحادیه مختلف

صرفه جویی قابل توجهی را در  ،انرژي وريبهرهي مستقیم در هاتوانند با استفاده از اصل بازپرداخت سرمایه گذاريمی

 بازار ارتقاء براي صریح الزامات که، )EED( انرژي وريبهره دستورالعمل اروپا اتحادیه اساسی قانونکنند.  یجادي انرژي اهاهزینه

 کشورهاي از و دهدمی ارائه انرژي خدمات دهندگان ارائه و انرژي عملکرد يپیمانکار براي را تعاریفی و تعیین را انرژي خدمات

  :دهند انجام موارد زیر را جمله از اقداماتی، انرژي خدمات بازار تقویت براي خواهدمی عضو

 خدمات يهاپروژه از حمایتی مالی اقدامات همچنین و رسدست در انرژي خدمات قراردادها مورد در اطالعات انتشار-1

 انرژي؛ وريبهره

 .دسترس در انرژي خدمات دهندگان ارائه لیست و EPC مدل قراردادهاي انتشار-2

 هاي کیفیت تشویق براي توسعه برچسب-3

 EPCانتشار اطالعات در مورد بهترین روش -4

 ی بازار ارائه بررسی کیفی از روند توسعه فعلی و آت-5

 شناسایی و اطالع رسانی در مورد چگونگی تماس براي مشتریان نهایی -6

 ایجاد یک مکانیزم مستقل براي رسیدگی به شکایات و اختالفات. -7

  .گرهاتسهیل مانند بازارمستقل هاي فعال کردن واسطه-8

EED نوسازي این دستورالعمل الزام به  5ماده  در .دکنمی فراهم انرژي خدمات بازار توسعه از بیشتر حمایت براي زمینه الزم

 .شودمیمی رژي در بخش عموکه سبب افزایش استفاده از خدمات ان بیان شدههاي دولت مرکزي درصد از ساختمان 3حداقل 

د تا به سازا قادر میرهاي خدمات انرژي ) بازیگران جدید از جمله شرکتEEOانرژي ( وريبهرهحالی است که تعهدات این در

 انجام براي بزرگ هايشرکت تعهد .کنند کمک است شده تحمیل برانرژي هايشرکت به که انرژي نهایی مصرف کاهش هدف

دهد. در میبازار خدمات انرژي را به طور قابل توجهی گسترش  ،) و جذب مشاور انرژي8انرژي (ماده اجباري يهاممیزي

انرژي و  وريحوزه بهره در غیرنظارتی و نظارتی موانع بردن بین از براي مناسب یرتداب اتخاذ و ارزیابیکشورهاي عضو براي 

                                                             
6 4 Jaffe and Stavins 1994 
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 جمله از موجود مالی تسهیالت از استفاده یا ایجادپیمانکاري در بخش انرژي فراخوانی صورت گرفته است.  قرارداد جذب

 يهاپروژه جذب از حمایت براي اعتبار تأمین اختصاصی يهاجریان تسهیل کننده انرژي وريبهره ملی صندوق اندازيراه

 سیاست فعلی چارچوببا توجه به   و انرژي مصرف در جویی صرفه هايفرصت تئوریک جذابیت وجود . بااست انرژي خدمات

، هستند انرژي یافته توسعه خدمات بازار داراي که کشورهاییدر مقایسه با  انرژي خدمات بازار،  اروپا اتحادیه در کننده حمایت

است و موانع بیشماري  دشوار کشورها بین در تجربیات از استفاده و گذاشتن اشتراك بهتوسعه نیافته است. زیرا  به طور کامل

 موفقیت، ESCO بازار با عضو کشورهاي در حتی، این بر از کشورها وجود دارد. عالوه یاريي شروع بازار خدمات انرژي در بسبرا

  شود.مین منتقلها بخش سایر به راحتی به) صنعت مثال عنوان به( بخش یک در

 قرارداد خدمات انرژي 5-2

) مشتري( انرژي ینهای کاربر و انرژي خدمات دهنده ارائه/  کننده تأمین یک بین قراردادي رابطه، انرژي خدمات قرارداد یک

  شود: بندي طبقه زیر يهاگروه در دتوانمی ، وکندمی توصیف را

  )EPC(یمانکاري عملکرد انرژي قرارداد پ 5-2-1

اي را انجام انرژي پروژه وريبهرهتحقق بهبود براي  ESCOقرارداد عملکرد انرژي یک شرکت خدمات انرژي یک  طبق 

 مبتنی رویکرد کند. اینمی استفاده پروژه يهاهزینه بازپرداخت براي ها هزینه انداز پس از حاصل درآمد جریان د و ازندهمی

 براي شودمی حاصل که اندازهایی پس .است عملکردي يهاضمانت اساس بر ESCO به مشتري از فنی خطرات انتقال بر

 از که ايهزینه مزایاي، قرارداد پایان از پس شود.می استفاده شده انجام گذاري سرمایهکل هزینه هاي  یا بخش پرداخت

  .دهدمی نشان را EPC پروژه یک اولیه ترتیب )42نمودار (. 65دمانمی باقی مشتري نزد شودمی ایجاد انرژي انداز پس طریق

  

  .انرژي عملکرد پیمانکاري طرح یک در شده بینی پیش انداز پس و زمانی ) جدول41نمودار (

  
 با ایدب که است اساسی مزیت یک انرژي مصرف در جویی صرفهو  دارد بستگی قرارداد به شده ارائه خدمات خاص ماهیت

 ندازا پس براي ییهاضمانت شامل مشتري و ESCO بین قرارداد .شود حاصل انرژي هزینه در جویی صرفه هزینه پرداخت

  .گیردمی رب در را سال 15 تا 5 معموالًاست که  پروژه مدت کل براي برداري بهره و اجرا ،فنی و مالی خطرات و هزینه

                                                             
6 5) Bertoldi ،Rezessy ،Vine 2006( 



 

٧٢ 
 

 EPC) مراحل تحت یک پروژه 42(نمودار

 
 سازي پیاده و طراحی را پروژه EPC ،ESCO بر مبتنی شده تضمین پروژه یک تحت. دارد وجود EPC رب مبتنی پروژه نوع دو 

) اجرایی و فنی خطرات جمله از( عملکرد ریسک هرگونه از را مشتري بنابراین، کندمی تضمین را انرژي انداز پس و کندمی

 حد از بیش انداز پس اگر. دهدمی پوشش را کمبود ESCO، باشد شده تضمین حد از کمتر انداز پس کند. اگرمی محافظت

 جویی صرفه بر مبتنی پروژه یک تحت، برعکس .شودمی تقسیم مشتري و ESCO بین اضافی انداز پس، باشد شده تضمین

EPC ،بستگی این زیرا، ندارد وجود "ياستاندارد" تقسیم هیچ: شودمی تقسیم شده تنظیم پیش از درصد با مطابق انداز پس 

 رویکرد دو این بین تفاوت 66.دارد کننده مصرف و ESCO توسط شده گرفته نظر در خطرات و قرارداد طول، پروژه هزینه به

) به این 19در جدول ( .است انرژي انداز پس تقسیم و تخصیص و اصلی فنی تمرکز، پرداخت ترتیبات به مربوط چنینهم

  :است زیر موارد EPC پروژه یک اصلی هاي ویژگیموارد اشاره شده است. 

 از را، ژيانر در جویی صرفه جامع پروژه اجراي و طراحی براي نیاز مورد خدمات کلیه) ESCO( انرژي خدمات شرکت-1

 .دهدمی ارائهمشتري  تسهیالت در انداز پس تأیید و گیري اندازه تا گرفته انرژي اولیه ممیزي

ن بازپرداخت ا آمالی مرتبط ب انداز پس و انرژي انداز پس از مستقیم طور به انرژي وريبهرهحوزه  هاي گذاري سرمایه-2

 شود بنابراین نیازي به سرمایه گذاري در ادامه مسیر از طرف مشتري نیست. می

 .گیردمی عهده به را پروژه شده توافق عملکرد خطرات انرژي خدمات شرکت-3

 را انداز پس کسري است موظف و کندمی تضمین را توافق ردمو انداز پس سطح به دستیابی انرژي خدمات شرکت-4

 .کند جبران

 توسط یا EPC دهندهارائه توسط مشتري، یا شخصی بودجه طریق از یا EPC پروژه اعتبار تأمین براي سرمایه مورد نیاز-5

 EPC هپروژ از وريضر بخش و است تنها یک گزینه EPC دهنده ارائه توسط بودجه تأمین. است تأمین قابل ثالث شخص

 نیست.

                                                             
6 6) Bertoldi ،Rezessy ،Vine 2006.( 
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  انرژي  تأمینپیمانکاري  2- 5-2

 مشتري براي را الزم انرژي ESCO آن موجب به، است گرما صورت به معمول طور به، انرژي تأمین قرارداد نوع این موضوع

 اقدامات تقاضا. این طرف از وريبهره افزایش نه و است تأمین يهاهزینه کاهش انرژي تأمین پیمانکاري تمرکز .کندمی فراهم

 قراردادهاي. باشدمی) توده زیست بخار دیگ توسط شده تولید گرماي خرید مثال عنوان به( تجهیزات سازي بهینه شامل

 دردارند.  متمرکز يهاسیستم کاربرد بیشتري در و شوندمنعقد می) سال 30 تا 10( ترطوالنی در مدت زمان انرژي تأمین

chauf" مدل انعنو به مدل این، فرانسه f age" گیردمی قرار استفاده مورد که است سال 60 از بیش که شودمی شناخته .

 طور به مالکیت کهحالی در، است ESCO عهده بر غیره و تعمیرات، تجهیزات ارتقاء کلیه يهاهزینه، قرارداد نوع این طبق

 صرفه درصد از خود موجود انرژي قبض براساس که کندمی پرداخت را مبلغی مشتري .ماندمی باقی مشتري نزد معمول

   ٦٧ .شده باشدکم  )٪10 تا 3 محدوده در غالباً( محقق شده جویی

  
  

                                                             
 ).٢٠١٠، ھمکاران و سینگ( ٦٧



 

٧٤ 
 

  ESCو  EPCهاي ) مقایسه ویژگی6جدول(
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  ساخت اجرا و انتقال  5-2-3

ESCO را کیتمال سپس دهد ومیم انجا مشخصی زمانی مدت در را پروژه این برداري بهره و تملک، بودجه، ساخت، طراحی 

 شارژ شده هارائ خدمات مطابق و شوندمی وارد مدت دراز در شده ارائه قراردادهاي با مشتریان. کندمی منتقل مشتري به

ها اغلب براي این نوع قرارداد .باشدمی پروژه سود و عملیاتی يهاهزینه و سرمایه بهبود شامل خدمات هزینه .شوندمی

 )43نمودار(در  ريرتبه بندي انواع پیمانکاترکیبی برق و گرما قابلیت اجرا دارد. انرژي از جمله موتورهاي تجهیزات بزرگ 

  نشان داده شده است. 

  رتبه بندي انواع پیمانکاري انرژي متناسب با سطح خطر در حال رشد )43نمودار (

  

  انرژي در کشورهاي اتحادیه اروپا  مروري بر بازار خدمات 5-3

که  2008حتی با وجود بحران مالی سال  .است افزایش حال در گذشته هايدهه طی اروپا اتحادیه خدمات انرژي بازار وسعت

را تبدیل به یک  مالی هايمحدودیت وند کرد غلبه هاچالش بر خدمات انرژي در این بازار شد بازارهاي رکود کوتاه مدتی سبب

 خدمات انرژي ملی بازارهاي .گرفتند قرار رشد مسیر یک در بازارها کلی طور به ،2016-2014 سال از .فرصت کردند

خدمات  ملی بازارهاي د. ترکیبنکنمی جلب خود به را ملیتی چند/  المللی بین بازیگران موارد بسیاري در و محلی هايشرکت

 خدمات انرژي مثال حضور وانعن خیلی مرسوم نیست. به یي خارجهااست ولی حضور شرکت متفاوت بسیار اروپا در انرژي

 صادر شمالی اروپاي به را خود خدمات آلمانی و دانمارکی شرکت اما ،است رایج جنوبی و شرقی اروپاي در آلمانی و فرانسوي

ایجاد  اروپا در متحده ایاالت شرکت هاي خدمات انرژي فرصتی جدیدي براي حضور ،Navigantکنند. طبق نتایج تحقیق می

 در مهم يهاپیشرفت از توانندمی شمالی آمریکاي خود در قوي تجربه با آمریکایی يهاشرکت کهشود می دعاا 68است.شده

 4/2میلیارد دالر ( 7/2در کل بازار اتحادیه اروپا  2015ها در سال ESCOدرآمد . کنند استفاده گذاري سیاست و نظارتی جبهه

میلیارد یورو) خواهد  8/2میلیون دالر ( 1/3به  2024درصدي در سال  7/1میلیارد یورو) برآورد شده است که با نرخ رشد 

میلیارد  6/5میلیارد دالر ( 3/6معادل با  2015در سال  هامد این شرکتحالی است که در ایاالت متحده درآ این در 69.رسید

شود میپیش بینی  ) خواهد رسید.میلیارد یورو 2/10میلیارد دالر ( 5/11 به 2024درصدي در سال  7/0یورو) بود که با نرخ 

ي جامع تر مدیریت انرژي هدایت شود. هابا افزایش فشارهاي نظارتی و سیاست گذاري به سمت استراتژي هاESCOکه بازار 

را  2013 سال در بازارها ترینفعال انگلیس و چک جمهوري ،اتریش ،فرانسه ،آلمان دهد کهاروپا نشان می ESCO بازار بررسی

 عنوان به بازار توسعه و بلوغ نظر از )غیره و تسهیلگرها، هاانجمن، قانونی سوابق جمله از قوي نهادي زمینه با( آلمانتند. داش

 در ،هستند متوسط اندازه با بازارهایی داراي دانمارك و بلژیک ،ایتالیا .شودمی شناخته ESCO اروپا بازارهاي میان در پیشرو

  .شدند شناخته کوچک اروپایی بازارهاي سایرو  بودند مشاهده غیرقابل قبرس و مالت ،استونی ESCO بازارهاي که حالی

                                                             
6 8 Talon and Gartner 2015 
6 9 Talon and Gartner 2015 
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   يهادر سراسر اتحادیه اروپا براساس ارزیابی ESCOاندازه نسبی بازارهاي مالی  )44نمودار (

Bertoldi, Boza-Kiss, Panev, & Labanca 2014)(  

  

  )لوکزامبورگ و ایتالیا بخصوص( دارد وجود NEEAP يهابرنامه اساس بر گزارش اینهاي ارزیابیتفاوت در  توجه: چند

 داده رخ عضو ايکشوره در بیشتري تغییرات وشده   تر متنوع بازار توسعه سطح اتی داشته است زیراتغییر 2016 سال تا )44نمودار(

مورد  EPCقرارداد  مربوط خاص هايویژگی ساییشنا براي تمرکز با انرژي خدمات ملی بازارهاي  )8و  7( هايجدول در .است

  .بررسی قرار گرفته اند

  )JRC 2016( 2016 سال از EPC و ESCO بازارهاي تغییر و توسعه روایتگر ارزیابی )7( جدول
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 شده گنجانده EPC بازار اندازه از شاخص دو ،مقایسه براي. اروپا اتحادیه سراسر در ESCO بازارهاي اندازه از کلی نماي )8( جدول

.است

  
 عمدتا( مشتري نوع چند و) کنندگان تأمین( پیمانکاران از مختلفی انواع ،قراردادها انواع شامل انرژي خدمات بازارهاي اروپا در

مقبولیت ) EPC(البته در بین این قراردادها تنها قرارداد عملکرد انرژي  به طور سنتی فعالیت داشتند. )دولتی بخش و صنعت

اند این در ها به جزء حمل و نقل گسترش یافتهبخش همهدر  EPC و) ESCانرژي ( تأمینر پیمانکاري هاي اخیت. در سالداش

بررسی بازار خدمات انرژي نشان  .ندشدمی گرفته نادیده ها SME و مسکونیهاي سنتی بخشحالی است که در پروژه هاي 

ولی تا حد  هکردمحدودي رشد  ) با سرعتESCانرژي ( تأمینو پیمانکاري ) ESCOانرژي (میبازارهاي خدمات عمودهد که می

کشور در  7لی در و نداهنداد تغییر راخود   ESCO بازارهاي کشور 18اتحادیه اروپا  عضو کشور 28 از. بوده است زیادي پایدار

 از .است) IE( نامشخص مورد 1 و) EE و AT، HU( کاهش حال در بازار 3 ،اند کرده شدر ESCO بازار  2016تا  2014دوره 

 مقیاس و شرکت اندازه ،شده ارائه خدمات نظر از. است صدرنشین پیمانکار 500 با آلمان ،فعال يهاESCO تعداد نظر

 پیمانکاري داراي آلمانی يهاESCO چهارم یک تنها ،دارد وجود پیمانکاران این بین زیادي هايتفاوت شده انجام يهاپروژه

 مدل این فعال پشتیبانی و ارتقاء دلیل در کشور اسپانیا به. هستند خود تجاري فعالیت ترین اصلی عنوان به انرژي خدمات

 از بسیاري و هستند فعال EPC یا ESC پیمانکاري حوزه در هاآن از بخشی تنها ثبت شده است. البته  ESCO 968  تجاري،

. هستندمتمرکز  ساختمان گرمایشی سیستم نگهداري و تعمیر ،مونتاژ و نصب هستند که بیشتر بر مهندسی هايشرکت آنها

بنگاه  10انرژي،  تأمینت رکش 9، انرژي میکت خدمات عموشر 13 دهد کهمیاتریش نشان  در فعال پیمانکار 41مشخصات 

 10 از بیش هاESCO عدادت بلژیک بنگاه مشارو وجود دارد. در 2دفتر مهندسی و برنامه ریزي و  5ي فنی ساختمان، هاسیستم

 وجود دارد.می عمو ESCO چهار که است این بلژیک بازار بارز . ویژگیاست مانده پایدار عدد 15تا  10است که در حدود  سال

 شرکت است. 300-200 حدود فعال يهاESCO ،تخصصی دانش اساس ولی برثبت نشده  ESCOبه عنوان  یشرکت ایتالیا در

 تجربه استونی و دانمارك ،سوئد ،فنالند در تغییري هیچ نظر این از و کنندمین استفاده ESC از معموالً ااروپ شمال کشورهاي
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 این با. ندارد فعالیت ESCO در بازار قبرس در حوزه ی نیزشرکت هیچ. ندارند بازاري وجودي مالتیایی و در استونی .است نشده

 دروجود دارد.  EPCخط لوله در قالب  پروژهدو  است و کرده بینیپیش زاربا اندازي راه براي یاقدامات البته دولت حال

 یا بازار اندازه البته د.دارن وجود محدود فعالیت با ESCOمیک تعداد تنها اسلوونی ،لوکزامبورگ ،لتونی ،لیتوانی ،یونان ،بلغارستان

 این با ولی هکرد کار به شروعهاي اخیر سالدر  بازار قبرس در مثال عنوان به( نیست مرتبط ESCO تعداد با مستقیماً ،فعالیت

  .)اند شده ثبت و مشارکت آماده که ددار وجود شرکت 19 وجود

مهمی را  در بازار نقش )SME( متوسط و کوچک يهاشرکت اکنون که است این اروپا اتحادیه ESCO بازار مهم يهاویژگی از

 93اتفاق ( هب قریب اکثریت. دارند کارمند 250 از کمتر که هستند SME آلمانی نپیمانکارا از سوم دو کنند. حدودمیایفا 

 60هستند که  SME بصورت هابنگاه درصد 95 ایتالیا در ،فعالیت دارند SME مشخصات تحت اسپانیایی يهاESCO درصد)

 با( یتیمل چند بزرگ هايگروه نیز یبخش که هستند بزرگ هاESCOدرصد 5 تنها و کارگر دارند 10 ها کمتر ازدرصد از آن

 بین بزرگ يهاشرکت خواهر يهاشرکت( بزرگ شرکت 6حضور  با بلژیک فقط. دهندمیپوشش  را) کارگر 250 از بیش

  دارد. بازار متعادلی  SME 7تا  5 و) المللی

 آن يهازیرمجموعه یا) EPC( انرژي عملکرد قراردادهاي که هاییشرکتدهد که نشان می EPCبررسی وضعیت بازارهاي 

 براي هاشرکت موارد اکثر در .هستند ESCO بازار از اي مجموعه زیر ،دهندمی ارائه) هاضمانت با ESCO قراردادهاي یعنی(

 کشورهاي در بیشتر( نادرند ،ندمتمرکز EPCروي منحصراً که ییهاکننده تأمین و هستند آزاد ESCO قراردادهاي انواع ارائه

 يهاشرکت ،دیگر طرف از .)اتریش در حدودي تا و ،هلند ،آلمان در همچنین و بالتیک کشورهاي ،فنالند ،سوئد مانند ،نوردیک

ESCO بازار در ،نکردن ارائه ضمانت تجربه یا آمادگی عدم صورت در که دارند وجود EPC میزان .کنند شرکت توانندمین 

 2012 سال در پیمانکاري يهانامهتوافق کلیه از ٪86 آلمان در. است متفاوت هاشورک در انرژي عملکرد پیمانکاري از استفاده

 ٪3 و پیمانکاري اعتبار تأمین براي ٪2 ،انرژي مصرف در جویی صرفه پیمانکار براي ٪9 ،انرژي تأمین پیمانکاري به مربوط

 شتاب 2000 دهه اوایل در قراردادها نوع دو هر و دارند محبوبیت هم EPC و ESC ،اتریش در 70.بود مدیریت پیمانکاري براي

 ،ESCO بازارهاي کل برخالف .هستند ترمحبوب "chauffage" قراردادهاي ،لیتوانی در. اندپیدا کرده کسب توجهی قابل

 به توانمی را این .استبوده رشد به روچهارده کشور عضو  در 2016تا  2014هاي در بین سال عمده بطور EPC بازارهاي

 در هم) مدل هايدستورالعمل و قراردادها طریق از و قانونی نظر از( هاتعریف سازي شفاف ،ارتقاء ،قانونی گسترده هايپیشرفت

 که رودمی انتظار ،کشورها از بسیاري در بهتر شرایط به توجه با .داد نسبت محلی/  ملی سطح در هم و اروپا اتحادیه سطح

وانع معتقدند که باید م در بیشتر کشورهاي عضو ) کارشناسان22کنند. (جدول  رشد ز کشورهاي عضوا میدر نی EPC بازارهاي

خشی به عنوان ب EPCاز  Eurosataکشور مشکالت مربوط به درك  14به طور ویژه در  ، از اینروشناسایی و حل شودکلیدي 

توان به سطح قیمت یا می هاEPCگذار بر مسیر رشد تأثیر. از عوامل خارجی از بدهی عمومی مورد تجزیه نظر قرار گرفتند

  مالت و مجارستان) اشاره کرد.  ،ي واگراي سیاسی (یونانهاثباتی سیاسی (ایتالیا و مجارستان) و یا اولویتبی
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مبتنی بر نظر ارائه شده توسط کارشناسان در بررسی  EPCي هاتوسعه مورد انتظار در بخش –) 9جدول (

JRC2016 

 

بیشترین  عمومی بخش خدمات و ساختمان بخش در EPC دهندگان ارائه، انرژي کننده مصرف اصلی هايبخش نبی در

 EPC بر مبتنی معموالً هاپروژه اینو  کنندمی فعالیت مسکونی بازار در ESCO بسیارکمی تعداد ،نتیجه در. اندداشته را فعالیت

 را موفقیت بیشترین) EPC و ESC دهندگان ارائه( ESCO ،مسکونی غیر یانمشتر بین در .هستند ضمانتی قراردادهاي سایر یا

 هابیمارستان و هاکالج/  هادانشگاه ،مدارس ،محلی و ایالتی ،فدرال دولتی امالك ومستقالت مانند نهادي و دولتی بخش در

 و اندداشته بازارها این به نفوذ در شتريبی موفقیت اما ،هستند فعال نیز صنعتی و تجاري يهابخش در ESCO. اندکسب کرده

EPC استشده متداول کمتر مناطق این در.  

 ي و اقداماتی حمایت از بازار خدمات انرژي هاسیاست 5-4

انرژي  وريبهرهیج در حال رشد است. دستورالعمل به تدر ESCOقدرت مقررات اروپا در رابطه با سهم خود در توسعه صنعت 

)2012/27/EUرکز این اقدامات وجود دارد. ) در م  
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   EEDبندهاي  روابط بین )45نمودار (

  

  .هاي پیوندهاي مربوط به تحریک خدمات انرژي را نشان می دهدنکته: فلش

  )2013نبع : ائتالف صرفه جویی در مصرف انرژي (م

 همه براي كپا انرژي" سند در نیز انرژي وريبهره در گذاري تحریک سرمایه در )EPCانرژي ( پیمانکاري عملکرد کلیدي نقش

ها در این بخش زیرا ،یابد افزایش باید دولتی هايبخش در ویژه به EPC نقش ،ارتباط این طبق .است شده برجسته "هااروپایی

 شرایط تحت توانندمی چنینهم هاآن .شودمی ارائه انرژي مدیریت و کار انجامروش  ،بودجه هانوسازي براي جامع يرویکرد

 هادولت رايب را اهمیت مهمترین این که دهند انجام عمومی يهابدهی افزایش بدون را انرژي ییکارا در گذاري سرمایه خاصی

 ،یاجتماع مسکن مورد در خصوصاً ،هستند روبرو بودجه يهامحدودیت با که دارد ايمنطقه و محلی مقامات همچنین و

 گذاري سرمایه لتسهی منظور به هادارایی نوسازي و دولتی يهاگذاريسرمایهدر حوزه  وانینق بنابراین .مدارس یا هابیمارستان

 حال در (EPBD) ساختمانها انرژي عملکرد دستورالعمل .باشد واضح و شفاف باید عمومی يهادارایی در انرژي وريبهره در

از طریق  لعملدستورا این تحت الزامات از بسیاري .است هاساختماندر  انرژي مصرف کاهش براي قانونی ابزار تریناصلی حاضر

 . با این وجوددهستن هاESCO بازار توسعه به ي دولتی و سایر اقدامات عمومی قادرهاانرژي در ساختمان وريبهرهتشویق بهبود 

 و کاهش انرژي وريبهره اشاره به اقدامات انرژي با مصرف اطالعات آوري جمع طریق از انرژي عملکرد يهاگواهینامه 11ماده 

خدمات  EN15900ند. استاندارد اروپایی نکارائه میرا  ESCOقراردادهاي  را براي ترین محركمهم معامالتی يهاهزینه

تعریف  ،شده قتواف يایر معیارهاي عملکردوري انرژي و سبهبود بهره اقدام مناسب براي) را به عنوان EESانرژي ( وريبهره

 بهبود .ستا انرژي انداز پس تأیید و گیرياندازه ،)اقدامات انتخاب و شناسایی( انرژي ممیزي ن اقدامات شاملکند. ایمی

 عناصر از یکی نبنابرای. شود تأیید و گیري شده اندازه توافق يهاروش طریق از معین زمانی دوره یک طی باید انرژي وريبهره

، شودیم انرژي مصرف کاهش به منجر مستقیم طور به که عملی و هر) EEI( يانرژ وريبهره بهبود عملیاتی EES هر اصلی

  .وندشنیز مطرح  رفتار تغییر و فناوري از بهتر استفاده ی، بهبود وجایگزین است در حوزه ممکن EEI اقدامات. است

 براي داوطلبانه تا ،کندیم درگیر را اي منطقه و محلی مقامات که است اروپایی جریان اصلی ) جنبشCoMمیثاق شهرداران (

 CoM مرجع یک که شوند. هنگامی متعهد خود يهاسرزمین در انرژي پذیر تجدید منابع از استفاده و انرژي وريبهره افزایش

عالوه بر  رو بایددرصد کاهش دهد. از این 20کربن را اکسیدمیزان انتشار دي 2020 سال تا که شودمی متعهد ،کندمی را امضا
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 اقدام یک عنوان به تواندمی ESCO بازار . ارتقاءارائه کنند یگزارش آن عملکرد از و) SEAP( پایدار انرژي اقدام برنامه ائهار

را براي حیات بخشیدن به  انرژي هوشمند در اروپا تعداد زیادي پروژه پروژه .اشدب اهداف براي دستیابی به این اساسی

 بین با بررسی پیوند Eurocontract .نداهدف قرار داده ردکه اغلب بخش دولتی را موده ارائه کردادهاي عملکرد انرژي قرار

-Eي هاپروژه .ددهمی پیشنهاد کیفیت استانداردهاي مالی و براي نوآوري راهنماهایی و اسناد، EPC و سفید يهاگواهینامه

street16، Esoli15، Butuk17 به ،انرژي نوآورانه خدمات پیمانکاري چوبچار در که کندمی کمک هابه شهرداري 

اجتماعی) یک  مسکن براي انرژي بهسازي براي اعتبار تأمین( FRESH18دست پیدا کنند. پروژه  انرژي کارآمد يهافناوري

 نیز در مقیاس بزرگ در اپراتورهاي مسکن اجتماعی است تا امکان بهسازي انرژي EPCعالیت نمایشی براي آزمایش کاربرد ف

 ابزارهاي و هگرفت قرار آزمایش بلغارستان مورد و ایتالیا ،انگلیس ،کشور فرانسه 4در قراردادها . مدل توسعه یافته شودفراهم 

) از پروژه و EESIطرح خدمات انرژي اروپا ( .ه استشد تهیه اجتماعی مسکن در EPC ترگسترده انتشار براي عمومی

 Eurocontractو  ClearContractي قبلی مانند هادمات انرژي که در پروژهو سایر خ EPCاستاندارهاي موجود براي 

ي مکرر هابرنامه ،الین ملیي آنهااي را از طریق کمکي محلی و منطقههافیتظر EESIاست.  ، استفاده کردهبود ایجاد شده

 استاندارد ابزارهاي و هاروش پیشبرد و چنین در زمینه استفادهو هم آوردفراهم می هاشرکتو  آموزشی براي مقامات محلی

EPC و  "جایزه خدمات انرژي"د. کنیی ارائه میهاآزمایشی مشاوره يهاپروژه درChangeBest  بازار خدمات توسعه با هدف

 هارکتش با جانبه دو وگوهايگفت و کلی استراتژي مفاهیم ،تجربه تبادل ،کشور داده موجود در تحلیل و انرژي از طریق تجزیه

 عملکرد ریسک مدیریت( PERMANENTي ها. پروژهاستشدهخود ایجاد  محصوالت توسعه و تجاري يهابرنامه مورد در

 اندازه ویژه به ،انرژي خدمات پیمانکاري از ییهابخش بر روي CombinESو ) آموزش طریق از انرژي وريبهره يهاپروژه براي

ی که جدیداً به کشورهای در PERMANENT است. پروژه شده متمرکز اعتبار مینتأ چنینهم و انداز پس تأیید و گیري

 به پرداختن با انرژي انداز پس يهاپروژه در گذاري سرمایه میزان ارتقاء آن هدف و شده انجام اندعضویت اتحادیه اروپا درآمده

 انداز پس تأیید و گیري اندازه براي نهایی انکاربر براي یکپارچه و هماهنگ رویکردهاي آزمایش و توسعه ازریسک هاي ناشی 

 رساندن حداکثر به براي CombinES . پروژهاستهبود وريبهره سنجش سازمان استفاده مورد ابزارهاي اساس بر ،آنها انرژي

 انرژي يهاسرویس اجراي با عمومی يهایارانه يهابرنامه و هافعالیت پیوستن بهم طریق از انرژي مصرف در جویی صرفه

 اتمام به شوند اخیراً می مالی تأمین IEE برنامه تحت که Transparense و EESI2020 پروژه دو .است شده سازماندهی

 2020 اروپا اتحادیه در اروپا انرژي خدمات طرح ،انرژي مصرف در جوییصرفه اهداف دستیابی به راستاي . درندا رسیده

)EESI2020از استفاده با انرژي مصرف در جویی صرفه ددرص 20هدف  با را  اي ) پروژه EPC  در  پروژه این. کردندمطرح

 در را EPC اجراي مدت طوالنی يهابرنامهکند که حمایت می  ییکالنشهرها و بزرگ شهرهاي از با EESI فعالیت ادامه

 پروژه .است شده پروژه مجریان آموزش و آزمایشی يهاپروژه به منجر به همین سبب دنکنمی ادغام خود انرژي يهابرنامه

Transparense يهاانجمن ایجاد و انرژي عملکرد پیمانکاري بازارهاي به اعتماد و شفافیت افزایش هدف با ESCO در 

 آغاز 2016 آوریل از GuarantEE پروژه .استکرده ارائه را ییهاآموزش ،بازار مختلف ذینفعان براي و کرد کمک اروپا سراسر

 يهاحل راه پروژه این شودمی بینی پیش. دهد می قرارمورد تجزیه و تحلیل  را موانع EPC قراردادهاي با طهراب در و شد

 بخش مشتریان به يبهتر خدمات هاEPC نسبت به بیشتر پذیريانعطاف با سیستمی و اي اجاره تجهیزات با را EPC نوآورانه

  ٧١. کند ارائه خصوصی

 يهاصندوق ESCO بازارهاي در راستاي توسعه بسیار حائز اهمیت است، EPC اقدامات و هاسیاستبراي اجراي  بودجه تأمین

 کشور چندین در گذاري سرمایه و انرژي وريبهره براي بهبود منسجم يساختاربا  هاصندوق طراحی شدند، که اینخصوصی 
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 براي مدنظر نیستند. چارچوب نهایی ذینفع هاآن زیرا است، دشوار هاصندوق این به مستقیم ولی دسترسی ،است شده استفاده

 بهکه اتحادیه اروپا است 2020در افق زمانی  "فراگیر و پایدار ،هوشمند رشد" استراتژي با مطابق 2020-2014هاي سال

 به کمک براي مختلفی تسهیالت اروپا اتحادیه .است شده طراحی کربن کم رقابتی اقتصاد یک به تغییر از پشتیبانی منظور

گذاري  سرمایه يهابرنامه به را خود يهاکه ایده کند کمک پروژه به مجریان تا کرده ایجاد لوله، خطوط )PAD( پروژه توسعه

 و توسعه براي اي منطقه و محلی مقامات مانند عمومی يهاپروژه مسئوالن از سازمان این ،2009 سال تبدیل کنند. از

 نقل و حمل حوزه در جمله از ،)یورو میلیون 30 از باالتر( بزرگ مقیاس در پایدار يهارژيدر حوزه ان گذاري سرمایه اندازيراه

ن است که به مشاغل آ HORIZON2020یکی دیگر از امکانات تحت برنامه تحقیق و نوآوري  کند.می پشتیبانی ،پایدار

حداقل (ي کوچک و متوسط هابر سرمایه گذاري ي انرژي پایدار نمونه را با تمرکزهاکند تا پروژهخصوصی و عمومی کمک می

شوند حامی  می پشتیبانی امکانات این تحت که ییهاپروژه از توسعه دهند. بسیاري) میلیون یورو 50میلیون یورو تا  5/7

 ايبر بودجه اصلی ) منبعEEE-Fانرژي اروپا ( وريبهره. صندوق بود ي نوآورانه خواهندهاترویج روش و EPCتوسعه بازار 

 براي توانمی را EEE-Fگیرد.  قرار استفاده مورد هاگذاري ي و سرمایههاپروژه توسعه براي تواندمی که است ESCO يهاپروژه

 قرارداد براساس یک ESCO یا عمومی نهادهاي ،دولتی مقامات توسط که ییهاپروژه در عدالت سهام مشارکت یا ضمانت ،وام

 با اخیراً EIB .شود می توسط دویچه بانک اداره عملیاتی صورت به صندوق این. کرد استفاده ،اند شده اندازي راه عمومی

 مالی ضمانت به آسان دسترسی و بودن دسترس در. است بوده فعال نامه ضمانت ارائه طریق از ESCO يهاپروژه از پشتیبانی

ن است که یک آمزیتی که وجود دارد  .است EPC / ESCO يهاپروژه براي خالص مالی هايکمک ارائه از ترمهم احتماالً

د شود ولی با این ان را دارد تا سرمایه گذاري مبتنی بر بازار انجام دهد و از بودجه خصوصی بهره منکاین ام یصندوق ضمانت

  را تضمین می کند.  هاد و پروژهدهند، بلکه اعتماد را افزایش میرقابت نمی ک ESCOگذاران وجود با سرمایه

JESSICA توسط 2006 سال در که است مالی مکانیسم یک EIB با  تا دهدمی را امکان این عضو کشورهاي و به شد ایجاد

 را شهري توسعه يهاگذاري سرمایه به یافته اختصاص بودجه و بتوانند کنند گذاري سرمایه اروپا يهاصندوق مالی يهاکمک

 ي بازسازي شهري را داشته باشند.هاگذاري براي پروژهامکان سرمایه سئوالنیا بازگشت سرمایه را حفظ کنند تا م بسیج کنند

  ٧٢.شود استفاده شده تضمین گذاري سرمایه یا بدهی ،سرمایه عنوان به تواند می JESSICA وجوه

 کثرا ،2016 سال از. است آمده )23(جدول در انرژي خدمات بازار محوریت با ملی اقدامات و هاسیاست از کلی نماي

 گذاريسیاست اقدامات سایر و انرژي خدمات بازار توسعه در تسهیل براي خاصی قانون ،اند کرده تحریم را EED که کشورهایی

 در ،مثال عنوان اند. این امر بسیار حائز اهمیت است زیرا که موانع قانونی مانع بزرگی براي توسعه بازار است. بهاعمال کرده

 مورد در را قانونگذاري اصلی اقدامات 2009 آوریل از RD-16-347 شماره مقررات و انرژي وريهبهر قانون ،بلغارستان

 است که در 3855/2010 قانون قانونگذاري، اصلی اقدامات ،یونان در. دهدمی تشکیل انرژي خدمات به مربوط موضوعات

 خدمات دهندگان ارائه به مربوط مقررات و ثبت ،برداري بهره مورد در انوزیر تصمیم و انرژي خدمات ارائه نهادي چارچوب

 دهد اجازه تا شد اصالح 2013 سال در نامه اجاره قانون ،آلمان در پیمانکاري براي قانونی موانع به پرداختن براي. است انرژي

کند. تعداد کمی از  لیمتح پیمانکار به حرارت انتقال هنگام عملیاتی يهاهزینه عنوان به را گرما تأمین يهاهزینه گراجاره

 و اعتبار تأمین ،اند. در بلغارستانکرده اندازيراه را  مختلف يهابخش در انرژي خدمات ترویج براي مالی ابزارهاي کشورها

 ،اسپانیا در .شودمی فراهم پذیر تجدید منابع و انرژي وريبهره صندوق طریق از ESCO خدمات قراردادهاي يهانامه ضمانت

 توسط که را پایدار شهري توسعه يهاپروژه ،شد تأسیس 2010 سال در که ،Jessica / FIDAE28 برگزاري صندوق

 امکان. کندمی مالی تأمین ،یورویی میلیون 122 بودجه طریق از را بود شده اجرا هاشرکت سایر و انرژي خدمات يهاشرکت

 هايساختمان انرژي نوسازي برنامه طریق از نیز موجود ونیمسک هايساختمان کامل يهانوسازي در ESCO شرکتمشارکت 

                                                             
  )٢٠١١ ھمکاران و میلین( ٧٢
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 - سبز رشد"برنامه دو طریق از انرژي خدمات بازار توسعه فنالند در .است شده فراهم) PAREER( مسکونی بخش در موجود

 75 ودجهبا ب ،2014-2009("ساخت محیط زیست" و) یورو میلیون 80 با بودجه ،2015- 2011( "پایدار اقتصاد به راهی

 در انرژي خدمات دهندگان ارائه از ،چک جمهوري در. گیردصورت می نوآوري بودجه تأمین آژانس هماهنگی باو  )یورو میلیون

 از استفاده و انرژي کاهش مصرف ارتقاء دولتی برنامه طریق از 1999 سال از انرژي در جویی صرفه اقدامات نصب یارانه قالب

  شود.، حمایت میدسترس رد انرژي پذیر تجدید منابع

و  دانش ،اطالعات داقداماتی در حوزه ایجا ،انرژي خدمات از استفاده مزایاي مورد در آگاهی افزایش براي کشورها از بسیاري 

 مثال عنوان به( انتشار مختلف هايفعالیت ،)اتریش مثال عنوان به( پیمانکاري پورتال ایجاد شامل اي مشاوره ارائه خدمات

 چارچوب ایرلنددر کشور . اندانجام داده )لتونی مثال عنوان به( ذینفعانبانکی  مشاوره و) انگلیس ،کرواسی ،فنالند ،نیااسپا

ي هاپروژه ،هتربمالی  تأمین و براي دهدمی ارائههایی راهنمایی پروژه توسعه مورد در شده که تنظیم انرژي ملی خدمات جامع

 را عضو کشورهاي ،عمومی بخش در انرژي پیمانکاري جذب از حمایت براي EEDانجام است. انرژي در سطح دولتی در حال 

 در شده کرذ موارد حداقل که دهند ارائه انرژي عملکرد پیمانکاري به رامدل هاي مختلفی از قراردادها  تا کندمی دعوت

  ).23 جدول( اندداده قرار دسترس در را EPC يهامدل تاکنون عضو کشور 10 فقط. شود شامل را XIII ضمیمه EED ضمیمه
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 JRC بررسی و NEEAPs 2014 يهابرنامه اساس بر انرژي خدمات بازار به مربوط سیاسی اقدامات) 10( جدول

2016 )P: ( برنامه ریزي شده  

  

 EPCي خاص هاسیاست 5-5

 ،کند ایجاد بازار تري در واضح شرایط ندتوا می جهانی تعریف شود. یک منتقل ملی قوانین به EED براساس باید EPC تعریف

 تواندمی قابل درك تعریف هستند. یک روبرو یاتپیشنهاد چه با دانندمی بهتر بالقوه مشتریان زیرا ،دهد افزایش را اعتماد

 ستهبرج و جویی صرفه اصلی ایده توضیح براي را خود تالش EPC دهندگان ارائه زیرا ،دهد کاهش را معامالت يهاهزینه

  دهند.انجام می خاص يهاتخصص کردن
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  )مرتبط غیر=  n / r( رسمی اسناد سایر یا ملی قوانین در EPC تعریف تصویب/  انتقال وضعیت) 11(جدول
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 این در .اندکرده منتقل ملی قانون به را EED براساس EPC تعریف کشور 15 ،ارائه شده است 24 جدول که در طورهمان

 تعریف طوري را اصطالحات این هاآن زیرا ،شود سردرگمی باعث لیتوانیا و کشورهاي پرتغال تعاریف رود می انتظار ،شرایط

 پرداختبازبراي  آن  در اما ،داشت وجود تعریفی EED از قبلدر کشور فرانسه  .است دولتی بخش مختص گویی که کنندمی

 ممنوع است دولتی مشتري وقتی انداز سرمایه گذاري از منبع پس پرداخت براي که کندمی تصریح وموانعی ایجاد  انداز پس

) PPP( خصوصی-عمومی مشارکت طرح یک اینکه مگر ،نیست پذیر امکان فرانسه در EED تعریف در EPC ،نتیجه در. است

   .شودمی انجام کمی بسیار تعداد سال هر که ،شود اقتباس
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 تحقق براي حلراه یک عنوان به انرژي خدمات قراردادهاياز  انرژي وريهرهب قانون لهستان ارائه شده در کشور تعریفدر 

 ژانسآ توسط گزارشی در EPC تعریف ،سوئد در. کند می محدود را ESCO دامنه بنابراین ،کندیاد می مالی بخش تعهدات

موفقیت  اما ،است مشتري به نرژيا انداز پس تضمین براي کنندگانتأمین تعهدکه شامل  شد ارائه 2013 سال در سوئد انرژي

 ییهادستورالعمل و يقرارداد هايمدل تدوین به نیاز EPC بخش توسعه منظور به چنینهم EED وابسته به پاداش نیست.

  .است شده ارائه )12( جدول در هایافته و شده بررسی موارد این. دارد

 JRC2016و  NEEAPSهاي ر اساس بررسی) در دسترس بودن مدلهاي قرار داد عملکرد انرژي ب12جدول (

 

  

 هاآن از و هداد توسعه را يهاي قراردادمدل کشورها بیشتر. است کننده امیدوار بسیار يي قراردادهامدل به مربوط اوضاع

 براي قانونی تلزاماا اساس بر ياستاندارد هايقالب یا و کردند تأیید را هاي قرارداديمدل رسماً کشورها اکثر. کنندمی استفاده

 عضو کشور تنها در چند. اندشده داده توسعه که به عنوان نمونه دارد وجود قراردادي مدل چندین. اندتهیه کرده کار شروع

 هاچالش ،هاتفاوت مورد در مسئول مقامات. اسپانیا ،ایتالیا ،ایرلند ،فنالند در مثال عنوان به شده است، ارائه مختلفی يهاگزینه

ري کند. در انتخاب تصمیم گی بهترین مورد در بتواند مشتري که است مهم این ،دهندمی توضیح جایگزین يهامدل مزایاي و

  ) است. BMWFWاد فدرال (صوجود دارد که تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و اقت EPCاتریش یک قرارداد رسمی 

 بر را EPC عمومی اهداف اول درجه در که ، شده تهیه ياردادقرمدل  یک تجارت و صنعت وزارت همکاري با ،چک جمهوري

 عمدتاً که هکرد ایجاد ESCO يهامدل از مختلف نوع سه فنالند در Motiva .دهد می انجام شده تضمین انداز پس اساس

 داراي که(EPC 73 رسمی سایت وب ،یونان در. شودمی استفاده عمومی نهادهاي سایر و هاشهرداري با قرارداد عقد براي

 است. انرژي عملکرد قراردادهاي يهامدل و نام ثبت روند ،قانون به مربوط اطالعات حاوي) است EPC دهنده ارائه رجیستري

74SEAI سازي روشن بر تمرکز با ،بازار ذینفعان به رسانی اطالع و آگاهی افزایش براي یسایتی است که اطالعات وب ایرلندي 

 در. دهدمی مالی ارائه تأمین يهافرصت مورد در زیادي اطالعات و هادستورالعمل ، EPC مدل اردادقر یکو  مبهم موضوعات

 قانون تحترا خصوصی  و عمومی همکاري ،خدمات ،تأمین در حوزه هانامه توافق از مختلفی يهامدل 2007 سال از اسپانیا

تدوین شد ولی استفاده  2009در سال  EPCد استاندارد است. در دانمارك مدل قرارداشده ایجاد عمومی بخش قراردادهاي

اص براي تحقق اهدافشان کنند و قراردادهایی که به طور خي دانمارك از رویکرد خود استفاده میهانشد زیرا که شهرداري

اندارد که کل چرخه اولین قرارداد است 2014در نروژ در سال  ،. در منطقه شمالیداده بودنددر اولویت قرار  را اندتعیین شده

EPC  .را پوشش می دهد راه اندازي شد  

                                                             
7 3 http://www.escoregistry.gr/  
7 4 http://www.seai.ie/Your_Business/Energy-Contracting/The-ESCO-Market/  
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 موانع باقی مانده و انتظارات آینده 5-6

ی انرژي با کارایبهبود صرفه  به مقرون يهاپروژه از بسیاري ،انرژي خدمات بازار توسعه براي چشمگیر هايتالش وجود با

ار خدمات بررسی موانع محدود کننده باز .کندمی جلوگیري انرژي خدمات صنعت کامل پیشرفت از موانعی روبرو هستند که

 استقرار زا جلوگیري ، در راستايدهد که برخی از موانع به طور به هم پیوستهنشان می EPCي مرتبط با هاانرژي و پروژه

و  نون گذاريهی، قاي اطالعات و آگاهاموانع در قالباین ) که 42نمودار انرژي عمل می کنند ( وريبهره در گذاري سرمایه

 خاص کشورهاي و هابخش خارجی، فنی و اداري و رفتاري تقسیم می شوند. عالوه براین موانع عمومی، ،بازاري ،مالی

  . قرار گیرند مورد بررسیانرژي کامل و کارامد  خدمات بازار به دستیابی براي باید که دارند فردي به منحصر يهامحدودیت

 اطالعات و اگاهی -1

د به عنوان دارن کمی تجربه که بازارهایی در اغلب موفقیت آمیز و مثبت يهانمونه وجود عدم و جدید مفاهیم درك شواريد

 از بسیاري رودیم انتظار و از جمله موانع برشمرده است را مثبت يهانمونه وجود عدم لتونی کشور .شودمی در نظر گرفته مانع

 موضوعات با ،ESCO امکانات از مشتري آگاهی وجود به توجه با ،هستند انرژي نوظهور ماتخد بازار داراي که دیگر کشورهاي

 از مانع ژيانر انداز پس براي اقتصادي هايپتانسیل از نهایی کنندگان مصرف بین در دانشوجود  عدم .شوند روبرو مشابه

 قابل اطالعات وجود عدم دلیل به حدي تا. شودمی مانآل مانند ترپیشرفته بازارهاي در حتی انرژي پیمانکاري يهاپروژه جذب

هاي تالش رو با وجوداز این .شودمی ارزیابی کمتر گذاري سرمایه يهاگزینه سایر به نسبت انرژي وريبهرهبهبود  منافع ،اعتماد

 يهاگزینه ،هارویه ،يانرژ اندازپس براي هاي موجودپتانسیل تشخیص هاشرکت از بسیاري ،مختلف صورت گرفته در سطوح

 در گذاريایهسرم مزایاي کامل ارزیابی به قادر بنابراین ،دانندمی دشوارامري  در این حوزه را موجود محصوالت و مختلف

  .نیستند انرژي وريبهره

  قانون گذاري و مالی -2

جی در سوئد و در یک نظر سن ده استحقوقی در حوزه قراردادهاي خدماتی را به عنوان مانعی ذکر کر اتکشور لتونی ابهام

 است. در شده قلمداد بزرگ مانع یک عنوان به هاشهرداري خدمات انرژي در يهاشرکت فعالیت به مربوط مقررات و قوانین

مشکل ایجاد  اياجاره انرژي خدمات از استفاده است در ممکن نیز اجاره قوانین حقوقی مرتبط با مسائل ،هاچالش این کنار

 از حمایت برابر در مالک مالی يهامشوق و انرژي با مرتبط نوسازي اياجاره هايپروژه تنظیم مورد در مشکالتی آلمان . درکند

  . است شتهدا وجود انرژي توزیع و تولید بر مؤثر انرژي مدیریت شرایط و ریزيبرنامه قوانین ،اجتماعی مسکن مستاجران

  رفتاري-3

 پیمانکاري ،ثالم عنوان به همراه است. پیچیدگی با گذاران سرمایه و مشتریان، براي کاربران هاقرارداد و بازارها از برخی

 رفتار و که چارچوبالزم است  و است خدمات و انرژي کنندگان تأمین براي پذیر ریسک نسبتاً تجارت یک انرژي عملکرد

که مشتریان در حالی ایجاد شود. گذاريسرمایه داختبازپر کافی براي اطمینان تا باشد شده تعریف واضح کاربران به طور

ا تحمل صر قابل پیش بینی ریسک بیشتري راعنبا خدمات تجاري و عمومی و کاربران نهایی در بخش مسکونی در ارتباط 

 هايکتشر د بهاما در همه کشورهاي عضو قابل اجرا نیست. اعتماد محدو لحاظ شده هاکنند. در کشور فرانسه این ارزیابیمی

صرف مالت نیز م و. در برخی موارد از جمله اتریش تندي داخلی از جمله موانع بلوغ بازار هسهاحلولویت راهخدمات انرژي و ا

 رفه انرژي مقرون به ص تأمیني خود را براي هاي پیش ساختارهاي داخلی و مسئولیتهاکنندگان عمده انرژي از مدت

  کرده اند. ایجاد
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 ESCOاز موانع مرتبط با  نقشه )46نمودار (

 

  

 

 بازاري و خارجی -1

تصادي توجیه اق تاثبا . قیمت پایین انرژي به این معنا است کهدارد هاپروژه يمدقابل توجهی بر روي کارآ یمت انرژي تاثیرق

 است ممکن انرژي قیمت نوسانات ،این بر ن دشوار است. عالوهآترده و خدمات مرتبط با سي گهاه در پروژهژبازده سرمایه به وی

در  .است شده گنجانده آلمان ي کشورهاتحلیل در مانع این. باشد داشته انرژي وريبهره اقدامات استقرار در ايعمده تأثیر

ضریب هزینه انرژي اغلب کمتر است و  انرژيمصرف  تربه علت شدت پاییني کوچک و متوسط هازمان بررسی شرکت

 پیمانکاري با کوچک مقیاس يهاپروژه ،این بر د. عالوهنشومقرون به صرفه در نظر گرفته نمی هاپتانسیل دستیابی به پیشرفت

تفکیک ي مالی هاوقمعامالتی باالیی دارند. عالوه بر این مش يهاهزینه عموماً هاآن زیرا نیستند ) سازگارEPC( انرژي عملکرد

انوار را خاي و محدود به چند ي اجارههارا در بخش EPCي مرتبط با اهها در بازار و پروژهESCOتواند شدت نفوذ میشده 

  . ي مالی اشتباه در هر دو بخش مسکونی و غیر مسکونی وجود داردهامحدود کند. مشوق
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 مالی -2

 برخوردار افیک سرمایه از گذاران سرمایه است ممکن کنند.رقابت می محدودانرژي براي سرمایه  وريبهرهي مربوط به هاپروژه

 ،الوه بر اینعکنند.  استفاده خود اعتبار از شد خواهند مجبور ،انرژي وريبهره اقدامات در گذاري سرمایه براي و نباشند

 مصرف ريگذا سرمایه تصمیمات به توجه با که کنندمی اضافه سربار يهاهزینه تحت را انرژي يهاهزینه معموالً هاشرکت

 ،وريبهره افزایش ،دارایی ارزش از جمله افزایش وري انرژياي متعدد بهبود بهرهمزای .شودمی سوبمح ثانویه موضوع ،انرژي

 .گیرندمی رقرا توجه مورد ،گذاري سرمایه براي گیري تصمیم هنگام در آیند،به حساب می ندرت به که بهداشتی يهاپیشرفت

 تأمینمتناسب  و ي مناسبهاگزینه و هستند برخوردار یکم آگاهی از ژيانر وريبهره زمینه در عموماً هابانک ،آن موازات به

 ت اجرايدولتی در صور این بخش عالوه بر .ندارد وجود بازار در انرژي مصرف در گذاري سرمایه يهامالی براي پروژه

 ترینندهپراک و بزرگترین احتماالً ،کند و همین امرلحاظ می عمومی يهابدهی از بخشی عنوان به آن را ESCO يهاپروژه

  کرده است.  محدود شدت به را بازارها و هآمد بوجود اخیر يهاسال در که است سدي

 فنی و اداري -3

 يراردادهاقتجربه در حوزه  عدم همچنین و فنی خطرات عدم امکان مدیریت مناسب ،فنی دانش با فقدان هابسیاري از کشور

EPC و ESCO ي پیچیده فنی و هابا تجربه مانند آلمان راه حل ياحتی در کشوره ).استونی مثال انعنو به( روبرو هستند

ي هاود. هزینهبگی محصوالت متفاوت خواهد و ویژ وجود دارد که بسته به فرآیندها هاخطراتی عملیاتی در زمان اجراي پروژه

 انرژي اريشود. پیمانک ،نداز پیش بینی شدهي غیر قابل پیش بینی مورد نیاز ممکن است سبب کاهش پس اهاپنهان، آموزش

پیمانکاري با  و اقتصادي ،فنی جذاب هايحل راه شناسایی و اطالعات آوري جمع به علت ،انرژي عملکرد پیمانکاري ویژه به و

امات جراي اقدو ا اعتبار، صدور درخواست مناقصه تأمینمعامالتی در  هايي معامالتی باالیی روبرو هستند. این هزینههاهزینه

ي دارند و ي بزرگ هستند که هزینه معامالتی کمترهابه دنبال پروژه . به همین دلیل پیمانکاران اغلبتحمیل خواهد شد

  دارند.  وريبهرهپتانسیل بیشتري براي افزایش 

) M&Vیري و تایید (گتوان به مراحل عمومی اندازهمی دارد EPCي هانقش اساسی در موفقیت کلی پروژه از جمله مراحلی که

شود. یت حاصل نمیاز تضمین شده با موفقاتفاق نظر بین شرکا و پس اند ،بدون داشتن اندازه گیري و تایید مناسباشاره کرد. 

M&V که آنجا از. کندمی را تعیین عملکرد بر مبتنی قراردادهاي در مالی تأمین تعهدات پرداخت براي که را پروژه اندازپس 

 بنابراین و دشو گیري اندازه مستقیم طوربه ندتوا نمی ،است انرژي مصرف از اجتناب نمایانگر انرژي مصرف در جویی صرفه

 صرفه اقدامات واقعی تأثیر وجود دارد تا صحت تأیید و گیري اندازه اصطالح به برنامه یک در شده توافق قوانین از اي مجموعه

ان مصرف پایه گیرد تا میز قرار بررسی مورد مناسب سنجش برنامه یک طریق از دبای انداز را نشان دهد. پس انرژي در جویی

راحی و . بنابراین طدمورد ارزیابی قرار گیر پروژهو عملکرد کلی پس از اجراي  برآورد شودبه با لحاظ عوامل عملیاتی و خارجی 

 استهانجام داد 2006اي در سال مطالعه نسن درها اثر می گذارند. EPCي هادر درازمدت بر موفقیت پروژه M&Vاجراي 

 در راتتغیی گذاري ارزش و تأیید براي که تعریف کرد ییهامتدولوژي مجموعه عنوان به توان را می M&Vمعتقد است که 

 .شودیم دهاستفاموعه اي اقدامات صرفه جویی انرژي، مداخله مج از ناشی ،مشخص زمانی دوره یک در انرژي مصرف الگوهاي

  ي اصلی صرفه جویی انرژي شامل موارد ذیل خواهد بود: هالفهمو

  

سازي به استفاده پس از پیاده انرژياشاره دارد و  EPCن مصرف قبل از اجراي قرارداد رمول باال مصرف انرژي پایه به میزادر ف

وت مصرف انرژي بین نصب و پس از تفارا اشاره دارد. به عبارت دیگر، صرفه جویی در مصرف انرژي  EPCانرژي بعد از اقدامات 
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در این  و زمان و غیره را ییآب و هوا اتچون تغییر یالبته باید به این نکته توجه کرد باید عوامل کند.راه اندازي تعیین می

 عنصر یک عنوان به استاندارد روش انتخاب یک .ي مختلفی انجام می شودهابه روش M&V. محاسبات پیچیده لحاظ کرد

 پروتکل .شودانرژي در نظر گرفته می خدمات بازار کلی طور به و ESCO به دارانسرمایه و مشتري اعتماد ر تقویتد کلیدي

 تا شد تهیه متحده ایاالت انرژي وزارت توسط 90 دهه اواخر در) IPMVP( عملکرد تأیید و گیري اندازه المللی بین

 اندازه اي حرفه برنامه. شودارائه  هاروش سازي استاندارد و هاEPC با برخورد نحوه مورد در ESCO براي را ییهاراهنمایی

 شناخت دوگانه هدف با) EVO( وريبهره سنجش سازمان و انرژي مهندسان انجمن توسط نیز صالحیت تأیید و گیري

 منتشر شده است. تأیید و گیري اندازه زمینه در اي حرفه کلی استانداردهاي بردن باال و حوزه این در متخصص ترین متخصص

 رهبر اسپانیا که دارند وجود اروپا اتحادیه عضو کشور 5 در فقط مجوز داراي متخصصان ،EVO توسط شده منتشر آمار طبق

  .است هاآن

  توزیع متخصصان حرفه اي اندازه گیري و تایید معتبر در سراسر جهان )47نمودار (

 

Source: IPMVP2014  

 اتحادیه سراسر در انرژي خدمات دهندگان ارائه توسط شده اتخاذ M&V يهاشیوه ررسیب براي شده انجام نظرسنجی در

 از ٪22 که داد نشان چنینهم هاکنند. پاسخ می پیروي M&V طرح از هاسازمان) ٪68( اکثر که شد مشخص ،اروپا

 لی است که استفاده از این در حا .کنندنمی استفاده M&V پروتکل از ESCO غیر هايشرکت ٪45 و ESCO هايشرکت

M&V مشکالتی از قبیل تخصیص ناعادالنه ریسک عملکرد و محاسبات پس انداز سبب تواند با مبناي علمی ضعیف می

 آب مانند، متغیر عوامل تواند پیچیده باشد زیرامی M&Vحال، شود. با این مناسب عملیاتنامشخص و در نظر گرفتن مبناي نا

شوند. این پیچیدگی در برخی موارد مانع اصلی رسیدن به بازار بالغ خدمات  گرفته نظر در قرارداد مدتطول در باید هوا و

 زیر موارد شامل باید M&V طرح تدوین شود . به طور کلی یک M&Vانرژي است از این رو باید دستورالعمل واضحی براي 

  :باشد

  .باشد شده انتخاب M&V استاندارد از واضح تعریف یک -

  .باید مورد بررسی قرار گیرد M&Vیت فنی برنامه ریز صالح -

  .یک محدودیت زمانی لحاظ شود M&Vباید براي اجرا، نصب تجهیزات و گزارش  -

 باید اقدامات موثر بر صرفه جویی در مصرف انرژي ارائه شوند.  -

 باید دوره مرجع و پارامترهاي موثر به درستی تعریف شوند.  -

  .انتخاب شود ریف معادالت، فرائض و منابع)اي محاسبه پس انداز (تعاباید روش شناسی مناسبی بر -

 . و فاصله زمانی مناسب رعایت شود  باید نظارت دقیقیبراي اندازه گیري از پارامترهاي مورد نیاز  - 
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 IPMPVمروري بر چهار گزینه  -)13جدول(
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 بودجه و حسابداري ساالنه -1

 ر فعالد واضح و خاص طور به EPC و کلی بطور انرژي وريبهره يهاگذاري سرمایه در مناقصهمدل هاي مختلف  استفاده از

 کشورهاي از EED . از این رو،ها و مزایاي عمومی روبرو استحوزه برآورد هزینهبا موانعی در  عمومی بخش در EPC کردن

 اطمینان این تا ،کنند اتخاذ را دابیريت ،ساالنه حسابداري و ریزي بودجه و عمومی خریدهاي مورد در تا خواهد می عضو

 طوالنی دادهايقرار از استفاده و انرژي وريبهره بهبود در گذاري سرمایه براي عمومی نهادهاي که روند استفاده شود حاصل

 ترسیدس براي قانونی مانع هیچ اعالم کردند که انگلیس و فنالند ،آلمان 2015انرژي تسهیل شده است. در سال  عملکرد مدت

 وانینق تحلیل و تجزیه براي 2012 سال در که ،کاري گروه یک ،انگلستان در وجود ندارد. ESCO خدمات به دولتی بخش

 نتیجه این به تاسیس شد و موجود ساختار و اعتبار تأمین يهاوگزینه انرژي وريبهره يهاپیشرفت بر حاکم ویژه حسابداري

 يهاپروژه از دقیق حسابداري ی برايراهنماهای که شد گرفته ارد. از این رو تصمیمند وجود خاصی موانع هیچ که رسیدند

 انرژي وريهبهر در گذاري سرمایه براي تجاري يهاپرونده توسعه براي دولتی يهاسازمان ایجاد شود تا به انرژي وريبهره

 جمهوري ،کرواسی ،در کشورهاي اسپانیا که خص شدمش ESCOدر مورد بازارهاي  JRC، در بررسی 2015د. در سال کمک کن

وروستات ي ملی و منطقه یا در یهاعضو مشکالتی و ابهاماتی در مورد تفسیر سیستم اروپایی حساب کشورهاي سایر و چک

 در رژيان خدمات شرکت یک توسط شده انجام يهاگذاري مشخص نبود که آیا سرمایه کامالً ESA2010وجود دارد . براساس 

ي مقام هاي عمومی منتقل شود یا خیر. یادداشتهاملی و بدهی حسابداري است به قرار تاسیسات یا عمومی يهاتمانساخ

 زینهه شود گرفته نظر در خصوصی و دولتی مشارکت عنوان به اي پروژه که دهد که براي اینیستات نشان ماارشد یورو

 پس را ختمانسا کل ارزش از ٪50 حداقل برابر با باید قرارداد در صیخصو اشخاص توسط انرژي وريبهره بهبود براي سرمایه

 نمی گرفته نظر امکان پذیر نیست و این در ESCO يهاپروژهمورد در  معمول طور به که باشد برابر انرژي وريبهره نوسازي از

 جبران لیپو انداز پس توسط نرژيا وريبهره يهاپروژه در گذاري سرمایه از بخشی حداقل یا کامل گذاري سرمایه که شود

 EPCاشتند که ددر کشورهاي اسپانیا و چک ذینفعان اظهار  .دهند ارائه را انرژي انداز پس ضمانت توانندمی هاEPC و شودمی

 در نظارتی نهادهاي و هاشهرداري به مربوط عمدتاً موضوع این که داد گزارش بر بدهی دولت مرکزي موثر خواهد بود . آلمان

دند کر مشاهده را هاشهرداري بدهی بر EPC منفی تأثیر رومانی و اسلواکی ،بلغارستان است. سهامداران منطقه سطح

را  این قواعد تأثیرستات و اموضوع حسابداري توسط یورو "هاانرژي پاك براي همه اروپایی"کمیسیون اتحادیه اروپا در گزارش 

 انعطاف ريحسابدا چارچوب یک که است این. هدف آن دهدتجزیه و تحلیل قرار می بر بازار پیمانکاري عملکرد انرژي مورد

نی باید در عالوه براین براساس یک سري از مواد قانو .بگیرد نظر در را هاآن خاص ماهیت تا شود ایجاد EPC از پذیرتر

  ي عمومی سازگاري زیست محیطی نیز باید لحاظ شود. هافرآیند

مله موانع جاز  صورت گرفته و عمومی يهادستگاه در انرژي وريبهره ارتقاء مختلف موانع ممیزي براي يامطالعه ،سوئد در

 انرژي نیازهاي يبرا راهنما اسناد تهیه عدم ،اداري نهادهاي همکاري عدم جمله از ،سازمانی شناسایی شده می توان به موارد

قدان مهارت الزم براي فاشاره کرد. عالوه بر این  زمان نظر از کارهایی چنین به کافی اولویت عدم و خرید يهارویه با ارتباط در

ت با محلی اولوی ریزي نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در سطح مقاماتي بودجههااعمال الزامات قانونی و مدیریت مالی روش

  اقدامات کوتاه مدت است نه بلند مدت . 

 EPCیی براي ترویج هاتوصیه5-6
 اتحادیه سطح در ،گذشته سال 15-10 طول در شده انجام اقدامات نظر از چنینهم و حقوقی اقدامات نظر از ESCO رهايبازا

نشان  هاگذاري سیاستاقدامات و  بررسی ابتکارات، 2016تا  2014وره اند. در د شده برخوردار بیشتري حمایت از اروپا
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 از انرژي بیشتر وريبهره براي شرایط بهبود چگونگی مورد در کارشناسان نظر دهد که ابتکارات محدودي صورت گرفته ومی

   شد که به شرح ذیل است: آوري جمع EPC يهاپروژه براي ویژه به و هاESCO طریق

 اهداف بلند پروازانه تر تعیین -1

خدمات  وي براي تقاضايو اهداف بخشی خاص استقبال کردند که همین امر محرك ق وريبهرهکارشناسان از معرفی اهداف 

ESCO ترجمه ملی اهداف به که ،است کرده تعیین اهدافی را هوایی و آب و تغیرات انرژي وريبهره اروپا براي است. اتحادیه 

 و کنند هدایت را انرژي وريبهره بازارهاي بتوانند تا بلندپروازانه هستند کافی اندازه به ملی اهداف این برخی اوقات. شوند می

 هايختمانسااز  ٪3، سال در مجبورند عضو کشورهاي ،2014 سال ژانویه از .یابد می افزایش EPC تأمین تقاضاي نابراینب

 کشورهاي ،کار این مانجا براي .سازند برآورده را انرژي عملکرد نیازهاي حداقل تا کنند بازسازي را خود مرکزي دولت به متعلق

 ارائه ،ردیگ طرف از. کنند گذاري سرمایه باشد زیاد خیلی است ممکن مالی بار که جایی در را عمومی بودجه باید عضو

از . ندکن مداخله به طور همزمان مالی خدمات و نوسازي تخصص ارائه با مرحله این در دقیقاً توانندمی EPC دهندگان

دهندگان ن ارائهد و در لیتوانی و لهستای شویاد م ESCOاستونی به عنوان بازارهاي جدید  و لیتوانی ،اتریش ،قبرس ،کرواسی

EPC که کنند می پیشنهاد متخصصان ،تجربیات این . براساسشوندوارد می براي انجام تعهدات نوسازي به بخش عمومی 

 رو انرژي را وريبهره بازار تر تهاجمی اروپا باید الزامی شود تا اتحادیه طرف از ملی سطح اقدامات براي يتربلندپروازانه اهداف

 در. باشد اروپا هاتحادی نیاز حداقل از باالتر که کنند تعیین را اهدافی توانندمی محلی و ملی يهااداره .دهند سوق جلو به

 ،2010 سال یافته است. در افزایش محلی و مرکزي هايدولت حمایت دلیل به اخیر هايسال در EPC از استفاده انگلیس

از  اي نهگلخا گازهاي انتشار درصدي 25 کاهش به نیاز ،اهداف سایر کنار در که کرد معرفی را سبز دولت تعهدات دولت

 اعتبار تأمین براي سرمایه گذاري بیشتر ،نوسازي سریع نرخ نتیجه در .شتدا 2015 سال تا مرکزي ي دولتهاساختمان

  بود.  الزم خصوصی بودجه ورود و جایگزینی

  

 ین اتحادیه اروپا افزایش سازگاري با قوان-2

 قوانین و هوا و بآ و انرژي مهم يهاسیاست به مربوط ياسناد ابتکارات از ترکیبی با اروپا اتحادیه در انرژي وريبهره سیاست

 و آب مدت بلند يهااستراتژي .دارند انرژي وريبهره به اي ویژه توجه که است )هابخشنامه مثال عنوان به( اروپا اتحادیه خاص

 و هاESCO ،مثال انعنو به .دنباش داشته مطابقت مالیاتی و دارایی ،اقتصاد يهامناطق در حوزه يهاسیاست با باید انرژي و هوا

 آمیز وفقیتم هماهنگی عدم .گیرد قرار توجه مورد دیگر يهازمینه در تواند می ،شودمی یجادا ESCO بازارهاي از که فرصتی

 Eurostat راهنماي یادداشت که دارد وجود هانشانه از بسیاري. است شده تجربه Eurostat ESA 2010 تفسیر با رابطه در

 قوانین .تاس داشته عضو کشورهاي دولتی در بخشهاي EPC بازارهاي بر منفی تأثیر "دولت هايحساب بر EPC تأثیر"در مورد

Eurostat يهاپروژه توسعه مانع بودجه کسري و عمومی يهابدهی مورد در EPC ومیعم بخش در انرژي وريبهرهبهبود  و 

 یارهايمع از استفاده با را EPC یک شناسایی مهم فاکتورهاي که ،شودمی پیشنهاد ارزشیابی است. از این رو یک شبکه

 و موقع به EPC مورد در "هااروپایی همه براي پاك انرژي" ابالغیه ،کند. بنابراینمی استخراج قبول غیرقابل و واضح ،یکنواخت

 ،نتیجه در. شود استفاده هاESCO توسط شده ارائه انرژي وريبهره يهاپیشرفت از صرفه به مقرون پتانسیل از تا است ضروري

 هاEPC زا يترپذیر انعطاف حسابداري چارچوب یک تا است انجام حال در یورواستات با گفتگو و بحث 2017 سال اوایل از

   .بگیرد نظر در را هاآن خاص اهیتم بتواند تا شود فراهم
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 افزایش منظور به جانبه دو آگاهی افزایش ،اتریش با این اثرات ملی را ایجاد کرده اند. در مقابله حل راه ملی دولت چند

 مومیع ترازنامه در گذاريسرمایه چنین ثبت بدون ESCO قراردادهاي تهیه چگونگی مورد در عمومی مدیریت در اطمینان

 EPC ایايمز از کلی درك و کردندمی پشتیبانی EPC از قبالً که گیرندگان تصمیم که شد مشخص بلژیک در .است شده انجام

 رود می انتظار نتیجه در نیست پذیر امکان دیگر EPC طریق از ترازنامه از خارج اعتبار تأمین که نتیجه مشخص کرد ،داشتند

 کلی بطور انرژي وريبهره يهاپروژه توسعه بر کلی طور به نتیجه در و ،یابد شکاه ٪50 از بیش EPC جدید يهاپروژه تعداد

ي مثال در . براي عمومی صورت گرفته استهاو بدهی EPCدر بلغارستان اقدامات زیادي در حوزه  .گذاشت خواهد تأثیر منفی

رصد د 15حداکثر تا ي جدیدي هایاست هر سال بده ممکن هاقانون مالیه عمومی ذکر شده که شهرداري 32و  17ماده 

حاسبه حد در زمان م EPCي هاسرمایه گذاري .به عهده بگیرند EPCرا تحت گذشته  سال 4 ساالنه سرمایه هزینه میانگین

 انرژي وريبهره قانون ،این بر آیند. عالوهبه حساب نمی هاي کلی ساالنه شهرداري براي باز پرداخت بدهیهاعمومی بدهی

 در یگريد اصالحیه .کنند امضا سال 10 براي توانندسال می 5را به جاي  EPC يهاپروژه که ايگونه به است یافته تغییر

 عمده موانع تیورواستا تعریف شود. در کرواسی مالی تأمین ضمانت با يهاپروژه تا دهدمی عمومی اجازه فروش و خرید قانون

 براي که دش آماده EPC مدل قرارداد یک ،وضعیت این بر غلبه کند. برايمی یجادا EPC عمومی يهاپروژه توسعه براي را اي

   .است احترام مورد یورواستات تعریف و محدودیت که کندمی تضمین و شده استاندارد عمومی بخش

  و مفاهیم  هاشفاف سازي بیشتر مدل-3

EED و ESD بازارهاي بقیه براي حدودي تا و انرژي عملکرد يپیمانکار با رابطه در را تعاریفی ESCO و عضو هايکشور به 

 دیگر با وعض 14اتخاذ کرده اند و  EPCعضو در اسناد حقوقی خود تعریف ملی را در مورد  15 .دهند می ارائه EPC بازار

 زیرا ،دهد فزایشا را شفافیت تواندمی EPC و ESC دهندگان ارائه بین تمایز. عالوه براین دندار مطابقت اروپا اتحادیه تعریف

 دهندنمی ائهار تضمینی هیچ هاآن که حالی در ،دانندمی EPC یا ESCO دهنده ارائه را خود هاشرکت از بسیاري هنوز امروزه

شرکت  19رس راي مثال درقبدر برخی از کشورها ثبت اینگونه شرکت بسیار راحت است ب .گیرندنمی عهده بر را خطرات یا و

 از یکی ،UNI رجیستري استانداردبر اساس  ،ایتالیا اند. در نکرده اجرا را اییپروژه تاکنون هیچکدام اند ولیثبت شده

 هیچ بلغارستان در. ندارد وجود ESCO یا EPC دهندگان ارائه لیست بین این لسیت و  همپوشانی هیچ ،مرجع يهالیست

  ندارد.  وجود هاEPC و هاESC بین تفاوتی

 که آنچه به و دارند اعتماد بازار به بالقوه مشتریان زیرا ،است ESCO بازارهاي در موفقیت اصلی شاخص ،ریحص درك و تمایز

 هزینه تواندمی ین امرا. کنند استفاده جایگزین قراردادهاي انواع از که دارند را قدرت این و هستند آگاه کامالً کنندمی "خرید"

هم   ،ESCO ازارهايب به مربوط کلیدي تعاریف کلیهدر مورد  توافق از بعد .کند کوتاه را مذاکره زمان و دهد کاهش را معامالت

 قراردادهايمدل  تهیه ، تمایز تقویت براي دیگر راه. دارد وجودعمومی  رسانی آگاهی و اطالعات بیشتر انتشار به نیازچنین 

را  دفرآین ایناردادي قرهاي خاص مدل دارند صدق ي کهجدید هايمشتر به ESCO ملی بازارهاي .است اساسی و یکنواخت

وارد د. در برخی مهستن مسکونی بخش براي مدل قرارداد یک تهیه حال در بلژیک و استونی. دکنمی کمک توسعه دهند

 یکی ،آلمان در. شوندنمی عمومی تهیه مراحل طی به به همین دلیل موفق و شوندمی مشتري تصویب مانع هاEPC پیچیدگی

 يهانسخه دگرفتن تصمیم آنها و است قراردادها پیچیدگی ،است EPC بازارهاي فعلی کندي باعث شود می تصور که دالیلی زا

  .کنند تهیه تري ساده

 قراردادهاي مذاکره و افزایش انعطاف پذیري -4

رکت بین مشتري و شرکت و مشا ي معامالت کاهش یابدهاهزینهباید اعتماد ایجاد شود، ي هاي قراردادمدلبراي ایجاد 

دادها ت از قبل شناخته شده نیست و قرارتر جزییادادهاي بالغتر و قراري پیچیدههاخدمات انرژي افزایش یابد ولی در وضعیت
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 و است مجاز انگلیس و دانمارك در قرارداد انعقاد روند یا قراردادها در پذیري باید انعطاف پذیري بیشتري داشته باشند. انعطاف

باید با استفاده از دیالوگ  EPCکه قراردادهاي  شدهدر رومانی پیشنهاد  .شودمی دنبال "مذاکره رویه" اصطالح به بلژیک در

   در این حوزه کار کرده اند بهره مند شد. توان از تجربیات کشورهایی که قبالًابتی انجام شود. عالوه بر این میرق

  

  EPCي متمرکز بر هاکمپین-5

. د و بدل شود، رتوسعه یافته اي دارند ESCOت در مقیاس وسیع بین اعضاي اتحادیه حتی در کشورهایی که بازار باید اطالعا

ي زیست هارشد چشمگیري داشته است. در کشورهاي عضوي که آگاهی EE,ESCO,EPCالبته آگاهی کشورها در مورد 

. در سال خواهد بود EPCي هاد که همین امر محرك پروژهکننسرمایه گذاري می EEي هادر پروژه، محیطی باالیی وجود دارد

فزایش اافزایش اعتماد و قابلیت اطمینان و ، هاو فرصت هابا هدف تقویت درك مدل کسب و کار، چالش EPCکمپین  2012

ي هادر ساله . البتزارهاي خدمات انرژي را بهبود دهدا چارچوب مالی باتاثربخشی در کشورهاي عضو ایجاد شد و سعی دارد 

ي را هاوژهبا شناخت موانع توسعه زمینه موفقیت بیشتر پر 2016ي هااول بر مباحث کلی متمرکز بود در حالی که در سال

ري از نقش و تي مربوطه مشتریان تصویر واضح هاو درك هزینه نوسازي پروژه. زیرا با درك خطرات اساسی در یک دورآفراهم 

  دست می آورند.  را به ESCOي هادالیل هزینه

 کیفیت تضمین -6

 Transparenseتحت پروژه  EPC يفتاررترین مشکالت است. آیین نامه اعتماد و تعهد از جمله مهم در برخی کشورها

و اصول بحرانی  هامدیریت شده است. ارزش eu.ESCOي هاو انجمن EFIEESتوسعه یافته و براي پایداري بلند مدت توسط 

مین امر ه وکنترل کیفیت وجود ندارد  راياین حال پیوستن به آن داوطلبانه است و هیچ مکانیزمی ببا شده است تعریف 

نامه رفتاري به  پیشنهاد داده اند تا آیین ESCOکند. ذینفعان بازار را با اختالل مواجه می تضمین کیفیتمیزان اعتماد به 

، اخذ مجوز شد معرفی اسلواکی در انرژي خدمات دهندگان رائها کیفیت سیستم تضمین کیفیت کنترل شده ارتقا یابد. تضمین

 شرکت انیبروزرس تخصصی يهادوره در یکبار سال سه هر موظفند پروانه دارندگان ت و کلیهسمنوط به قبولی در امتحان ا

کرد انرژي عمل دادهايمحیط زیست و اّب برچسب سازگاري با محیط زیست قرار ،در اتریش وزارت کشاورزي، جنگلداري .کنند

  . کندرا ارائه می

   تسهیلگرهانقش -7

 خریداران به ESCOتوسعه یافته  تعریف نشده است. در یک بازار کامالً درستی به ESCO بازارهاي توسعه در تسهیلگرها نقش

داد ند باید قرارآیهستند. در این فر كمالایی براي اجراي اقدامات صرفه جویی در مصرف انرژي و یا بازسازي هادنبال راه حل

ESCO  دشوار  هانآیسه پیچیده هستند و ارزیابی و مقا هاحلاري در نظر بگیرند و ولی این راهبه صورت لیزینگ یا برون سپرا

ی که تسهیل یه اقداماتلیستی از کل 2013در سال . ها اطالعی ندارند ESCOاست. در بیشتر کشورهاي مشتریان حتی از وجود 

ی براي تهیه اطالعات کلی براي کمک به مشتریان عالقه مند بخش دولت کردند تاوانند انجام دهند را آماده تکنندگان می

تخصصی در  مند دانشیازد. این وظایف نائه کنن را ارمشتریا نظارت و تایید پس انداز مد نظر ،انعقاد قرار داد ،انتخاب ،مناقصه

  هیلگر است. اعتبار و مدیریت تس تأمین ،زمینه فناوري

) محلی یا( ملی يهاآژانس مثال عنوان به ،کنند می عمل اروپا در کننده تسهیل عنوان به که دارند وجود سازمان تعدادي

 در برلین انرژي آژانس ،اتریش در Graz انرژي آژانس ،ایرلند در SEAI ،فنالند در Motiva مثال عنوان به) (وريبهره( انرژي

 ،)خصوصی( انرژي حسابرسی يهاشرکت ،)غیره و ،اسلواکی در انرژي وريبهره مرکز ،قبرس در قبرس ژيانر آژانس ،آلمان
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 تهیه مشاوران یا) مجارستان و دانمارك در مشاوران مثال عنوان به( خصوصی يهاکننده تسهیل و حقوقی مشاوران برخی

EPC آمیز موفقیت يهاپروژه عمومی خشب اگر .دنده انجام را کار این تواندیکه م چک جمهوري در ESCO سازي پیاده را 

 شودمی توصیه ،بنابراین. بر بازار اثر داشته باشند اثر تواند می ،دشو داده نمایش یا و منتشر گسترده طور به طالعات آنا و کند

  .دنکن تدوین نیز را جدید امکانات و کرده عملی دقت با را موجود الزامات ،شود تقویت فرآیند این در دولتی بخش نقش

 صندوق ضمانت -8

 از رخیب بر غلبه براي فرصتی عنوان به JRC ESCO بررسی کارشناسان توسط بارها اروپا اتحادیه سطح در ضمانت صندوق

 EPC يهاپروژه براي الزم اولیه يهاگذاري سرمایه تهیه در تواند می صندوق این .است شدهمعرفی  EPC پروژه یک خطرات

ي بعد از اجراي هاتبدیل به یک چالش خواهد شد و اغلب شرکت زدر طوالنی مدت نقدینگی مالی نی .کند ایفا اساسی را نقش

وه مالی و وج ینتأمتوانایی مالی براي حضور در یک پروژه جدید را نخواهند داشت. ولی با فراهم شدن امکانات  پروژهچندین 

ي سرمایه هاهاعتبار پروژ تأمینرژي و منابع تجدید پذیر در بلغارستان براي وري انین مشکل قابل حل است. صندوق بهرها

   انرژي بیش از ده سال است که به عنوان صندوق ضمانت فعالیت می کند. وريبهرهگذاري 

   قرار دادهاي خدمات انرژي  برآورد کلی وضعیت 5-8

وري انرژي اجتناب هاي بهبود بهرهزیستی اجراي سیاستانرژي و لحاظ رویکرد محیط  هايو هزینه براي بهبود وضعیت مصرف

 به بیدستیا براي الزم يهاحلراه و سیس شدند تا خدماتأشرکت هاي خدمات انرژي نیز براي همین امر ت .ناپذیر است

 نکاريقرارداد پیماوزه هاي موجود در این حاز قرارداد. یکی انرژي را ارائه کنند وريبهرهانرژي و بهبور  هزینه توجه قابل کاهش

 وريبهره هاي مستقیم دراز اصل بازپرداخت سرمایه گذاريجویی هاي صرفهاست که با شناخت پتانسیل) EPCانرژي ( عملکرد

، وجود دارد )EED( انرژي وريبهره ی نیز برايدستورالعمل اروپا اتحادیه اساسی قانونعالوه بر این در  کند.استفاده می انرژي

 دهندگان ارائه و رژيان عملکرد پیمانکار براي را تعاریفیو کند می تعیین را انرژي خدمات بازار ارتقاء براي صریح الزامات که

راستاي در  را اقداماتی، انرژي خدمات بازار تقویت براي خواهدمی عضو کشورهاي از چنین. همدهد می ارائه انرژي خدمات

براي  و ایجاد مکانیسمی EPCه از برچسب هاي کیفیت و انتخاب بهترین روش هاي استفادانتشار اطالعات مناسب، مشوق

دهد تا به می هاي خدمات انرژي این امکان رااین دستورالعمل به شرکت اجراي .دهند انجامرسیدگی به شکایات و اختالفات 

انرژي با  وريبهره ملی صندوق اندازي راههاي بزرگ کمک کنند تا تعهدات کاهش مصرف انرژي خود را عملی کند. شرکت

ا و هقرارداده در این رابط کند.هاي بیشتري را براي فرصت هاي سرمایه گذاري ایجاد میارائه تسهیالت مالی مناسب، جذابیت

 ارائه بینوري انرژي براي تحقق بهبود بهره قراردادي رابطه، کنندطرح هاي مختلفی که شرکت هاي خدمات انرژي مطرح می

  تسهیل کننده خواهند بود. کند ومشخص میرا  )مشتري( انرژي نهایی کاربر و انرژي خدمات دهنده

هاي خدمات انرژي کمک به شرکتکه  خدمات انرژي است ياز جمله قراردادها) EPCپیمانکاري عملکرد انرژي (داد قرار

 فنی، و مالی خطرات. این قرار داد انجام دهند را پروژه يهاهزینهبازپرداخت  ،انداز پس از حاصل درآمد جریان ازکند تا می

دهد. در یک نوع از انتقال می پروژه به شرکت ارائه کننده خدمات انرژي مدت کل برداري را از مصرف کننده براي بهره و اجرا

شرکت  شود و در صورت محقق شدن پس انداز کمتر از مقدار تعیین شدهاین قرار داد میزان پس انداز انرژي تضمین می

شود. نوع دیگر مبتنی بر دهد و در صورت افزایش مقدار پس انداز مقدار مازاد بین دو طرف تقسیم میکمبود را پوشش می

تشابه این دو نوع از قرارداد این است که  شود.می تقسیم شده تنظیم پیش از درصد با مطابق انداز و پسصرفه جویی است 

 تأمینگذاري از پس انداز محقق شده کند و هزینه هاي الزم براي سرمایهرا ارائه می شرکت در همه مراحل خدمات مورد نیاز

شود. انرژي می تأمین يهاهزینه کاهشباعث  تجهیزات سازي بهینهاز طریق  انرژي تأمینپیمانکاري در قراردادهاي  شود.می
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، ساخت، طراحیاست که اجرا و انتقال  ساختهاي طرحکنند یکی از طرح هایی که شرکت هاي خدمات انرژي ارائه می

  . دنکنمی منتقل مشتري به را مالکیت سپس د ونانجام می ده مشخصی زمانی مدت را در برداري بهره و تملک، بودجه

و  ر رشد استشود که بازارهاي خدمات انرژي در مسیمشخص میمروري بر بازار خدمات انرژي در کشورهاي اتحادیه اروپا با 

آمد کل این مفید خواهد بود به همین خاطر درهاي آمریکایی با سابقه طوالنی فعالیت بسیار ایط براي حضور شرکتاین شر

ین اعضا طیف بالبته میزان فعالیت بازارها در خواهد رسید.  میلیون دالر 1/3به  2024درصد رشد در سال  7/1ها با شرکت

ی از هادهاي نظارتنعال در سطح اتحادیه اروپا، کشور آلمان به سبب حضور قوي در بین بازارهاي فاي دارد، براي نمونه گسترده

 قبرس و مالت، استونیاین در حالی است که در کشورهاي  به نسبت سایر اعضا در بهترین شرایط است. توسعه و بلوغنظر 

شود که شرکت مختلف سبب میدر کشورهاي  و سطح آگاهی عمومی قوانین موجود .براي خدمات انرژي بازاري وجود ندارد

 و نصبو امور  رند ندا EPCو تاکیدي بر ارائه قراردادهاي  و تنها قراردادهاي مرسوم را ارائه نکنند هاي خدمات انرژي لزوماً

 و کوچک يهاکتشر بازارها بیشتردر به طور معمول  .را نیز انجام دهند ساختمان گرمایشی سیستم نگهداري و تعمیر مونتاژ،

ست. هاي فعال متعادل اکنند و تنها در کشور بلژیک بازار از نظر حضور و اندازه شرکتدر بازار نقش ایفا می )SME( طمتوس

البته ي است. درصد از قراردادها توافقنامه پیمانکاري انرژ 86هاي کوچک و متوسط هستند و دو سوم بازار شرکتدر آلمان 

  سیاسی افزایش یابد.ومی، ثبات قراردادها باید درك عمبراي بهبود وضعیت 

  

 ESCدهاي نهادي قراردا و و در بخش هاي دولتی EPCعمومی قراردادهاي  بخش خدمات و فراوانی، در بخش ساختمان راز نظ

انرژي دارد، باید در  وريبهرهنقش مهمی در تحریک سرمایه گذاري در حوزه  EPC. البته به دلیل اینکه فراوانی بیشتري دارند

 وپاییار جریان اصلی ) جنبشCoMمیثاق شهرداران (ي دولتی که رویکردهاي جامع تري دارند، توسعه پیدا کند. بخش ها

 تجدید منابع از استفاده و انرژي وريبهره افزایش به متعهد تا داوطلبانه، کندمی درگیر را ايمنطقه و محلی مقامات که است

مطرح شدند  )EESIطرح خدمات انرژي اروپا ( وپروژه انرژي هوشمند  هایی مانندپروژه .خود شوند يهاسرزمین در انرژي پذیر

این بازار  فعاالنه در ها،با مدیریت ریسک عملکرد پروژه آورد کهشرایطی را فراهم می هامقامات محلی و شرکت تا براي 

، انرژي مصرف در جویی صرفه رساندن حداکثر هگذاري، ب سرمایه میزان البته پروژه هاي دیگري نیز براي ارتقاءمشارکت کنند. 

در سراسر اتحادیه  EPC قراردادهاي با رابطه در انرژي و رفع موانع عملکرد پیمانکاري بازارهاي به اعتماد و شفافیت افزایش

  اروپا راه اندازي شدند. 

است،  EPC اقدامات وها سیاست براي اجراي بودجه تأمیناز جنبه هاي مهم دیگري که باید مورد بررسی قرار گیرد بحث 

به و  روپا استاتحادیه ا 2020در افق زمانی  "فراگیر و پایدار، هوشمند رشد" استراتژي با مطابقخصوصی  يهاصندوقطراحی 

 در قالب البته اگر پروژه هايگذاري تبدیل کنند.  سرمایه يهابرنامه به را خود يهاکه ایده کند کمک پروژه مجریان

 و مکانیسم مالی )EEE-Fانرژي اروپا ( وريبهرههاي صندوق توانند از خدمات ضمانتی و واماي عمومی منعقد شوند میقرارداده

JESSICA .هاي چوب، عدم وجود اگاهی، ابهامات حقوقی، چارعدم وجود یک تعریف واحد جهانی از قراردادها بهره ببرند

 کشورها اکثر رو. از اینشوندقانونی، مانع از توسعه بازار می در کنار موانع یه، نوسانات قیمت انرژي، کمبود سرمارفتاري ناواضح

البته  .اندتهیه کرده را کار شروع براي قانونی الزامات اساس بر استاندارد هايقالب یا و کردند تأیید را ییهاي قراردادمدل رسماً

وزه تجربه در ح عدم چنینهم و فنی خطرات ریت مناسبعدم امکان مدی، فنی دانش ها با فقدانبسیاري از کشورهنوز 

  و از اینرو هزینه معامالتی بسیار باالست.   روبرو هستندها ESCO و EPC قراردادها

توان دارد میشده ق نظر بین شرکا و پس انداز تضمیناتفا و EPCهاي از جمله مراحلی که نقش اساسی در موفقیت کلی پروژه

مانع اصلی رسیدن به  این فرآیند پیچیدگی البته در برخی مواقع ) اشاره کرد.M&Vدازه گیري و تایید (به مراحل عمومی ان
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با وجود موانع معرفی شده با تعیین  .تدوین شود M&Vرو باید دستورالعمل واضحی براي الغ خدمات انرژي است از اینبازار ب

لی، شفافیت بیشتر مفاهیم، تضمین کیفیت و استفاده از تسهیلگرها  تر، افزایش سازگاري با قوانین داخاهداف بلندپروازانه

   توانند رواج بیشتري داشته باشند.می EPCقراردادهاي 


