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چکیده
 نقش پررنگ انرژیهای فسیلی و ورود منابع جدید به سبد،نگاهی به آمارهای انرژی نشان دهنده آن است که روندهای افزایشی عرضه و مصرف انرژی
 به دلیل اهمیت باالی منابع انرژی تجدیدپذیر بررسی سیاستگذاریهای.انرژی مورد تاکید است که این منابع جدید شامل انرژیهای تجدیدپذیر است
 ههدف از ایهن پههوهش بررسهی سیاسهتههای انهرژی.موفق در یک منطقه یا کشور میتواند به عنوان الگویی برای سایر کشورها درنظرگرفتهه شهود
تجدیدپذیر ترکیه به عنوان یک کشور دارای پتانسیل باالی منابع انرژی تجدیدپذیر با سیاستهای اتحادیه اروپا به عنوان یکی از موفقترین الگوهها در
 نتایج این پهوهش نشان میدهد که یکی از مهمترین مشکالت برای ترکیه عدم ثبات در سیاستهای بلندمدت بخش انرژی تجدیدپذیر.این زمینه است
 ترکیه دارای سهم قابل توجه انرژی برق آبی است که از نظر محیطزیستی مشهکالتی بهه دنبهال هواههد، در مقایسه با سیاستهای اتحادیه اروپا.است
 بررسی آمارهای رسمی نیز نشان مهیدههد. بسیار کم است،داشت در حالی که سهم انرژی زمین گرمایی به عنوان یک منبع مناسب برای محیطزیست
سیاستهای ترکیه نتوانسته تغییر قابل توجهی را ایجاد کرده و با روندی نوسانی همراه بوده در حالی آمار در مورد اتحادیه اروپا حهاکی از موفهق بهودن
.سیاستگذاریها در این منطقه بوده است
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Abstract
An examination of energy statistics highlights the increase in energy supply and consumption, the
significant role of fossil fuels, and the entry of new resources into the energy portfolio, which includes
renewable energy. Due to the high importance of renewable energy resources, the study of successful
policies in a region or a country can be considered as a model for the other countries. This study aims
to examine Turkey's renewable energy resources policies as a country with high potential for
renewable resources with European Union (EU) policies as one of the most successful models in this
field. The results of this study showed that one of the most important problems for Turkey is the
instability in long-term renewable energy resources policies. Compared to EU policies, Turkey has a
significant share of hydropower, which will cause environmental problems, while the share of
geothermal energy as a suitable resource for the environment is by far with a lower impact. A review
of official statistics also showed that Turkey's renewable energy policies have not changed
significantly and have been accompanied by a fluctuating trend, while statistics on the EU have
shown that the policies in this region have been successful.
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مناسب بودن سیاستها برای کمک به افزایش سهم منابع تجدیدپذیر و
استفاده از مزایای این منابع است .سیاستها و راهبردهای اتحادیه اروپا
به دلیل دید همه جانبه میتواند نمونه بسیار مهمی برای دنیا باشد.
 -2انرژی تجدیدپذیر
در تعریف انرژی تجدیدپذیر در منابع مختلف به یک نکته تاکید میشود
که عبارت است از منابعی که از جریانهای طبیعی به دست میآیند و
دوباره و به طبیعت برمیگردند .اهمیت انرژی تجدیدپذیر را میتوان از
سه جنبه محیط زیست ،توسعه اقتصادی و امنیت تامین انرژی مورد
بررسی قرار داد.
محیط زیست
در دهه اول قرن  21منابع تجدیدپذیر انرژی جایگاه مهمی را در ارتباط
با مسائل محیط زیست پیدا کردند ،زیرا نگرانیها درباره آلودگی هوا و
تغییرات اقلیم به میزان قابل توجهی آگاهی عمومی و حمایت های
دولتی (برای سیاست گذاریهای حفاظت کننده از محیطزیست) را
افزایش داد (گونزالو .)550 ،پیدا کردن یک راه حل مفید برای مواجه
شدن با مشکالت رشد جمعیت ،نبود انرژی ،کمیابی انرژی و گرم شدن
زمین یکی از مهمترین چالشها در قرن  21است که مشکل تولید
انرژی جهان نیز در ادامه آن مطرح می شود (گلن .)206 ،نکته مهمی
که در این ارتباط وجود دارد عبارت است از کاهش عرضه و مصرف
سوهتهای فسیلی و حرکت به سمت جایگزینی آنها با منابع جدید.
عوامل زیادی میتواند دلیل این موضوع باشد که از جمله توکنمز و
دمیرلی معتقد هستند برای توسعه یک اقتصاد و جامعه پیشرفته نیاز به
انرژی بیشتر هر روز احساس میشود .این افزایش از یک سو و کاهش
انرژیهای فسیلی (به دالیلی چون مشکالت دسترسی و آلودگیهای
محیطزیستی) از سوی دیگر سبب شده تصمیمگیران و سیاستگذاران به
جایگزینی منابع فسیلی فکر کنند (توکنمز و دمیرلی.)1 ،
توسعه اقتصادی
در بررسی متغیرهای مختلف یکی از عوامل مهم و اثر گذار ،ارتباط آن با
رشد اقتصادی است که انرژیهای تجدیدپذیر هم از این قاعده مستثنی
نیستند .پهوهشهای بسیاری درباره ارتباط بین مصرف انرژی و رشد
اقتصادی انجام شده ولی تاکنون محققان در مورد رابطه این دو متغیر
اتفاق نظر ندارند .مطالعات گذشته نشان میدهد که در مورد رابطه رشد
اقتصادی و مصرف انرژی فرضیات متفاوتی وجود دارد تا جایی که حتی
برهی ،انتخاب این فرضیهها و همچنین سطح آن برای یک کشور یا
گروهی از کشورها را به عنوان یک چالش اساسی برای پهوهشگر می
دانند (مونتاسار .)103 ،توگجو و همکارن معتقدند بررسی ارتباط بین
مصرف انرژی و رشد اقتصادی در سه گروه قابل طبقهبندی است :گروه
اول) مطالعاتی که در آنها ارتباط بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی
بررسی شده است؛ گروه دوم) مطالعاتی که به بررسی ارتباط بین رشد
اقتصادی و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر پرداهته میکنند .گروه سوم)
مطالعاتی که هدف آن شناسایی ارتباط بین رشد اقتصادی و مصرف
انرژی به تفکیک تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر بوده است (توگجو1942 ،
و .)1943

 -1مقدمه
انرژی به عنوان یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی و پیشرفتهای
اجتماعی شناهته میشود و جامعه مدرن بدون آن مفهومی ندارد .تا
جایی که میزان سرانه دسترسی انرژی برای هر فرد از نشانههای
پیشرفت و توسعه اجتماعی محسوب میشود (چادری .)1657 ،نگرانیها
در مورد محیط زیست سبب شد ،تالشهای بسیاری در مورد تغییر منابع
انرژی و جایگزینی انرژیهای پاک انجام شود .شروع این فعالیتها از
سال  1992بود که در آن سال دولتها ،کنوانسیون تغییر آب و هوای
سازمان ملل را پذیرفتند تا اقدامات اساسی برای مقابله با مخاطرات
محیطزیستی و افزایش انتشار گازهای گلخانهای آغاز شود .در سال
 1997و در ادامه این اقدامات ،کنفرانسی در شهر کیوتو برگزار شد که
نتیجه آن تصویب پروتکل جدیدی بود .با این پروتکل کشورهای صنعتی
تعهد دادند انتشار گازهای گلخانهای هود را بین سالهای  2008تا
 2012به میزان  5درصد کمتر از سطح انتشار در سال  1990برسانند.
این توافق سبب توقف روند صعودی انتشار گازهای گلخانهای کشورهای
صنعتی (طی حدود  150سال) شد و به معکوس شدن این روند کمک
زیادی کرد .1در ادامه و در یکی از مهمترین اقدامها در سال  2015و در
شهر پاریس 195 ،کشور برای جلوگیری از افزایش دمای کره زمین در
این قرن تا  2درجه سلسیوس و تالش برای افزایش آن تا زیر  1/5درجه
توافق کردند .2بسیار واضح است که در این مورد هم یکی از عناصر مهم
و شاید مهمترین بازیگر برای رسیدن به اهداف توافق نامههای تغییرات
اقلیم ،انرژی است .در میان منابع انرژی ،عرضه و مصرف انرژیهای
فسیلی از گذشته تاکنون همواره به عنوان عضوی اصلی هم در عرضه و
هم در مصرف انرژی بوده است .بررسی آمارهای عرضه و تقاضای
انرژی در دنیا به سه نکته تاکید میکند )1 :افزایش عرضه و مصرف
انرژی؛  )2نقش پررنگ انرژیهای فسیلی؛ و  )3ورود منابع جدید به
سبد انرژی .بررسیها نشان میدهد روند افزایشی مصرف انرژی
همچنان ادامه دارد و تنها ،منابع مورد مصرف تغییر کرده است .به
عبارت دیگر در روند افزایشی مصرف انرژی برهی منابع جایگزین منابع
دیگر شده و با روندی فزاینده سهم بیشتری از مصرف انرژی را به هود
اهتصاص دادهاند .در این میان ،رشد مصرف سایر منابع (شامل انرژی-
های تجدیدپذیر) و انرژی برق نشان میدهد که نقش این موارد در سبد
انرژی مصرفی غیرقابل انکار است .در بین کشورهای منطقه هاورمیانه
ترکیه دارای ظرفیت باالیی در انرژیهای تجدیدپذیر است و از سویی
نیز در صورت تمایل به پیوستن به اتحادیه اروپا باید هود را با سیاست-
های این اتحادیه هماهنگ کند ،لذا بررسی موفقیت یا مناسب بودن
سیاستهای اتخاذ شده در این کشور در مقایسه با الگوی موفقی مانند
اتحادیه اروپا میتواند درس آموهتههای زیادی برای سایر کشورها به
همراه داشته باشد .در این پهوهش سیاستهای ترکیه با یک الگوی
موفق در دنیا مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته تا به این سوال پاسخ
داده شود که سیاستهای اتخاذ شده در حوزه تجدیدپذیر در کشور ترکیه
تا چه میزان با این الگو انطباق داشته و موفق بوده است .این الگوی
موفق اتحادیه اروپا است که روند انرژیهای تجدیدپذیر در آن ،حاکی از
1-United Nations, Kyoto protocol to the United Nations
Framework; Convention on Climate Change, 1998.
2- United Nations, Paris Agreement, 2015.
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همه منابع انرژی  )7اطمینان از برنامههای توسعه پایدار انرژی سازگار و
با حداقل آسیب بر محیطزیست  )8پاسخگویی حداکثری به تقاضا از
طریق منابع داهلی  )9تنوع عرضهکنندههای انرژی و پرهیز از وابستگی
به یک منبع یا کشور  )10اضافه کردن منابع تجدیدپذیر و نو به سیستم
عرضه انرژی در اسرع وقت  )11اطمینان از تامین انرژی کافی ،قابل
اعتماد و اقتصادی در طول زمان  )12اطمینان از امنیت انرژی عرضه
کننده  )13اجرای اقدامات برای بهرهوری انرژی  )14برنامهریزی برنامه-
های تحقیق و توسعه جهت برآوردن الزامات مورد نیاز افزایش تقاضای
انرژی  )15حداقل کردن تلفات در تولید ،انتقال ،توزیع و مصرف انرژی
کشور  )16حفاظت از محیطزیست و سالمت عمومی در تولید انرژی
(ناالن .)1429 ،ترکیه برای رسیدن به اهداف هود در سال ،2023
برنامههای ملی به همراه راهبردهای مرتبط با آنها را طراحی نموده و
بنابراین میتوان گفت که توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ترکیه بین
سالهای  2009تا  2015افزایش یافته است .سهم برقآبی از سالی به
سال دیگر نوسان زیادی داشته ،تقاضای برق بیش از دهه گذشته رشد
کرده و بخش برق ترکیه بر روی نسل جدید تولید برق با استفاده از
منابع تجدیدپذیر و حمایتهای جذاب ،سرمایهگذاری کرده است .بی-
ثباتی تولید انرژی برقآبی ،استفاده بیشتر از گاز و زغال سنگ و رشد
تولید برق سبب شده در ترکیه به رشد سهم انرژیهای تجدیدپذیر از
طریق افزایش ظرفیتهای نصب شده ادامه دهد .برای مثال ،در سال
 2015سهم انرژیهای تجدیدپذیر در کل عرضه انرژیهای اولیه 12.1
درصد و در تولید انرژی برق  32.3درصد بوده است .ترکیه پتانسیل
باالیی در انرژیهای تجدیدپذیر (بویهه در بخشهای هورشید ،باد و
زمینگرمایی) دارد که استفاده از پتانسیل در فاز بعدی نیازمند تغییرات
قوانین و مقررات است .5شکل  1آمار مربوط به سهم انرژیهای
تجدیدپذیر در مصرف نهایی ناهالص را در اتحادیه اروپا و کشور ترکیه
بین سالهای  2013تا  2018نشان میدهد .بر اساس این نمودار سهم
مذکور در کشور ترکیه از  13.91درصد در سال  2013به  13.66در سال
 2018کاهش یافته در حالی که این مقدار برای اتحادیه اروپا از 15.38
درصد در سال  2013با روندی افزایشی به  17.98درصد در سال 2018
رسیده که نشان از کارآمد بودن سیاستهای این اتحادیه در افزایش
سهم انرژیهای تجدیدپذیر دارد.

امنیت تامین انرژی
به طور کلی سیاستگذاریها ممکن است با بحرانها و هطرات متفاوتی
هم از نظر داهلی و هم از نظر هارجی یا بینالمللی مواجه شوند.
سیاستهای انرژی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و امنیت سیاست-
های انرژی میتواند در اثر عوامل داهلی یا هارجی با چالش مواجه شود.
برای مثال سیاستهای امنیت انرژی در اتحادیه اروپا از نظر داهلی با
مشکالتی از قبیل بازارهای با کارایی کم و زیرساهتهای ضعیف روبرو
است و از نظر هارجی با چالشی مانند وابستگی به واردات نامطمئن
مواجه است (یوهانسون .)200 ،قبل از ورود به بحث اهمیت امنیت
انرژی و ارتباط آن با انرژیهای تجدیدپذیر ،بهتر است نگاهی به تعریف
مفهوم امنیت انرژی انداهته شود .مفهوم امنیت انرژی واژهای نیست که
به سادگی بتوان آن را تعریف کرد زیرا این عبارت به دلیل اثرگذاری و
اثرپذیری زیادی که به همراه دارد ،میتواند شامل متغیرهای زیادی
باشد .به عقیده برهی پهوهشگران ،امنیت انرژی یک عبارت بزرگ و
پیچیده است که مسائل مختلفی را مانند امنیت عرضه ،قابلیت اطمینان
زیرساهتها ،توان مالی و دوستی با محیط زیست دربرمیگیرد (گارسیا
گوسانا.)891 ،
 -3ترکیه
به دنبال تالشها برای به حداقل رساندن تاثیر منفی فعالیتهای صنعتی
بر محیطزیست ،ترکیه به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات
آب و هوا پیوسته و پروتکل کیوتو را در سال  2009به تصویب رساند.
دولت ترکیه همچنین فهرستی از اقدامات را در برابر هرگونه اثر منفی
محیطزیستی از سال  2010آماده کرد که از جمله میتوان به مواردی
مانند ترویج استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و استفاده موثر از انرژی و
فناوری ذغال سنگ پاک ،کاهش انتشار گازهای گلخانهای ،استفاده از
پتانسیل زیستتوده  /بیوگاز (در امکانات زیربنایی آب ،فاضالب و مواد
زائد جامد) ،افزایش اثربخشی کنترل و نظارت بر انطباق استخراج پایدار
و اصول پایدار محیطزیست در استخراج معدن و آموزش و آگاهی
عمومی از تغییرات آب و هوا و فناوریهای انرژی سازگار با محیطزیست
اشاره کرد .3ترکیه هدفگذاریهایی برای صدمین سال جمهوریت در
این کشور یعنی سال  2023انجام داده که در بخش انرژی راهبردهای
مشخص شده شامل ارتقای استفاده از منابع بومی نظیر زغال سنگ،
سهم  30درصدی منابع تجدیدپذیر در انرژی برق ،کاهش شدت انرژی
به  20درصد پایینتر از سطوح سال  2010از طریق بهبود بهرهوری و
راه اندازی دو سوم نیروگاههای هستهای میشود .4سیاستهای انرژی در
ترکیه بر اساس موارد زیر است )1 :پاسخگویی به تقاضای بلندمدت از
طریق سرمایهگذاری دولتی ،بخش هصوصی و هارجی  )2فعالیتهای
هصوصیسازی به ویهه سرعت بخشیدن به هصوصیسازی در بخش
انرژی  )3توجه به هزینههای تامین انرژی از طریق واردات به ویهه در
مورد نفت و گاز  )4اطمینان از توسعه بهینه تمامی منابع داهلی انرژی )5
اطمینان از عملکرد پایدار در مصرف بهینه انرژی  )6استفاده منطقی از

شکل  - 1سهم انرژیهای تجدیدپذیر در مصرف نهایی ناخالص

3-Ministry of Energy And Natural Resources of Turkey, National
Renewable Energy Action Plan for Turkey, Ankara, December
2014, p11.
4-International Energy Agency (IEA), Energy policies of IEA
countries: Turkey, OECD/IEA, Paris, 2016, P14.

منبع دادههاEuroStat Database :
5-International Energy Agency (IEA), Energy policies of IEA
countries: Turkey, OECD/IEA, Paris, 2016, P165.
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معاف شدند .این معافیت شامل نیروگاههای انرژی تجدیدپذیر با ظرفیت
راهاندازی حداکثر  500کیلووات ،نیروگاههای تولید همزمان با حداقل 80
درصد بهرهوری کل و نیروگاههای تولید همزمان کوچک با  50کیلووات
ظرفیت راهاندازی میشد .8قانون منابع زمینگرمایی و آبهای معدنی
طبیعی در سال  2007تصویب و در سال  2014اصالح شد .در قانون
مذکور مبانی و مقررات برای اکتشاف ،تولید و حفاظت از منابع زمین-
گرمایی و آب معدنی طبیعی ایجاد شد که بر اساس آن منابع زمین-
گرمایی و آب معدنی به دولت تعلق دارد و مجوز هاصی برای فعالیت در
حوزه اکتشاف این منابع مورد نیاز است .مجوز تنها بر اساس مقررات و
روشهای مشخص شده در این قانون صادر شده و برای سه سال معتبر
است .عالوه بر این ،یک مجوز عملیاتی نیز برای بهرهبرداری از منابع
زمینگرمایی مورد نیاز است که اعتبار آن  30ساله بوده و امکان تمدید
برای حداکثر  10سال دارد .مجوزهای بهرهبرداری و اکتشاف قابل انتقال
بوده و فعالیتهای انجام شده در مکان مذکور به صورت ساالنه و توسط
بازرسان اداره کل تحقیق و اکتشاف مواد معدنی مورد بازدید قرار می-
گیرد .9اولین طرح راهبردی  4ساله برای سالهای  2010تا  2014در
سال  2010آماده و تصویب شد .این برنامه گام اول در رسیدن به هدف
ملی انرژیهای تجدیدپذیر در ترکیه بود که بر اساس آن تا سال 2030
باید  30درصد کل برق تولید شده از طریق منابع تجدیدپذیر باشد.
اهداف این طرح شامل تنوع بخشیدن به منابع انرژی جهت افزایش
امنیت انرژی ترکیه ،استفاده بیشتر از منابع داهلی ،حفاظت از محیط-
زیست با تکیه بر فناوریهای پاک ،تجدیدپذیر و کمکربن و توسعه
بهرهوری بازار انرژی به وسیله پرورش سرمایهگذاری بخش هصوصی و
یکپارچهسازی است .در طرح مذکور ،افزایش تعداد پروژههای دارای
مجوز انرژی تجدیدپذیر توسعه یافته ،تقویت توسعه بخشهای برقآبی
کوچک و افزایش اتصال شبکه برق برای نیروگاههای بادی دنبال می
شود .این طرح همچنین تالش میکند تا بتواند سرمایهگذاران بخش
هصوصی را برای تحقیق و توسعه و اکتشاف انرژی زمینگرمایی جهت
تولید برق جذب نماید .البته عالوه بر موارد ذکر شده ،این طرح حمایت-
های مالی الزم برای نوآوری و تحقیقات فناوری در زمینه انرژیهای
تجدیدپذیر را فراهم هواهد کرد .در نهایت این طرح بر بهبود انرژی
تجدیدپذیر و فعالیتهای بهرهوری انرژی در مقیاسهای مختلف از
طریق آموزش و باال بردن آگاهی داهلی تمرکز میکند .استراتهی
بلندمدت ترکیه در این طرح ،برای  10000مگاوات تا سال  2015از
طریق انرژی بادی و  5000مگاوات تا سال  2013از طریق برقآبی
برنامه ریزی و هدفگذاری شده بود .ضمن این که ،به دنبال بهبود
بهرهوری انرژی و صرفهجویی  10درصدی انرژی ملی تا سال  2015و
 20درصدی تا سال  2030بوده است .10راهبرد ملی تغییر اقلیم - 2010
 2020طرح دیگری بود که در سال  2010به تصویب رسید که چشم
انداز تغییر اقلیم معرفی شده در این طرح عبارت است از تبدیل شدن به
یک کشور با اهداف کامال یکپارچه در محدوده تغییرات اقلیم در ارتباط

قوانین مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر
در ترکیه سیاستگذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر به وسیله قوانین و یا
برنامههای مختلف صورت گرفته که در ادامه مهمترین آنها مورد
بررسی قرار گرفته است .اولین بار در سال  2005و پس از انتشار قانون
استفاده از منابع تجدیدپذیر به منظور تولید انرژی برق تالشها در زمینه
انرژیهای تجدیدپذیر آغاز شد .در این سال قانون مذکور مورد تصویب
قرار گرفت و به ترتیب در سالهای  2012 ،2011 ،2010 ،2008و
 2013اصالح شد .این قانون چند هدف اساسی را دنبال میکرد که
مهمترین آنها شامل گسترش مصرف و استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر در تولید انرژی الکتریکی ،استفاده از منابع تجدیدپذیر از
طریق روشهای ایمن ،اقتصادی و قابل قبول ،افزایش تنوع در منابع
انرژی ،کمک به کاهش انتشار گازهای گلخانهای ،ارزیابی ضایعات تولید
شده و حفاظت از محیطزیست و توسعه صنایع تولیدی مرتبط برای
تحقق این اهداف بود .این قانون همچنین روشها و مبانی محافظت از
عرصهها و میادین منابع انرژیهای تجدیدپذیر ،صدور گواهینامههای
انرژی تولید شده و بهرهبرداری از این منابع را در هود جای میداد و
اطالعاتی در مورد ساز و کارهای پشتیبانی ،استثنائات تولید و استفاده از
محصوالت داهلی و اصول اجرایی دورههای سرمایهگذاری را در ترکیه
ارائه میداد .6سرمایهگذاری در فناوریهای انرژی تجدیدپذیر به دلیل
عدم وجود قوانین ثانویه و سطح تعرفههای نسبتا کم ،بین سالهای
 2005تا  2010محدود ماند .لذا اصالح قانون انرژیهای تجدیدپذیر در
دسامبر  2010نرخ تعرفهها را برای برهی از فناوری باال برده و مشوق-
های مختلف پولی و غیرپولی معرفی شد .پس از تجدید نظر در نرخ
تعرفهها ،سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر مورد توجه سرمایه-
گذاران داهلی و بینالمللی قرار گرفت و نفوذ فناوریهای انرژی
تجدیدپذیر نسبت به مدت  2005تا  2010شتاب بیشتری گرفت .7در
سال  2007قانون دیگری در راستای تنظیم و ترویج بهرهوری انرژی
تحت عنوان قانون بهرهوری انرژی تصویب شد (این قانون در سال
 2011اصالح شد) که هدف آن افزایش بهرهوری در استفاده از انرژی و
منابع انرژی جهت کاهش بار هزینههای انرژی بر اقتصاد و محافظت از
محیطزیست بود .این قانون از سازمان ،مبانی و فرآیندهایی تشکیل می-
شود که به افزایش بهرهوری انرژی در صنعت ،نیروگاههای تولید برق،
سیستمهای توزیع و انتقال ،ساهتمانها و بخشهای حمل و نقل و
هدمات کمک میکند .این قانون ضمن اصالح قانون استفاده از منابع
تجدیدپذیر به منظور تولید انرژی برق ،سبب شده که برای انرژی برق
تجدیدپذیر یک قیمت هرید ثابت بین  5تا  5.5سنت به ازای هر
کیلووات ساعت برای مدت  10سال وضع شود که البته قیمت اعالم
شده فقط برای نیروگاههایی معتبر بود که تا پایان سال  2011راه اندازی
شده اند .این قانون همچنین قانون بازار برق را تغییر داد که بر اساس
آن گروه هاصی از نیروگاهها از تعهد برای اهذ مجوز و تاسیس شرکت

8-Ministry of Energy and Natural Resources of Turkey, Energy
Efficiency Law - No. 5627, Ankara, 2007.
9-Ministry of Energy and Natural Resources of Turkey, Law on
Geothermal Resources and Natural Mineral Waters - Law No
5686, Ankara, 2007.
10-Ministry of Energy and Natural Resources of Turkey, The
2010-2014 Strategic Plan, Ankara, 2010.

6-Energy Market Regulatory Authority, Law on Utilization of
Renewable Energy Resources for the Purpose of Generating
Electrical Energy - No. 5346, Ankara, 2005.
7-Ministry of Energy and Natural Resources of Turkey, National
Renewable Energy Action Plan for Turkey, Ankara, December
2014, p11.

28

علم و صنعت روز ،دوره اول ،شماره اول ،فصل پاییز سال  ،1398صفحه 32-25
با سیاستهای توسعه ،بهرهوری انرژی ،افزایش استفاده از منابع انرژی
پاک و تجدیدپذیر ،مشارکت فعاالنه برای مقابله با تغییرات آب و هوا در
شرایط ویهه و فراهم نمودن سطح باالی زندگی و رفاه از طریق افزایش
منابع کمکربن .این طرح ملی در بخش کنترل انتشار گازهای گلخانهای
در قالب اهداف کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت نگاه ویههای به موضوع
انرژیهای تجدیدپذیر دارد .برای نمونه از جمله اهداف کوتاه مدت در
این بخش میتوان به استفاده از تمام منابع داهلی به طوری که انرژی
برقآبی و بادی در سطح حداکثر استفاده شود ،بهرهگیری از سامانههای
انرژی تجدیدپذیر در ساهتمانهای جدید و استفاده از سامانههای انرژی
هورشیدی که برای گرمایش و آب گرم جهت مقاصد اقامتی در هتلها،
بیمارستانها ،هوابگاهها و سایر مراکز غیرسکونی جدید و همچنین مراکز
ورزشی (با فضای بیش از  1000مترمربع) اشاره نمود .در این طرح به
عنوان یکی از اهداف میانمدت به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در
کنار استفاده از فناوریهای بدون انتشار گازهای گلخانهای و یا حداقل
انتشار تاکید شده و در بلندمدت ضمن یادآوری هدف تولید  30درصدی
برق از منابع تجدیدپذیر تا سال  ،2023به مواردی مانند استفاده کامل از
ظرفیت فنی و اقتصادی انرژی برقآبی ،افزایش ظرفیت تولید برق بادی
تا  20000مگاوات ،افزایش ظرفیت تولید برق از طریق زمینگرمایی تا
 600مگاوات و حمایت از تولید برق به وسیله منابع هورشیدی توجه شده
است .11در سال  2010و  2011قانونی در راستای هموار کردن مسیر
برای رسیدن به اهداف بلندمدت انرژیهای تجدیدپذیر در 2023
تصویب شد که در مقایسه با سایر قوانین ،دارای عناصر کلیدی در
چارچوب سیاست انرژیهای تجدیدپذیر بود .این قانون در ابتدا تعرفهها
را در هرید تضمینی تنظیم و افزایش داد و تعرفههای جدید جایگزین
تمام نرخهای قدیمی شده و برای دوره  10ساله  2005تا  2015اجرا
شد .همچنین بر اساس این قانون تولیدکنندههای منابع تجدیدپذیر می-
توانند از تخفیف  85درصدی در هزینههای انتقال برای مدت  10سال
استفاده نمایند .این قانون به تولیدکنندگان داهلی نیز توجه ویههای
داشت زیرا به اجزا و عناصر سختافزاری ساهت ترکیه جوایز مالی اعطا
میکرد .12در سال  2011در راستای اطمینان از اجرای راهبرد ملی تغییر
اقلیم ،دستورالعمل اجرایی تغییر اقلیم شامل اهداف و مبانی راهبرد
کنترل انتشار گازهای گلخانهای و انطباق با برنامه تغییر اقلیم در دوره
 2011تا  2023آماده و منتشر شد .آمادهسازی این دستورالعمل بر اساس
سیاست نهمین برنامه توسعه ترکیه ( )2013-2007صورت گرفته بود.
زیرا در این برنامه تاکید شده بود که در چشمانداز ملی ترکیه ،یک
دستورالعمل اجرایی ملی جهت سیاستهای کاهش انتشار گازهای
گلخانهای و همچنین اقدامات الزم با مشارکت همه ذینفعان مرتبط
تنظیم و آماده شود تا به تعهدات تحت کنوانسیون سازمان ملل در مورد
تغییرات اقلیمی عمل شود .13در این کشور اهداف مشخصی در مورد
تولید برق از منابع تجدیدپذیر وجود دارد و در همین زمینه قانون جدید
بازار برق در سال  2013به وجود آمد و از دو جنبه به ارتقای استفاده از

منابع تجدیدپذیر کمک میکند؛  )1بر اساس این قانون اشخاص حقوقی
که برای مجوز ساهتوساز امکانات انرژیهای تجدیدپذیر درهواست
میدهند فقط یک درصد از هزینه کل مجوز را پرداهت میکنند؛ )2
تسهیالت تولیدی که بر اساس انرژیهای تجدیدپذیر باشند از پرداهت
هزینه مجوز ساالنه در هشت سال اول پس از تاریخ تکمیل معاف
هستند .همچنین شرکت انتقال برق ترکیه و/یا شرکتهای توزیع الزم
است که به سیستمهای مرتبط با این تسهیالت اولویت بدهند .14قانون
جدید بازار برق برهی تغییرات مهم را در سیستم فعلی بازار برق به وجود
آورد که مواردی چون اصالحات مربوط به انواع مجوز ،ساهتاربندی
مقررات در کنار هر نوع فعالیت بازار برق ،مقررات هاص برای انواع
مجوزهای هاص (تولید ،انتقال ،توزیع ،عمده فروشی ،هرده فروشی و
گروه تولید هودکار) ،معرفی مقدماتی مکانیسم صدور مجوز و مشوقهای
سرمایهگذاری (مانند تمدید مهلت و تاریخ انقضا برای تطابقهای
محیطزیستی) را شامل میشد .همچنین این قانون به پنج موضوع در
ارتباط با بخش انرژی تجدیدپذیر توجه کرده است؛  )1حداکثر ظرفیت
نصب شده برای یک نیروگاه انرژیهای تجدیدپذیر بدون مجوز از 500
کیلووات به  1مگاوات افزایش یافت که میتواند به آسانی از طریق حکم
شورای وزیران تا  5برابر ( 5مگاوات) و بدون تغییر قانون افزایش یابد.
عالوه بر این ،با قانون جدید هیچ محدودیتی برای امکانات انرژیهای
تجدیدپذیر که برای مصرف هودشان بدون تغذیه شبکه به کار میرود،
وجود ندارد )2 .امکانات تولید انرژی تجدیدپذیر که از بیش از یک
قسمت ثابت گسترش مییابد به شرطی که آنها را از یک نقطه یکسان
به سیستم متصل کند ،میتواند به عنوان یک تولیدکننده باشد )3 .قانون
به طور مجدد بر معافیت و تخفیف در حقوق استفاده از زمین مشابه
قانون انرژیهای تجدیدپذیر ،تاکید کرده است )4 .مرحله قبل از صدور
مجوز در فرآیند صدور مجوز تعریف شده و تمام فعالیتهای مرتبط با
ادغام و تملک در این مرحله محدود شده است )5 .برای نیروگاههای
بادی و هورشیدی ،که برای حقوق دسترسی شبکه رقابت میکنند،
فرآیند مناقصه اصالح شده و پرداهت هزینهها برای کمک به بهرهبردار
سامانه انتقال فقط برای مدت  3سال (به جای  20سال) انجام میشود.
سهم هزینه که بر اساس کیلووات ساعت تولید شده پرداهت میشد،
اصالح شده و بر مبنای واحد ظرفیت نصب شده (در هر مگاوات)
پرداهت هواهد شد .15پس از پایان یافتن اولین طرح راهبردی  4ساله،
دومین طرح برای سالهای  2015تا  2019در سال  2015آماده و
تصویب شد که نگاه ویههای به انرژیهای تجدیدپذیر دارد .این طرح
ضمن تاکید بر هدف بلندمدت تولید  30درصد کل انرژی برق از منابع
تجدیدپذیر ،اهداف تعیین شده را در اولین طرح راهبردی ()2014-2010
ارتقا میدهد .همچنین در این طرح بر افزایش امنیت انرژی ترکیه از
طریق تنوع عرضهکنندههای انرژی ،استفاده بیشتر از منابع داهلی،
حفاظت از محیطزیست با به کار بردن فناوریهای کمکربن ،پاک و
تجدیدپذیر ،توسعه بهرهوری بازار انرژی به وسیله سرمایهگذاری بخش

11-Ministry of Environment and Urbanization of Turkey, National
Climate Change Strategy 2010-2020, Ankara, 2010.
12-Ministry of Energy and Natural Resources of Turkey,
Renewable Energy Law 2010, Ankara, 2011.
13-Ministry of Environment and Urbanization of Turkey, National
Climate Change Strategy 2011-2023, Ankara, 2011.

14-Energy Market Regulatory Authority, Law on Utilization of
Renewable Energy Resources for the Purpose of Generating
Electrical Energy - No. 5346, Ankara, 2005.
15-Ministry of Energy And Natural Resources of Turkey, National
Renewable Energy Action Plan for Turkey, Ankara, December
2014, p12.

29

علم و صنعت روز ،دوره اول ،شماره اول ،فصل پاییز سال  ،1398صفحه 32-25
رقیب ،بومیسازی نشده است؛  )5مقابله با این واقعیت که بازار تا حد
زیادی برای منابع انرژی معمولی طراحی شده هستند؛  )6رسیدگی به
وابستگی باال و در حال رشد اتحادیه اروپا به واردات انرژی؛  )7محاسبه
صرفهجویی انتشار گازهای گلخانهای از طریق منابع مختلف انرژی
زیستی؛  )8تسهیل همکاری منطقهای .در ادامه دستورالعمل اجرایی
 2020در حوزه انرژی و تغییر اقلیم ،دستورالعمل  2030در این زمینه
ایجاد شده تا ضمن درک مشکالت دستورالعمل فعلی ،راه صحیح
رسیدن به موفقیت و بهبود وضعیت را ترسیم کند .تجربه و دیدگاه
مشارکتکنندگان که به مسیری طی شده بر میشود ،از چهار جنبه
ضروری و مهم است؛ اهداف ،سایر ابزارهای سیاستی ،رقابتپذیری و
ظرفیتهای متفاوت اعضا برای فعالیت .مسائل ساهتاری برای
دستورالعمل انرژی و تغییر اقلیم  2030با نوع ،ماهیت و سطح اهداف و
همچنین چگونگی تعامل با آن ها مرتبط است .تجربه دستورالعمل
اجرایی گذشته نشان داد که اهداف تعیین شده جنبش سیاستی ،نگاه
بلندمدت سرمایهگذاری و معیاری برای اندازهگیری فرآیند فراهم میکند،
برهی مشارکت کنندگان معتقد هستند که اهداف و سیاستهای موجود
که برای رسیدن به آنها تالش میشود ،لزوما کارا و موثر نیستند.
بنابراین تاکید میشود که دستورالعمل  2030باید به سیر تکاملی فناوری
در طول زمان و بهبود تحقیق ،ابداع و اهتراع بپردازد .دستورالعمل مذکور
با اهداف چندگانه صراحتا باید توانایی به رسمیت شناهتن این فعل و
انفعاالت را داشته باشد و همچنین تشخیص دهد که سهم باالتر را از
انرژی تجدیدپذیر و صرفهجویی بیشتر انرژی به تنهایی اطمینان از
رقابتپذیری و یا امنیت انرژی تامین کند .بر اساس نقشه راه انرژی
برای سال  ،2050سهم انرژیهای تجدیدپذیر باید به افزایش هود بعد از
سال  2020ادامه داده و هدف انرژیهای تجدیدپذیر در سال 2030
مشارکت منابع تجدیدپذیر بیشتری که قبال در مراحل اولیه بودهاند و
افزایش رقابت آنها با سایر فناوریهای کمکربن هواهد بود .چهارچوب
اجرایی انرژی و تغییر اقلیم  2030در اکتبر  2014و در راستای به
روزرسانی دستورالعمل  2020ایجاد شد که با قوانینی مانند نقشه راه
برای اقتصاد کمکربن رقابتی در  ،2050نقشه راه انرژی  2050و قانون
حملونقل سفید همگام و همراه است .این قانون سه هدف اصلی تعریف
شده برای سال  2020را افزایش داده و بر اساس آن تا سال  2030در
اتحادیه اروپا باید کاهش گازهای گلخانهای حداقل  40درصد پایین تر از
سطوح سال  1990باشد ،سهم انرژی تجدیدپذیر حداقل به  27درصد
برسد و در آهر حداقل  27درصد بهبود در بهرهوری انرژی حاصل شود.
 -5نتایج
بررسیهای انجام شده در این پهوهش نشان داد که یکی از عوامل
بسیار مهم برای ترکیه عدم ثبات در سیاستهای بلندمدت بخش
تجدیدپذیر است .برای سرمایهگذاران در بخش تجدیدپذیر ،ثبات
سیاستگذاری در کنار سیاستهای حمایتی مناسب بسیار مهم است زیرا
سرمایهگذاری در این حوزه از یک طرف به دلیل حجم باالی سرمایه-
گذاری اولیه و از طرف دیگر به دلیل دوره بازگشت سرمایه طوالنی
بسیار متفاوت است .ذکر این نکته الزم است که در بخش انرژیهای
تجدیدپذیر گاهی اوقات سیاستهای بد اثرات غیرقابل جبرانی بر این
بخش هواهد گذاشت و نداشتن سیاست بهتر از سیاست بد داشتن است.
در بین انرژیهای تجدیدپذیر ،به نظر میرسد سیاستهای انرژی

هصوصی و یکپارچهسازی تاکید میشود .دومین طرح راهبردی  4ساله
به دنبال افزایش تعداد پروژههای تجدیدپذیر دارای مجوز و توسعه یافته،
تقویت و توسعه بخش برقآبی کوچک و افزایش اتصال برق تولیدی از
نیروگاههای بادی است.16
 -4اتحادیه اروپا
معموال اتحادیه اروپا برای رسیدن به اهداف و برنامههای راهبردی هود
در میان کشورهای عضو دستورالعملهایی را مشخص میکند تا بتواند از
طریق آنها به هدفهای تعیین شده دست یابد .انرژی به عنوان یکی از
عناصر مهم و راهبردی اتحادیه اروپا محسوب میشود .ماده  194پیمان
عملکرد اتحادیه اروپا ،هدف از اجرای سیاستهای انرژی را در اتحادیه
اروپا اطمینان از عملکرد بازار انرژی ،ضمانت امنیت عرضه انرژی در
اتحادیه اروپا ،ارتقای بهرهوری و صرفهجویی انرژی و توسعه انرژیهای
جدید و تجدیدپذیر و همچنین اتصال داهلی شبکههای انرژی میداند
(فرناندو .)53 ،بر اساس این ماده ،اتحادیه اروپا در بخش انرژی سیاست-
گذاری نموده تا توسعه اشکال جدید و تجدیدپذیر انرژی را در میان سایر
اهداف ترویج دهد اما کشورهای عضو حق انتخاب بین منابع انرژی
مختلف دارند و تعیینکننده ساهتار کلی تامین انرژی هود میباشند.17
سیاستهای اتحادیه اروپا
براساس دستورالعمل انرژیهای تجدیدپذیر ،اتحادیه اروپا باید  20درصد
از مصرف نهایی انرژی را تا سال  2020از طریق منابع تجدیدپذیر تامین
کند .البته این هدف به طور کلی از طرف تمام اعضا تامین هواهد شد و
برای هر عضو با توجه به سطحی که در آن قرار دارد ،هدف متفاوتی
تعیین شده که این اهداف از  10درصد برای کشور مالت تا  49درصد
برای سوئد متفاوت است .این قانون به اعضا اجازه داده تا برای رسیدن
به اهداف تعیین شده سیاستهای حمایتی مختلفی دنبال کنند .به
عالوه ،تمام کشورهای عضو باید حداقل  10درصد از انرژی بخش حمل
و نقل هود را تا سال  2020از منابع تجدیدپذیر تامین کنند .کشورهای
عضو براساس قانون مذکور موظف هستند که طرحهای اقدام ملی انرژی
تجدیدپذیر در سال  2010اعالم کنند که شامل اهداف ملی انرژیهای
تجدیدپذیر برای برق ،گرمایش و سرمایش و بخشهای حملونقل بوده
و برای ترکیبی از فناوریهای تجدیدپذیر برنامهریزی داشته و در مورد
اقدامات سیاستی اطالعات ارائه کند.18
اتحادیه اروپا 2030
برنامه کاری کمیسیون اروپا در سال  2016به تهیه یک بسته جدید
انرژیهای تجدیدپذیر تا پایان سال اهتصاص یافت که چگونگی رسیدن
به اهداف زیر را مشخص میکند )1 :سهم  27درصدی بازار در یک
مسیر مقرون به صرفه و سازگار با محیطزیست؛  )2ایجاد فضای
سرمایهگذاری که مشوق سرمایهگذاری در فناوریهای انرژی تجدیدپذیر
باشد؛  )3گرفتن بازار جهت حمایت از دولتهای عضو طرح؛  )4مشخص
کردن هزینههای هارجی که هنوز به طور کامل به وسیله فناوریهای
16-Ministry of Energy and Natural Resources of Turkey, The
2015-2019 Strategic Plan, Ankara, 2015.
17-Gregor Erbach, “Promotion of renewable energy sources in the
EU”, European Parliamentary Research Service (EPRS), 2016, P
5.
18-Gregor Erbach, “Promotion of renewable energy sources in the
EU”, European Parliamentary Research Service (EPRS), 2016, Pp
5-6.
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-بخش زمینگرمایی اقدام به اتخاذ سیاستهای حمایتی به ویهه حمایت
های مالی و اقتصادی بیشتری کند تا بتواند از پتانسیل باالی این انرژی
 مقایسه آمارهای رسمی منتشر شده اتحادیه اروپا.بیشتر بهرهمند شود
نشان داد که سیاستهای این اتحادیه برای رشد و ارتقای جایگاه
انرژیهای تجدیدپذیر موفق بوده و توانسته سهم انرژیهای تجدیدپذیر
 البته در مورد برهی کشورها هنوز.را متناسب با اهداف افزایش دهد
کمبودهایی وجود دارد که در مورد آنها هم با توجه به مکانیسمهای
 احتماال2020 پیشبینی شده نظیر تبادل انرژی بین اعضا تا سال
 در همین راستا سیاستهای ترکیه در مقایسه.مشکالت حل هواهد شد
با آمار ارائه شده سبب افزایش قابل توجهی نشده و روندی نوسانی را
 همچنین در حالی که اتحادیه اروپا که هم بر قوانین و.پیموده است
 به نظر می رسد ترکیه،مقررات و هم بر حمایتهای مالی تمرکز کرده
.توجه زیادی به سیاستگذاری و حمایتهایی از این دست داشته است

-

-

-

-

 اگر چه در سالهای.هورشید هنوز هم از کارآمدی الزم برهوردار نیست
اهیر این بخش نسبت به گذشته فعالتر شده اما پتانسیل بسیار باالی
 نشان از کافی نبودن سیاستها در،ترکیه در مقایسه با آمار این بخش
- رشد انرژی بادی اگر چه نسبت به دهه.حوزه انرژی هورشیدی است
های اهیر بیشتر شده اما همچنان سیاستهای حمایتی با ثبات میتواند
 در.به افزایش سهم این حوزه به دلیل پتانسیل باال کمک زیادی کند
مورد ترکیه میتوان مشکالت دیگری را نام برد که یکی از آنها سهم
قابل توجه انرژی برقآبی است که از نظر محیطزیستی مشکالتی را به
 در حالی که سهم انرژی زمینگرمایی که از جمله.دنبال هواهد داشت
 در این کشور،انرژیهای مناسب برای محیطزیست محسوب میشود
 پتانسیل این نوع منبع تجدیدپذیر در ترکیه به اندازهای.بسیار کم است
زیاد است که میتواند ترکیه را به یکی از کشورهای پیشرو در این
 به سیاستگذاری در این بخش،موضوع تبدیل کند و لذا به نظر میرسد
 همچنین به نظر میرسد دولت باید در.باید بیش از گذاشته توجه شود
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