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 مقدمه

 عبارتند رودیم بکار مدیریت انرژی و کربن برای دنیا، تمام در که سیاستی اصلی ابزارهایبطورکلی، 

 :از

 استانداردها و انرژی کدهای، مانند: قانونی ابزارهای( الف

 و مالیات بر مصرف )اوراق بهادار( هاگواهینامه ، مانند:بازار بر مبتنی ابزارهای( ب

 بهره کم هایوام و هاتخفیف ، مانند:تشویقی و مالی ابزارهای( ج

 و کربن انرژی برچسب و گواهینامه صدور هایبرنامهمانند:  ،داوطلبانه اقدامات( د

 های انرژی ودر برنامهویژه مورد توجه است که امروزه  ییراهکارهاجمله ابزارهای مبتنی بر بازار، از 

 ای )برایقهوه هایگواهینامهبکارگیری . قرار گرفته استبا تغییر اقلیم کشورهای مختلف  سازگاری

های تجدیدپذیر( و انرژی با هدف توسعهسبز )های گواهینامهای(، گازهای گلخانه کاهش انتشار

یسر کرده را مدسترسی به اهداف تعیین شده  نه تنهاسفید )برای بهبود کارایی انرژی( های گواهینامه

راهم را نیز فو محیط زیست بازار انرژی  بلکه به عنوان یک محرک اقتصادی، زمینه ایجاد و توسعه

کنندگان نهایی انرژی و منتشرکنندگان کربن نیز از جمله دریافت انواع مالیات از مصرف ساخته است.

 باشد.میدر زمینه مدیریت انرژی و کربن های شناخته شده سیاست

 
 ایهای قهوهالف( گواهینامه

 هایمشوق کردن فراهم با که است بازاری رویکرد یک ،(cap-and-trade) کربن تجارت و کنترل روش

 رویکرد، این در. گیردمی قرار استفاده مورد آالینده مواد انتشار میزان کاهش و کنترل برای اقتصادی

 قالب رد شرکتها به محدودیت این. گیرندمی نظر در آالینده مواد خروج میزان برای محدودیتی دولتها
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 جازها شرکت. شودمی فروخته یا و شده داده اختصاص ،ای()گواهینامه قهوه ل معاملهبقا انتشار مجوز

 خود، شارانت میزان براساس باید شرکت هر. کند منتشر فضا در را موردنظر آالینده از معینی حجم دارد

 شرکتی. کند تجاوز شده تعیین سقف میزان از نباید مجوز این کلی میزان. کند خریداری را الزم مجوز

 میزان هک شرکتی مجوز باید دهد افزایش آالینده مواد انتشار برای را خود مجوز میزان تا دارد نیاز که

 . کند خریداری را دارد نیاز کمتری مجوز به نتیجه در و است کمتر آن آالینده مواد انتشار

 بیش از حد تعیین شده Bطبق این شکل، کارخانه . دهدمی نشان را سیستم این کلی ساختار 1 شکل

و یا از طریق مزایده  Aکند. بنابراین، باید از طریق خرید ظرفیت خالی کارخانه می کربن اقدام به انتشار

هم اکنون در برخی نقاط جهان مانند اتحادیه اروپا و کانادا از این  های الزم کند.گواهینامهاقدام به تهیه 

 شود.ترل انتشار استفاده میهای کنسیستم به عنوان بخشی از برنامه

 
 

 
 cap-and-trade سیستم بر مبتنی انتشار تجارت ساختار ـ1 شکل
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 های سبز( گواهینامهب

شود گفته می RECیا  کشورها به آن گواهینامه انرژی تجدیدپذیراز های سبز که در بعضی گواهینامه

نوع دیگری از ابزار مبتنی بر بازار است که با هدف حمایت از تولید برق از انرژی تجدیدپذیر طراحی 

  شده است.

 اینکه خیصتش امکان رسد،می نهایی کنندهمصرف دست به شبکه طریق از تجدیدپذیر برق که آنجا از

 استفاده به ندعالقم کنندهمصرف صورتیکه در. ندارد وجود خیر یا است تجدیدپذیر نوع از دریافتی برق

 بخواهد یا و باشد هداشت تجدیدپذیر برق از استفاده برای الزامی یا و باشد تجدیدپذیر انرژی منبع با برق از

 از را ، RECs تواندمی کند استفاده خود سازمان انتشار کاهش اهداف راستای در تجدیدپذیر انرژی از

 هایجنبه که هستند هاییگواهینامه RECs حقیقت، در. کند خریداری پذیر، تجدید برق تولیدکنندگان

 .کنندمی منتقل مالک به را پذیر تجدید انرژی "پذیری تجدید"

هرچند ساختار این بازار در کشورهای مختلف متفاوت است اما بطور کلی دو نوع بازار برای این 

 ها متصور است:گواهینامه

کننده انرژی و تولیدکنندگان انرژی از منابع در نوع اول با توجه به الزامات قانونی، شرکتهای عرضه

غیرتجدیدپذیر موظفند درصد مشخصی از عرضه خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند. این شرکتها 

ود، از تعهد قانونی خ تا سقف راهای انرژی تجدیدپذیر نامهبرای تأمین این تعهد و الزام قانونی گواهی

 کنند.میتولیدکنندگان انرژی تجدیدپذیر خریداری 

کنندگان انرژی است. در این بازار، نوع دوم این بازار داوطلبانه بوده و مخصوص مصرف

. خریداران کنندها از توسعه انرژی تجدیدپذیر حمایت میکنندگان انرژی با خرید این گواهینامهمصرف

ز دهند و نیخواهند نشان دهند به محیط زیست اهمیت میشرکتهای تجاری که می ها،این گواهینامه

 مشترکان خانگی هستند.

در آمریکا، نهادهای دولتی برای دستیابی به اهداف تعیین شده در مقررات زیست محیطی ملزم به خرید 

RECs موظفند حداقل سی  0202های فدرال آمریکا تا سال هستند. به عنوان نمونه طبق قانون، آژانس

های مهاز اینرو، اقدام به خرید گواهینا درصد انرژی الکتریکی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند.

 کنند.انرژی تجدیدپذیر می



(4) 
 
 

 پذیر دتجدی منبع نوع و تولید محل قبیل از اطالعاتی .هستند بفردی منحصر شماره دارای RECsه کلی

 املهل و معتبادشود. نیز در آن درج می تولید تاریخ مهر یک همچنیندر این اوراق مشخص شده است. 

RECs شودمی ثبت و ردیابی. 

 

 
 های انرژی تجدیدپذیرنمونه گواهینامهـ  2شکل 

 
 های سفید( گواهینامهج

ژی هستند. کننده انربطور معمول، گروه هدف در ساز و کار مبتنی بر گواهینامه سفید، شرکتهای عرضه

 کاهش یهابرنامه انرژی کنندهعرضه شرکتهای شده، تعیین انرژی جوییصرفه هدف به رسیدن برای

 انرژی ییجوصرفه اقدامات آنکه از پس و کنندمی اجرا خود صنعتی و خانگی مشتریان یارب را مصرف

 کندمی ییدأت گواهی. کنندمی دریافت را سفید هایگواهی شد، آزماییراستی مستقل نهاد یک توسط

 از ریبسیا در. است شده جوییصرفه ،خام نفت تن یک معادل مثال طور به ،انرژی از مشخصی مقدار

 این ،واقع در. شود مبادله مختلف انرژی کنندهعرضه شرکتهای بین توانندمی هاگواهی این سیستمها

 شرکتهای از ار گواهی که شودمی فراهم ابندی دست هدفشان به اندنتوانسته که شرکتهایی برای امکان

 .کنند خریداری بودند شده تعیین هدف به نسبت بیشتری کاهش به قادر که دیگری
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اهینامه جویی انرژی مبتنی بر گوایتالیا از جمله کشورهای موفق در زمینه ایجاد و گسترش بازار صرفه

 شود.یایتالیا ارایه مسفید است. در ادامه توضیحاتی در خصوص این استفاده از گواهینامه سفید در 

 و انرژی کنندگانتوزیع یه اروپا تحت عنوان کارایی انرژی،اتحاد EU/2012/27دستورالعمل  7طبق بند 

 اراییک اقدامات بهبود اجرای طریق از باید انرژی، شامل گاز، حرارت و برق، فروشی خرده هایشرکت

مبنای  د.نکم کن کنندگان نهایی انرژی،مصرف، به فروش انرژی خوداز  یک و نیم درصد ساالنه انرژی،

دوره زمانی اجرای  باشد.می 0212کاهش، میانگین حجم فروش سه سال گذشته، منتهی به اول ژانویه 

 باشد. می 0202دسامبر  21تا  0212اقدامات مرتبط با این الزام قانونی، از ابتدای ژانویه 

کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا، با استفاده از ابزار گوناگون نسبت به انجام این تعهد اقدام 

 اند. کرده

از مکانیسم گواهی سفید استفاده  مصرف انرژی، 2/1خود در زمینه کاهش % ایتالیا برای انجام تعهد

از مجموع  بطوریکه باشدمی اایتالی انرژی کارایی برنامه در اصلی ابزار سفید، گواهینامه کرده است.

Mtoe/year 2/12 میالدی،  0202تا  0211، در بازه کاهش انرژی هدفگذاری شدهMtoe/year 22/2  به

صنعت خش ببخش عمده این کاهش، مربوط به البته  مکانیسم گواهینامه سفید اختصاص یافته است.

 باشد.می

 موظف هایگروههستند.  مشتری 22222 از بیش با طبیعی گاز و برق کنندگان توزیع متعهد، هایگروه

 استفاده اب یا شوند،می سفید هاینامهگواهی به منتج که انرژی جوییصرفه اقدامات اجرای با توانندمی

 سفید، هایگواهینامه انرژی خرید با یا و اقدامات این اجرای برای( ESCO) انرژی خدمات شرکتهای از

  .یابند دست خود اهداف به

 هایگواهی از درصد  02 حداقل نتوانند کننده انرژی()شرکتهای عرضه موظف هایگروه که زمانی

د. شویم تعیین مورد به مورد صورت به که شوندمی ایجریمه متحمل کنند، تهیه را شده متعهد سفید

 جدید اتتعهد به و شودمی منتقل بعدی تعهد دوره به نیامده دست به سفید هایگواهینامه حال، عین در

 آیدیم دست به متعهد هایگروه توسط که سفیدی گواهی هر برای مشخصی مبلغ شود.می افزوده

 برق هایهتعرف افزایش طریق از یپرداختنکته مهم و قابل توجه این است که وجوه . گرددمی پرداخت
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 به یباًتقر را خانوارها گاز و برق هایهزینهها، ، افزایش تعرفهشودمی زده تخمین .شودمی مینأت گاز و

 .دهدمی افزایش درصد 2/2 تا 2/2 میزان

 
 د( مالیات

 گرفته به کار و طراحی انرژی مصرف برای مناسبی مالیاتی نظام که کشورهایی در داده نشان تجربه

 مایلت عوض در داشته و انرژی مصرف کاهش برای بیشتری انگیزه کارها، و کسب و شهروندان شده،

دهد که در کشورها با نرخ مالیات نشان می 2شکل  .دارند پاک هایانرژی از استفاده برای بیشتری

 انرژی باالتر، شدت انرژی کمتر است.

 

 
 رابطه میان مالیات کربن و شدت انرژی در تعدادی از کشورها ـ3 شکل

 

ا مالیات به تنهایی یا همراه ب از مالیات کربن های فسیلیانرژی مصرف کنترل برای کشورها از برخی در

  شود.استفاده می انرژی

 کشور 19 تا کنون، .کرد کربن اقدام به وضع مالیات که بود جهان کشور اولین ، 1992 سال فنالند، در

 هر در یورو 1 از کمتر از اند. نرخ کربنکرده تدوین و اجرا کربن قوانینی در خصوص مالیات اروپایی

 .است سوئد متغیر در یورو 122 از بیش تا اوکراین و لهستان در نکرب انتشار معادل تن
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 مالیات کربن در کشورهای مختلف اروپایی ـ4 شکل

 

 و نیتروژن داکسی متان، کربن، اکسید دی مانند ایگلخانه گازهای مختلف انواع تواندمی کربن مالیات

 مختلفی رکیبت نتیجه در و است متفاوت کشور هر کربن مالیات دامنه .شود را شامل فلوئوردار ترکیبات

 سپانیاا کربن در مالیات مثال، عنوان به .دارد وجود مالیات پوشش تحت ایگلخانه گازهای انتشار از

 کشور این ایگلخانه گازهای انتشار کل از درصد 2 فقط شود کهمی را شامل فلوئوری گازهای فقط

 از درصد 02 زا بیش اکنون و کرده لغو را هامعافیت بیشتر تازگیبه  نروژ ، مقابل در. گیرددر بر می را

 .شوددر این کشور، مشمول مالیات می ایگلخانه گازهای انتشار

از  بخشی گیرندمی کربن مالیات که اروپایی کشورهای تمام ، انگلستان و اوکراین سوئیس، استثنای به

. هستند (EU Emissions Trading System, EU ETS) ی اتحادیه اروپاهاسیستم تجارت آالینده

 خورده گره EU ETS با 0202 ژانویه از که دارد را خود خاص هایآالینده تجارت سیستم سوئیس

 .کرد اجرا 0201 ژانویه از را خود ETS UK انگلیس برگزیت، از پس. است
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سیستم تجارت  یا یک کربن یک سیستم مالیات اعالم یا بررسی حال در اروپایی دیگر نیز کشور چندین

 که ستا بخشهایی برای کربن قیمت معرفی بررسی حال در اتریش ، مثال عنوان به. ها هستندآالینده

 ایاجر ترکیه قصد خود برای و( ساختمانها و نقل و حمل)نیستند  اروپا اتحادیه ETS پوشش تحت

ETS نیست. هنوز مشخص آن شروع تاریخ کرده هرچند اعالم ملی 

طرف دیگر کشورهای مختلف در حال بررسی و هدفگذاری برای افزایش نرخ مالیات کربن هستند. از 

دالر  022به  0222به عنوان مثال، دولت نروژ اعالم کرده که قصد دارد نرخ مالیات کربن را تا سال 

 افزایش دهد. البته این برنامه بلندپروازانه باید به تصویب پارلمان این کشور برسد.
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