
 
 

 صندوق گردشی و بازار انرژی در چین
 

 

 

 محسن ناظمیان

  گذاریگیری و صحهواحد اندازه



 مقدمه

شی و مزیت     صندوق تامین مالی گرد سی  ضعیت بازار انرژی در     در این گزارش به برر ستم تامین مالی و همچنین و سی های این 

صوص بهره     شور در خ شور چین و اقدامات این ک ست. در ابتدا    ک شده ا شی بهره    وری انرژی پرداخته  صندوق گرد صوص  وری در خ

های این کشور در زمینه انرژی توضیحاتی داده خواهد شد. در ادامه وضعیت بازار انرژی چین بررسی خواهد شد و در نهایت سیاست   

 وری انرژی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.بهر

 وری انرژیتامین مالی بهره

سرمایه اینبا وجود  سرمایه  انرژی عموما سودآور   وری بهرهگذاری در بخش که  ست، امکان  گذاری با سودآوری بیشتر با موانعی   ا

 توان به موارد زیر اشاره کرد:شود که از آن جمله میمواجه می

 ستانداردها، ش  ها از قبیل قیمتگذاری و سیاست  موارد مربوط به قانون کست در اجرای قوانین  گذاری پایین، نبود کدها و ا

 های مربوطهو استانداردها، ضعف در سازمان

 گذاریگیری و صحهمربوط به ممیزی انرژی و اندازه هاهای باالی توسعه پروژههزینه 

 صت    از قبیل داده کمبود آگاهی و اطالعات سیل و فر صرف انرژی، اطالعات مربوط به پتان   وری بهرهها های قابل اطمینان م

 هاهای آنانرژی و هزینه وری بهرههای رزیابی برنامهانرژی و ا

 هایی که قبوض انرژی را گذاری کلی را با آن، احتماال به دلیل نهادهایی که تصووومیمات سووورمایههای عملینبود مشووووق

 سازند.شوند، متفاوت میانرژی منتفع می وری بهرهپردازند و از می

  انجام کارها با روش متفاوت، امتحان رویکردهای جدید یا اقدام عملی در برابر             : مقاومت افراد در برابر   اینرسوووی رفتاری

 ریسک احتمالی

هایی برای صاحبان تجارت و شهروندان   های متعددی برای غلبه بر موانع ذکر شده وجود دارند. مورد اول شامل ایجاد مشوق   راه

 ها.باشد، خواه از طریق قوانین و مقررات، یارانه و مالیات، اطالعات و با ترکیبی از آنانرژی می وری بهرهبرای اولویت دادن به 

این دو ممکن است شامل موسسات      کارگیری است. های بهل تغییر مقیاس و مکانیزمراه دوم شامل توسعه تامین مالی موثر و قاب  

 سازند.  کارگیری و تامین مالی همخوان میبه وری انرژی را باهای بهرههایی شوند که فرصتو برنامه

برخی از  اند کهوری انرژی اسووتفاده کردهگذاری در بهرهسوورمایه حمایت از کشووورهای مختلف انوام مختلف تامین مالی را برای

های تامین مالی  های متنوعی هستند. طیف انتخاب برخی دیگر قابل به کارگیری در بخشاما ها مناسب بازارهای خاصی هستند،    آن

ستند، به     را می شتر مبتنی بر منابع عمومی ه صورت یک نردبان در نظر گرفت که از مواردی که بی شتر   توان به  سوی مواردی که بی

که هدف باال رفتن از نربان و باالبردن تامین مالی تجاری به منظور رود. با وجود اینوابسووته به سوورمایه تجاری هسووتند، پیش می  

کند که باال رفتن ناگهانی از نردبان، منجر به مختل شوودن نابع عمومی کمیاب اسووت، تجربه بانک جهانی پیشوونهاد میحفاظت از م

سرمایه  شود. با تحول در بازارهای محلی،   وری انرژی در غیاب حمایت مالی بخش عمومی میگذاری در بهرهظرفیت بازار برای ادامه 

 شود.نند متحول شده و منجر به باال رفتن از نربان تامین مالی میتواوری انرژی نیز میهای بهرهبرنامه



 

 . نردبان تامین مالی1شکل 

های قابل اجرای قانونی، مقرراتی و       . چهارچوب 1های متعاقب آن وابسوووته به عواملی از قبیل       انتخاب مکانیزم مناسوووب و طر    

های فنی و مالی  . قابلیت4وری انرژی و . وضووعیت کنونی بازارهای محلی سوورویر بهره 3اعتباری . بلوغ بازارهای مالی و 2رسوومی 

 .باشد، میمصرف کنندگان هدف

 وری انرژیصندوق گردشی بهره
وری انرژی، برای مشتریان خود تامین مالی و های بهرهگذاری در پروژهوری انرژی به منظور تسهیل سرمایهصندوق گردشی بهره

های تامین مالی دولتی که وابسته به سهمیه پیوسته از بودجه یا درآمدها برای    بر خالف سیستم   سازد. ات مربوطه را فراهم میخدم

شده تا از راه        پوشش هرینه  صورتی طراحی  شی به  صندوق گرد ستند،  سازی بهره های اجرایی خود ه یا در برخی  وری انرژیوام باز

 نظر مالی پایدار باشند.های انرژی از جویی در هزینهو بازیابی سرمایه از طریق صرفه هاپروژهسرمایه گذاری در موارد 

وری انرژی را بیش از های محلی بهرهزمانی که شکست در بازار وجود دارد، یا تامین مالی تجاری در حال توسعه است و یا بانک    

ومی اغلب محل مناسبی برای  شروم است، زیرا پتانسیل     بخش عم اب خوبی خواهد بود.دانند، صندوق گردشی انتخ  حد ریسکی می 

ست، و از     افزایش بهره سی به تامین مالی تجاری قابل پرداخت و یا منابع مکفی بودجه اغلب محدود ا ستر وری انرژی باالیی دارد و د

تواند  صندوق گردشی چگونه میوری انرژی نیز کم است. در جدول زیر نشان داده شده که های بهرهسوی دیگر ظرفیت اجرای پروژه

 وری انرژی فائق آید.بر موانع بهبود بهره

 های صندوق گردشی در برابر موانع. مزیت1جدول 

 



 

 های زیر باید برای آن وجود داشته باشند:که صندوق گردشی یک گرینه مناسب باشد، پیش شرطبرای این

  ضا برای تامین مالی: یک پ صت   تقا شرط مهم وجود فر سرمایه   های یش  صرفه جهت  وری گذاری در بهبود بهرهمقرون به 

 انرژی است.

 گذاری که مبنای بازپرداخت سرمایهجویی انرژی: با دانستن اینگذاری از محل صرفههای سرمایهتوانایی برای بازیابی هزینه

صرفه      شی،  صندوق گرد س   اولیه در  شی از یک پروژه ا ت، قیمت گذاری انرژی باید تا حدی منعکر کننده  جویی انرژی نا

 جویی هزینه انرژی را داشته باشد.ها باشد.عالوه بر این صندوق گردشی باید قابلیت جذب صرفههزینه

 دسترسی به تامین مالی برای متمرکز کردن صندوق گردشی 

 یک مدیر شایسته برای صندوق گردشی 

 همراه مزایا و حوزه پیشنهادی هر یک نمایش داده شده است.در جداول زیر محصوالت صندوق گردشی به 

 . محصوالت صندوق گردشی و حوزه کاربرد هریک2جدول 

 

 



 . محصوالت صندوق گردشی و مزایای هریک3جدول 

 

سر جهان و عمدتا با حمایت موسسات مالی          ستفاده قرار  بین صندوق گردشی در کشورهای سرا المللی نظیر بانک جهانی مورد ا

ها ارائه شووده مورد حمایت بانک جهانی در کشووورهای مختلف به همراه نتایآ آنهای گردشووی گرفته اسووت. در جدول زیر صووندوق

 است.

 . صندوق گردشی در کشورهای مختلف4جدول 



 

 بازار انرژی در چین
ابتدا به بررسی وضعیت بازار انرژی در کشور چین پرداخته خواهد شد. سپر به بررسی اجمالی قوانین و مقررات        در این بخش 

 وری انرژی بررسی خواهد شد.های این کشور در خصوص بهرهکشور در خصوص انرژی پرداخته خواهدشد و در ادامه سیاست

سا       و انرژی تولید نمودار  شور چین از  سالیانه آن در ک شد  سب تن زغال  2017تا  2007ل ر شکل زیر  سنگ معادل  بر ح در 

 نمایش داده شده است.

 

 . نمودار تولید انرژی و رشد سالیانه آن2شکل 

 در کشور چین مطابق زیر است: 2017ترکیب انرژی تولیدی در سال 



 

 2017. ترکیب انرژی تولیدی در سال 3شکل 

 نیز مطابق زیر است: 2017تا  2010ظرفیت نصب شده و ترکیب انرژی الکتریکی سال از 

 

 2017تا  2010. ظرفیت نصب شده و ترکیب انرژی الکتریکی سال از 4شکل 

 این کشور مطابق زیر است: مصرف انرژی اصلی کلی



 

 صلی کلی. مصرف انرژی ا5شکل 

 است.در شکل زیر نمایش داده شده های مختلفبخش به تفکیکمصرف انرژی کلی 

 

 های مختلف. مصرف انرژی کلی به تفکیک بخش6شکل 

 در شکل زیر نمایش داده شده است. 2017تا سال  GDPو رشد سالیانه مصرف انرژی بر واحد  شدت انرژی



 

 . شدت انرژی در مقایسه با تولید ناخالص 7شکل 

 های قانونیهای انرژی و چهارچوبسیاست

شخص می     ست انرژی چین م سعه همه    سیا ستیابی به تو شور در پی د صاد، جامعه و  کند که این ک جانبه، متعادل و پایدار در اقت

انرژی امن، پایدار، سازگار با محیط زیست و بر مبنای   محیط زیست است. یکی از وظایف استراتژیک دولت چین ساخت یک صنعت      

 های پاک است.انرژی

 2012چین در سووالیان اخیر به یکی از بزرگترین مصوورف کنندگان و خریداران انرژی تبدیل شووده اسووت. این کشووور از اکتبر  

 کند.سیاست انرژی خود را منتشر کرده که مسائل استراتژیک انرژی کشور را تبیین می

کند، که پنآ های مربوط به توسعه انرژی چین را مشخص می  فعالیت 2014مه عملی استراتژیک برای توسعه انرژی در سال    برنا

 مورد کلیدی آن عبارتست از:

 بهبود قابلیت استقالل انرژی .1

 ترویآ اتقالب مصرف انرژی  .2

 سازی ترکیب انرژیبهینه .3

 های انرژیالمللی در حوزهگسترش همکاری بین .4

 های تکنولوژیکانش انرژی و نوآوریترویآ د .5

 برنامه پنآ ساله توسعه انرژی این کشور شامل اقدامات کلیدی زیر است:سیزدهمین 

 سازی سیستم انرژیتمرکز بر بهینه .1

 ترویآ انقالب مصرف انرژی .2

 ترویآ انقالب تامین انرژی .3



 ترویآ انقالب تکنولوژی انرژی .4

 ترویآ انقالب سیستم انرژی .5

 المللی در حوزه انرژیبینتقویت مشارکت  .6

 دستیابی به توسعه انرژی مشارکتی .7

 های این برنامه پنآ ساله مطابق جدول زیر است.شاخص

 های برنامه پنآ ساله سیزدهم . شاخص5جدول 

 



 انرژی وریبهره

سه با محدو     هایی ازدر بخش انرژی چین با چالش صرف انرژی در مقای شد مداوم م ستفاده غیربهین قبیل ر ه دیت منابع طبیعی، ا

با تاخیر نسبت به  های امنیت انرژی، اثرات مضر سیکل انرژی بر محیط زیست و سالمت و یک چهارچوب قانونی کهاز انرژی، نگرانی

 کند، مواجه است.نیاز به اصال  سیستم انرژی حرکت می

گیری استراتژیک یک کشور برای توسعه بخش انرژی باید مبتنی بر اصول منطقی باشد، که این موضوم        و جهتسیاست انرژی   

ها در چین بر مبنای اصول  این سیاست  PEERA 1کند. بر اساس مقاله پنجم  وری انرژی نیز صدق می های بهرهدر خصوص سیاست   

 زیر است:

 بین طرفین قرارداد 2کاهشهای رات مضر و هزینههمکاری و انسجام با در نظر گرفتن تفاوت بین اث .1

 گیردرویکرد جامع که سیکل کامل انرژی را در بر می .2

 وری اقتصادی تمرکز بر صرفه اقتصادی و بهره .3

 کارگیری همزمان اقدامات بلندمدت و کوتاه مدتتوسعه و به .4

 تشخیص نقش حیاتی بخش خصوصی .5

 زیست المللی حفاظت محیطدر نظر گرفتن توافقات بین .6

 کاریالمللی و پرهیز از دوبارهاستفاده از کار و تخصص موسسات بین .7

سال   جوییصرفه قانون  صرفه       1988انرژی که در  شهروندان چینی به  شویق  شدف یک چهارچوب قانونی برای ت جویی الزامی 

صادی و اجتماعی پایدار و      انرژی، بهبود بهره سعه اقت ست و تو سال   وری انرژی، حفاظت از محیط زی ست. این قانون در  های  جامع ا

 های زیر است:اصال  و بهبود داده شد. این قانون شامل جنبه 2016و  2007

 انرژی باید رعایت کنند. جوییصرفههای های دولت در زمینهها و اجبارهایی که زیرمجموعهتصریح مسئولیت 

 الخصوص مصرف کنندگان عمدهی، علیها و اجبارهای مربوط به واحدهای مصرف کننده انرژتصریح مسئولیت 

         صرف کننده انرژی فعالیت می صوالت م صی که در زمینه تولید تجهیزات برای مح شخا شخص کردن واحدها و ا کنند و م

 وری انرژی و ترویآ محصوالت مصرف کننده انرژی پیشرفتهها در زمینه مدیریت کیفیت بهرههای آنتصریح مسئولیت

 انرژی از قبیل ممنوعیت تولید، واردات و فروش محصووووالتی که  جوییصووورفهرای ترویآ ایجاد چندین سووویسوووتم مهم ب

 گذاری انرژی و غیرهکنند، مدیریت برچسبوری انرژی را رعایت نمیاستانداردهای اجباری بهره

سال  سال    30شدت انرژی چین حدود   2015تا  2000های بین  صد بهبود یافت که در  ست    ، های انتهایی دوره مذکوردر سیا

 وری انرژی نقش مهمی بر آن داشته  است.بهره

                                                           
1 Protocol on Energy Efficiency and Related Environmental Affects 
2 abatement 



 

 GDP. رشد سالیانه مصرف انرژی بر واحد 8شکل 

شان می           دهد  جایگاه چین در مقایسه با متوسط جهانی در طی سالیان اخیر نیز در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است که ن

 ها به تدریآ در حال کاهش است.متوسط جهانی است، هرچند فاصله آنین همچنان باالی که شدت انرژی چ

 

 . شدت انرژی چین در مقایسه با متوسط جهانی9شکل 

 به صورت زیر در نظر گرفته شده است. 2020بر طبق قانون سیزدهم توسعه انرژی هدفگذاری برای سال 

  5مصرف کلی انرژی بهGtce .محدود شود 

  درصد باشد. 15سهم انرژی غیرفسیلی به کل مصرف انرژی باالی 

 1.1سنگ به ظرفیت نصب شده توان حاصل از زغال TW .محدود شود 

  مصرف انرژی بر واحدGDP  درصد کاهش یابد. 15به میزان  2015نسبت به سال 

  2انتشارCO  بر واحدGDP  درصد کاهش یابد. 18به میزان  2015نسبت به سال 



سال   ستراتژیک  برنامهشورای انرژی   2014در  ستراتژیک        عملی  ا صول ا شد که به ا شر  سعه انرژی منت سازی و  "تو حفاظت، پاک

نتایآ   باشد. میوری باال های انرژی مدرن پایدار پاک، ایمن و با بهرهدهی به ساخت سیستم   است و رویکرد آن شتاب   پایبند "ایمنی

 های مختلف است که در زیر نمایش داده شده است.های عملی جزئی در بخشاین برنامه عملی استراتژیک شامل یکسری برنامه

 . اقدامات اصلی منتآ از برنامه استراتژیک و نتایآ هریک 6جدول 

 



 وری انرژی اصلی بهره اقدامات

 رای صنایع با شدت انرژی باالهایی بالزامات شدید و مشوق -1

 هامندسازی یوتیلیتیقانون -2

    وری های اصلی چین برای بهبود بهره بخش تولید توان: بر اساس برنامه سیزدهم برای توسعه بخش برق، اولویت

های همزمان حرارت و ریزی منطقی و ساخت تولید مجموعهسنگ پاک و برق، برنامهشامل توسعه و ترویآ زغال

های هوشمند،  ارتقای  دهی به ساخت شبکه  های پاک، شتاب توسعه تولید برق از گاز طبیعی، توسعه انرژی  برق، 

 ، کاهش تلفات انتقال و بهبود بازدهی مصرف برق است.DSM3بازدهی سیستم از طریق 

  گ برای حرارت وجود دارد که مبین یک پتانسوویل بزربازیابی حرارت و اسووتفاده از آن: در صوونایع تلفات عظیم

 ذخیره انرژی است.

 گذاری و برچسب MEPSهای محصول، سیاست -3

 کنندگان و ابزارهای هوشمندتوانمندسازی مصرف -4

 هاوری انرژی در ساختمانبهره -5

 های سبز ها و توسعه ساختمانجویی انرژی ساختمانهای اصلی در برنامه سیزدهم برای صرفه. شاخص7جدول 
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 حمل و نقل -6

  جویی انرژی در بخش حمل و نقلاهداف برنامه سیزدهم برای صرفه. 8جدول 

 

ها طر  اسووتفاده از خانهو سووایر وزارتNRDC 4، 2014در سووال های پیشوورو: ، ترویآ تکنولوژیTop runnerسوویسووتم  -7

وری انرژی کانیزم بلند مدت برای بهبود پیوسووته بهرهرا فرموله کردند که یک م Top runnerوری انرژی سوویسووتم بهره 

وری محصوالت با بهره  های تشویقی برای ترغیب تحقیق و توسعه در خصوص تکنولوژی   است. این طر  بر اساس سیاست    

 است. Top runnerباالی انرژی 
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 انرژی وریبهرهگذاری در بخش سرمایه

تریلیون دالر فراتر رفت که یک پنجم آن مربوط به چین و عمدتا   1.8انرژی از گذاری جهانی در بخش سوورمایه 2017در سووال 

شبکه  ست.  های کم کربن و بهرهدر بخش تامین برق و  سرمایه   وری انرژی ا سرمایه گذاری در شرایط  گذاران خارجی در چین برای 

 های دولت چین، بهبود قابل توجهی داشته است.سالیان اخیر به دلیل تالش

 های مالی مالی و مشوقتامین 

کند که طرفین قرارداد باید موارد زیر های مالی بیان میدر مورد تامین مالی و مشوق PEEREAبه صورت خالصه، مقاله ششم 

 را تشویق نمایند:

 هایی برای تامین مالی و ترویآ تامین مالی شخص ثالثاستفاده از رویکردهای نوین و روش 

 المللیبازارهای خصوصی و موسسات مالی بین استفاده و ترویآ دسترسی به 

 اند.های تامین مالی مورد استفاده به صورت خالصه در زیر شر  داده شدهروش

 (ESCOsهای خدمات انرژی )تامین مالی از طریق شرکت -1

ستفاده   ضمینی صرفه "در چین مدل  ESCOمدل مورد ا ست که      "جویی ت ست که به قراردادهای مبتنی بر انرژی نیز موسوم ا ا

 گیرد. جویی تضمینی انرژی، پرداخت صورت میبابت صرفه ESCOبه در آن 

 وری انرژیمنابع محلی مالی برای بهره -2
 گذاری خصوصی:گذاری دولت مرکزی و تقویت سرمایهسرمایه  .1.2

سرمایه  ست که از منابع مالی دولتی برای    وگذاری و تامین مالی چین در بهرهتا کنون،  ساس مدلی ا حرکت ری انرژی عمدتا بر ا

ستفاده می سرمایه  سال  گذاری اجتماعی ا شده که منابع    شود. لیکن، در  سوی رویکردهای بر مبنای بازار انجام  های اخیر حرکتی به 

سرمایه  ستفاده می    عمومی را برای تقویت  ست،   طور که دکند. همانگذاری موثرتر خصوصی ا شده ا درصد کل   18ر جدول زیر ذکر 

سال گذاری بهرهسرمایه  ست، در       2010تا  2006های وری انرژی در چین در  شده ا سوی دولت مرکزی یا محلی تامین  مستقیما از 

های اعتباری سووبز تامین شووده اسووت. بیش از سووه چهارم این  درصوود از طریق سوورمایه 58که سووهم قابل توجهی در حدود حالی

 وری انرژی در صنایع هدایت شده است.گذاری به سمت بهرههسرمای

  2010تا  2006وری انرژی از گذاری در بهره. منابع سرمایه9جدول 



 

  2010تا  2006جویی انرژی، وری انرژی و ظرفیت صرفهگذاری بهره. استفاده از سرمایه10جدول 

 

وری انرژی در چین به صورت مداوم هر ساله از کمتر   گذاری کلی در بهره، سرمایه 2014تا  2011گذاری از فاز بعدی سرمایه در 

افزایش یافت. نکته قابل توجه رشوود سووهم   2014میلیون دالر در سووال  90به اندکی کمتر از  2011میلیون دالر در سووال  30از 

 افزایش یافت. 2014درصد در سال  90به  2011درصد در سال  76عمومی است که از گذاری گذاری خصوصی به سرمایهسرمایه

 2014تا  2011وری انرژی به تفکیک منبع از گذاری در بهرهسرمایه. 11جدول 

 



 (CCDMF5گذاری مکانیزم توسعه پاک چین )سرمایه .2.2

المللی در مورد تغییرات های بینهوایی داده و به صوووورت فعال در همکاریدولت چین اهمیت زیادی به مباحث تغییرات آب و 

ضاکنندگان پروتکل کیوتو، چین قادر خواهد بود تا به مکانیزم     UNFCCCآب و هوایی از طریق  شارکت دارد. به عنوان یکی از ام م

 CCDMFیت آن موافقت کرد. منابع و مرکز مدیر CCDMFمجلر ایالتی با اجرای  2006( بپیوندد. در سال  CDMتوسعه پاک ) 

 شامل :

  های ای از طریق پروژهکاهش انتشار گازهای گلخانهدرآمد حاصل ازCDM تحت مالکیت ایالت 

 درآمد عملیاتی سرمایه 

 ها و افرادموسسات محلی و خارجی، سازمانهای اهدایی سرمایه 

 منابع دیگر 

 المللیگذاری بینسرمایه .3

 شوند:وری انرژی چین فعالیت دارند و شامل موسسات زیر میه صورت فعال در بهبود بهرهالمللی بموسسات مالی بین

 بانک جهانی (WB) 

 ( سازمان محیط زیست جهانیGEF) 

 ( بانک آسیایی توسعهADB) 

  سرمایه( جاده ابریشمSRF) 
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