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 مقدمه: -1

غربی  اروپای مرکزی وکیلومتر مربع در  357022نفر  و مساحت  83000000کشور آلمان با جمعیت حدود    

و سیستم انرژی آن هم   شودایالت اداره می 16درالی با واقع شده است. این کشور با سیستم جمهوری پارلمانی ف

دارای بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا و  ترین کشور اتحادیه اروپا،پرجمعیت. آلمان از این برنامه مستثنی نیست

 چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است. 

باالیی است.  ای دارای تنوع زیستی نسبتاًهای متنوع کوهستانی، ساحلی و کوهپایهکشور آلمان با داشتن اقلیم

مبتنی بر توسعه ر درجه دوم لمان در درجه اول بر پایه عرضه امن و کافی انرژی است و دنرژی کشور آسیاست ا

 وری است. های تجدیدپذیر و افزایش بهرهانرژی

اقتصاد چین را داراست، اما مصرف انرژی  %27اقتصاد امریکا و حجم  %18کشور آلمان با آنکه اقتصادی در حدود 

در  وری باالی انرژیدهنده بهرهن است. این آمار نشانکشور چی %9کشور امریکا و تنها  %12اولیه آن در حدود 

 کشور آلمان است. 

طبیعی،  های مصرفی مواجه هستیم که از گازبا تنوع عرضه انرژی نهایی برای بخشآلمان همچنین در کشور 

های انرژی مصرف حاملمالیات بر های صنعتی برای کنند. ارائه یارانه به بخشده میهای نفتی و برق استفافراورده

لمان تنوع و پویایی بخش انرژی را تجدیدپذیر در کنار بازار انرژی آ یهایو ارائه یارانه برای توسعه انرژفسیلی 

 بسیار باال برده است. 

در بخش انرژی را بهتر است در تحلیل نتایج و تغییرات دو دوهه اخیر این آلمان های کشور در حالت کلی سیاست

ژی را به همراه تغییرات اثرات زیست بخش انرژی جستجو کنیم. گزارش حاضر تغییرات تولید و مصرف انر کشور در

کند و سیاست های جاری و آینده محیطی مرتبط با بخش انرژی در دو دهه اخیر برای کشور آلمان ارائه می

 سیستم انرژی آن را شرح میدهد. 

 عرضه و تقاضای انرژیوضعیت  -2

 آمار کلیدی

 :میلیون تن معادل نفت خام 298 عرضه انرژی اولیه 

 درصد 5/22درصد، زغال سنگ  24درصد، گاز  8/32نفت : فسیلی 
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 درصد، برق  6/1درصد، خورشیدی  2/3درصد، باد  6/6ای درصد، هسته 10زیست توده : تجدید پذیر

 درصد،  1/0درصد، زمین گرمایی  5/0آبی 

 درصد 4/1 : صادرات برق 

 2008درصدی نسبت به  10کاهش : وضعیت 

 در سال خام تن معادل نفت 6/3 :سرانه انرژی اولیه 

 

 :تن معادل نفت خام( 105تن معادل نفت خام بر میلیون دالر )اتحادیه اروپا  81 شدت انرژی اولیه

 

  :میلیون تن معادل نفت خام 6/111تولید انرژی 

 2/4گاز طبیعی  –درصد  6/8باد  –درصد  8/17ای هسته –درصد  8/26زیست توده  –درصد  7/33زغال سنگ 

 درصد 2/0زمین گرمایی  –درصد  4/1برق آبی  –درصد  1/3نفت خام  –درصد  2/4خورشیدی  –درصد 

  :2008درصدی نسبت به  16کاهش وضعیت 

 

 ( 2017مصرف انرژی نهایی:) میلیون تن معادل نفت خام 227 

آمارها نشان میدهند که شدت انرژی در آلمان رو به کاهش است. در حالی که تولید ارزش افزوده )تولید ناخالص 

در زیر شماتیک وضعیت عرضه و مصرف انرژی در کشور آلمان قابل مشاهده داخلی( رو به افزایش بوده است. 

 است. 

 

 2018تا  1973های عرضه انرژی اولیه به تفکیک منبع انرژی بین سال -1کلش
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 2018تا  1998های انرژی بین سال براساس منبع یانرژ دیتول -2 شکل

 

 

 

 2017تا  1997های مصرف نهایی به تفکیک هر بخش بین سال -3شکل 
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 2017مصرف نهایی به تفکیک هر بخش و منبع انرژی در سال  -4شکل 

 وضعیت انتشار گازهای گلخانه ای -3

 آمار کلیدی

 میلیون تن معادل کربن دی اکسید 891 ای:انتشار گازهای گلخانه

 درصد 7/23درصد، گاز طبیعی  34های نفتی درصد، نفت و فرآورده 6/39زغال سنگ 

 گرم بر دالر( 230گرم بر دالر )اتحادیه اروپا  200 شدت انتشار کربن دی اکسید:
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 2017تا  1990های ای به تفکیک هر بخش بین سالانتشار گازهای گلخانه -5شکل 

 

 

 2017تا  2005های بر اساس منبع انرژی بین سال یمرتبط با انرژ CO₂انتشار  -6شکل 
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 2017تا  1990های های اصلی آن بین سالو محرکه یمرتبط با انرژ CO₂انتشار مقایسه نرمال  -7شکل 

 

 

 

 2017تا  1990های بین سال IEAعضو  یدر آلمان و منتخب کشورها CO2 انتشار شدت -8شکل 
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 2017تا  1990های بین سال IEAعضو  یدر آلمان و منتخب کشورهاحرارت  برق و دیدر تول CO2شدت  -9شکل 

نمودارها و تحلیل ها نشانگر اجرایی شدن سیاست های کاهش انتشار کشور آلمان است که تا حدود زیادی در  

 دو دهه اخیر این انتشارها کاهش یافته است.  

 

 سیاست کلی انرژی -4

داشته  "2050ای تا سیستم انرژی کم کربن و بدون انرژی هسته"سیاست کلی دولت آلمان آن است که یک 

 این سیاست کلی شامل سه بخش عمده است.باشد. 

 نیگزیجا ریپذدیتجدانرژی های  بیش از پیش باشد،  یمعرف 1970بار در دهه  نیاولکه ، یهسته ا یانرژ 

 .شود

 برود کناربه طور کامل  2038است، تا سال  آلمانبرق  دیمنبع تول نیزغال سنگ، که بزرگتر. 

  شیحمل و نقل و گرما های کربن در بخش هزینه انتشار، 1حفاظت از آب و هوا 2030برنامه بر اساس 

نیز اعمال شود.

                                                                    
1 The Climate Protection Programme 2030 
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 گازهای گلخانه ای اهداف انتشار -5

 گازهای انتشار در کاهشبه حداقل  یابیدست ی کاهش انتشار شامل، اهداف اصل 1990 هیبا سال پا سهیدر مقا

 به میزان 2یاگلخانه

 2020تا سال  40٪ 

 2030 سال تا 55٪  

 2040 تا سال 70٪ 

 .است 2050 سال تا 80-95٪ 

 داده کاهش ٪31در حدود  1990با سال  سهیخود را در مقا یگلخانه ا ی، آلمان کل انتشار گازها2018از سال 

 آلمان به صورت زیر است.برنامه های ادامه روند کاهش انتشار . بود

 ایمرحله نهایی حذف انرژی هسته 

 توسعه انرژی های تجدیدپذیر 

 کناررفتن زغال سنگ 

 شیکاهش انتشار در حمل و نقل و گرما 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
2 GHG 
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 3ی کانسپتانرژ و 2050 ییآلمان از برنامه اقدام آب و هوا یو انرژ ییاهداف آب و هوا -1جدول 

 

                                                                    
3 the Climate Action Plan 2050 and Energy Concept 

 2050 2040 2030 2020 منطقه هدف

درصد  95تا  80بین  درصد 70حداقل  درصد 55حداقل  درصد 40حداقل  1990با سال  سهیدر مقا یاگلخانه یانتشار گازها زانیم

(virtually GHG - 

neutral) 

 درصد -50 - - درصد -20 2008با سال  سهیدر مقا هیاول یمصرف انرژ

 درصد -25 - - درصد -10 2008با سال  سهیمصرف برق در مقا

 درصد 60 درصد 45 درصد 30 درصد 18 ناخالص یانرژ ییدر مصرف نها ریپذ دیتجدسهم 

 52.5تا  50بین  درصد 35 در مصرف برق ریپذ دیتجد

 درصد

 درصد 80 درصد 65

 کرده است. نییبرق را تع دیدر تول ریپذ دیدرصد تجد 65از  یدیهدف جد 2030* دولت ائتالف تا سال 
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آلمان کشور ییو آب و هوا یاهداف انرژ -10شکل 
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 صنعت تولید برق -6

 ناخالص برق  تولیداز  گذاری کرده است کههدف   "20104سال  ی کانسبتانرژ" برنامه در آلمان

 2020درصد تا سال  35

 2030درصد تا سال  50

 2040درصد تا سال  65

  2050درصد تا سال  80

تا سال و  بخشدسرعت ب توسعه تجدیدپذیرهادارد به  میاکنون دولت تصم ها تأمین کند. ریدپذیتجداز منبع را 

 .برسد ریدپذیتجد انرژی از ٪65به سهم  2030

بازار دولت تصمیم دارد در بازار برق اقداماتی را در جهت یکپارچه سازی نفوذ بیشتر انرژی های تجدیدپذیر به 

(. اما نفوذ بیشتر تجدیدپذیر ها در سیستم بازار برق با مشکالتی از قبیل 2016انرژی انجام دهد.) شروع اقدامات از 

 موارد زیر روبروست.

 و  یتقاضا از مناطق شهر نیشتریکه ب یباد در شمال آلمان واقع شده است ، در حال تیظرف نیشتریب

 . در جنوب و غرب کشور است یصنعت

 با مازاد برق روبرو  یشمال یها التیادهد. ت شبکه اجازه انتقال برق از شمال به جنوب را نمیمشکال

 .مواجه هستند عرضه یها با کسر یهستند و جنوب

  .بیشتر نیروگاه های هسته ای که در حال تعطیل شدن هستند در سمت جنوب واقع شده اند 

                                                                    
4 Energy concept 2010 
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 ظرفیت تولید برق -11شکل 
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 تولید برق -12شکل 
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 تولید برق به تفکیک منبع -13شکل 
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 بخش حمل و نقل -7

 یگلخانه ا یگازها دیکاهش تولهای برنامهدر  عامل عقب افتادگی نی، بزرگترایژهیو طور حمل و نقل، بهبخش 

 .است هوا یآلودگ شیافزاعامل اصلی  یدر حمل و نقل جاده ا یزلید هینقل لیوسا. بوده است

نیز گنجانده شده  5"برنامه ملی آینده تحرک"راهکارها و سیاست های کاهش انتشار در بخش حمل و نقل که در 

 است به صورت زیر است.

 حمل و نقل عمومی محلی 

 راه آهن 

 دوچرخه سواری 

 پیاده روی 

 دیجیتالی شدن امور 

 آلودگی کمبا  هینقل لیوسا یبرا یاتیمال تفاوت هایو  ارانهی 

 گرمایشبخش  -8

 یبخش - یگلخانه ا یگازها دیتول زانمی از ٪40و حدود  یانرژ نهایی مصرف از ٪50از  شیببخش گرمایش شامل 

 .است 6دکربونیزه کردنطرح  کی نیاست که در آن دولت هنوز در حال تدو

 (مگا نیاولی )راندمان انرژ شیافزا 

 ی تجهیزاتنوساز روند سریعتر 

 شتریب ریپذ دیتجد ی هایز انرژاستفاده ا 

                                                                    
5 National Platform Future of Mobility 
6 decarbonisation plan 
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 یلیفس یانرژ یبر روانتشار  نهیو هز اتیمال 

 ساختمانها یانرژ یسازینه به یبرا اتیکاهش مال 

 )کاهش مالیات برای جایگزینی سیستم های گرمایشی قدیمی )با سوخت فسیلی 

  کارآمد یشیگرما یها ستمیسکاهش مالیات برای 

 کارآمد یها ستمیسزیرساخت های  ی ایجادبرا یاتیمال تفاوت هایو  ارانهی 

 ای منطقه شیو گرما یشیگرما یگسترش شبکه ها یبرا اتیکاهش مال
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 اعمال استانداردهای مشوق بهره وری انرژی -9

 گرما و  یبرا تشویقی بر مصرف یمبتن صورتحساب یمعرف یبرا 7(2009) شیگرما نهیدستورالعمل هز

  آب گرم

 20168بخار از سال  یهاگید یبرا یی انرژیکارآ یاستفاده از برچسب ها  

 او گرم یانرژ یبهره ور"در  یمال یمشوق ها" 

 باال یانرژبهره وری با  ی( ساختمانها1

 در صنعت و تجارت  یانرژ ی( بهره ور2

  شیگرما یها رساختی( ز3

 یدر مصرف برق در بخش خصوص یی( صرفه جو4

  مالیاتی برای تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزیتخفیف های 

 معافیت کامل مالیات انرژی برای انتشار در صنایع به شدت انرژی بر 

  ظرفیت  %70معافیت کامل مالیات انرژی برای استفاده از سیستم تولید همزمان با حداقل 

 یارانه تسهیالتی برای تجدیدپذیرها 

 6.79جریمه مازاد مصرف در پیک برابر (c/kWh) 

 .دهند ینشان نم یلیخود تما یشیگرما یها ستمیس یعموماً خانوارها نسبت به به روزرسان

 هادر ساختمان 9ریپذدیتجد یش ازو گرما  یانرژ یوربهره یهامشوقاهداف 

 کند:دولت آلمان اهداف زیر را دنبال می

                                                                    
7 The Heating Cost Ordinance 2009 

8 colour-coded efficiency labels 
9 renewable heat 
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 ها به نصفدر ساختمان یکاهش مصرف انرژ 

 2030 سال تا مصرف از ٪70-60به  هاریپذدیسهم تجد شیافزا
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 یانرژ تیامن -10

 عرضه نفت شده است. جانبهچند  باال و تیامن منجر به عرضه نفتمورد  در آلمانسیاست 

 و متصلخوب  فراهم آوری رساختیز 

 بازار آزاد 

 ذخایر باالی اضطراری نفت 

 بوجود آورده است. یعیگاز طب نیتأم انرژی را از تیاز امن ییسطح نسبتاً باال نیآلمان همچنسیاست 

  هلند و نروژ( هی)روس ٪93 -واردات ، 

 ریپذ دیتجد یبرا بانیبه عنوان منبع سوخت پشت یعیگاز طب 

 پیک بار یازهایرفع ن یبرق ، برا دیدر تول یعیمصرف گاز طب شیافزا 

 سیاست های آینده امنیت انرژی 

  از جمله واردات -منابع گاز  یمتنوع ساز  LNG 

  ادامه اقدامات فعلی در تأمین نفت و گاز 

 ادامه اقدامات فعلی در توسعه و تنوع بخشی به تجدیدپذیرها 
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 یانرژمنبع یی )تولید/عرضه اولیه انرژی( بر اساس خودکفامیزان  -1شکل 

 

 نتایج سیاست گذاری آلمان در یک نگاه  -11

شان می        شور آلمان ن ست های انرژی در ک سیا شور تا حدود زیادی در تحقق  تحلیل نتایج اعمال  دهد که این ک

دیدپذیر فراتر از چشتتم انداز های تجاهداف میان مدت خود موفق بوده استتت به طوری که در تولید برق از انرژی

ست و ب  سال   %42ه پیش رفته ا ست )هدف      2019تولید برق از منبع تجدیدپذیر در  سیده ا به میزان   2020ر

سنگ و جایگزینی آن با تجدیدپذیرها نیز نتایج خوبی رقم       35% سته ای و زغال  ست(. در خروج انرژی  ه بوده ا

دور از  2038خورده استتتت .و با رویه موجود تحقق هدف کناررفتن کامل زغال ستتتنگ در تولید برق در ستتتال  

سمت جنوب        ضای برق در  سر راه هدف وجود دارد و آن وجود عمده تقا سترس نخواهد بود. اما یک چالش بر  د

ضا(  پایین           سهم کوچکترتقا شمال آلمان )با  سبت به  سیل انرژی های تجدیدپذیر ن ست جایی که پتان تر آلمان ا

ای شتبکه و بازار برق در آلمان مشتکل   استت و خروج نیروگاه های هستته ای و زغال ستوز با وجود محدودیت ه   

 است. این مسئله با راه حل تنظیم بازار برق و اعمال قوانین جدید در این بازار در حال حل شدن است. 
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روترین کشورهای جهان در این موضوع است به    در خصوص بهره وری انرژی باید گفت کشور آلمان یکی از پیش  

ست شدت انرژی خود      سته ا را تا حدود زیادی کاهش دهد در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی  طوری که توان

بهره وری انرژی و متوقف نشتتده استتت. این مستتئله نشتتان دهنده نتیجه بخش بودن ستتیاستتت های مشتتوق     

ست   سیلی در کنار   سیا ستفاده از انرژی های ف ستم انرژی   سهم نفوذ  های مالیاتی ا سی انرژی های تجدیدپذیر در 

ست. طی   شته   آلمان ا ضه انرژی اولیه       %54در حالی که تولید ناخالص داخلی  سه دهه گذ ست، عر شته ا شد دا  ر

شار گازهای گلخانه ای    14% ست.     %7/35و انت شته ا ضای انرژی و اعمال   همچنینکاهش دا با وجود افزایش تقا

صرفه جویی انرژی تو     ست های بهره وری انرژی و  ست و طی ا    %4/5لید برق سیا شته ا ین مدت تولید افزایش دا

  برابر افزایش یافته است.  20برق از تجدیدپذیرها 

 
 GHGتولید ناخالص داخلی، برق مصرفی، انرژی اولیه، انتشار  -1 نمودار
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 در آلمان نهادهای مرتبط با سیاست گذاری انرژی -12

دولت تنها در موارد  باشتتد. )مداخلهبر پایه بازار اجتماعی می یاقتصتتادستتیستتتم  در یک آلمان عرضتته انرژی 

گذاری . نهادهای مختلف اداری و وزارتی و اموری که در آنها مرتبط با موضوع سیاست   (گیردصورت می  راریاضط 

 انرژی است بصورت زیر است.
 

  سیاست گذاری انرژی استوزارت امور اقتصادی و انرژی در درجه اول مسئولیت  (BMWi) 

 انرژی گذاری سیاست 

 انتقال انرژی 

 ییآب و هوا های  سیاست 

 پذیرهای تجدیدانرژی 

 بهره وری انرژی 

 برنامه ریزی اضطراری برای نفت ، گاز و برق. 
 

  و ایمنی هسته ای  منابع طبیعیوزارت محیط زیست ، حفاظت از(BMU) 
 

  وزارت حمل و نقل و زیرساخت های دیجیتال(BMVI) 

 استراتژی سوخت 

 انتقال انرژی در حمل و نقل 
 

  وزارت غذا و کشاورزی(BMEL) 

 ( سوخت های زیستیBiofuels) 

 ( زیست تودهBiomass) 
 

  وزارت آموزش و تحقیقات(BMBF) 
 

  وزارت دارایی(BMF) 

 سیاست مالی 

 سیاست مالیاتی 

  مدیریت بودجه 
 

  شبکه برق ، گاز ، مخابرات ، پست و راه آهنفدرال آژانس 
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 کارتل )شورای رقابت و قیمت گذاری( فدرال دفتر 

 10کمیسیون انحصارها 

 در بازاررقابت  و مسائل بخش انرژی مشاوره به دولت آلمان در 

                                                                    
10 The Monopolies Commission 




