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 استراتژی انرژی اتحادیه اروپا. 1

بر توسعه و دسترسی استراتژی انرژی اروپا دارای سه رکن اساسی شامل دسترسی مطمئن، رقابتی و مبتنی

زیست در اتحادیه  سه برنامه استراتژیک در حوزه انرژی و محیطبر این اساس پایدار به منابع انرژی است. 

 انجام است: و در حالاروپا تصویب شده 

 .20-20-20با عنوان  2020استراتژی انرژی اروپا برای افق زمانی ـ  

 .2030استراتژی انرژی اروپا برای افق زمانی ـ  

 ـ استراتژی امنیت انرژی اروپا. 

 نشان داده شده است. ذیلاروپا در جدول  2030و  2020اهداف تعیین شده در استراتژی  

 

 (2030و  2020ستراتژی انرژی اروپا )شده در ا جدول اهداف تعیین

 2030اهداف استراتژی  2020اهداف استراتژی  

 درصد 40حداقل  درصد 20حداقل  1990ای در مقایسه با سال کاهش انتشار گازهای گلخانه

 درصد 27حداقل  درصد 20حداقل  های تجدیدپذیر از سبد انرژی مصرفیسهم انرژی

قیاس با سناریوی تغییرات براساس وری انرژی در افزایش در بهره

 وضع موجود
 درصدی 27حداقل  درصد 20حداقل  

Source: European Commision, 2020 and 2030 Energy strategy. 

 

( تنها 1395ماه در حال تدوین است که تا به امروز )دی 2050انداز البته استراتژی دیگری برای چشم 

وسط کمیسیون اروپا تهیه شده و جزئیات آن توسط کارشناسان حوزه نسخه اولیه آن )شامل نقشه راه( ت

 انرژی کشورهای مختلف عضو در حال بررسی است. 

 

 . استراتژی امنیت انرژی اروپا1-1

کند. این مسئله باعث اتحادیه اروپا بیش از نیمی از انرژی مورد نیاز خود را از کشورهای غیرعضو وارد می

 90ویژه برای نفت خام )بیش از در اتحادیه اروپا شده است. این وابستگی بهپایین بودن امنیت انرژی 

کننده است. هزینه واردات انرژی اتحادیه درصد( برای این اتحادیه نگران 66درصد( و گاز طبیعی )بیش از 

 شود. میلیارد یورو برآورد می 1اروپا روزانه در حدود 
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جمله کشورهای اروپای شرقی شدت وابسته به یک کشور صادرکننده هستند، ازروپا بهتعداد زیادی از کشورهای عضو اتحادیه ا 

های عرضه انرژی شدت متأثر از ریسکدهند. این وابستگی شدید، این کشورها را بهکه واردات گاز خود را تنها از روسیه انجام می

کراین باعث کاهش وا - عنوان مثال تحوالت سیاسی روسیهبهکند )فارغ از اینکه منبع ریسک، سیاسی، مالی و یا نظامی باشد(. می

 شدید منابع انرژی در بسیاری از کشورهای اروپایی شد. 

به تصویب رساند. هدف از این استراتژی  2014ها، کمیسیون اروپا، استراتژی امنیت عرضه را در سال در پاسخ به این نگرانی 

اروپایی به منابع انرژی پایدار و کافی است. استراتژی امنیت انرژی اروپا در دو سطح و اقتصاد کشورهای  شهروندانتضمین دسترسی 

 مدت و بلندمدت تدوین شده است. کوتاه
 

 ها برای نیل به اهداف . سیاست1-2

 کند. منظور نیل به اهداف بلندپروازانه خود دنبال میهای ذیل را بهاتحادیه اروپا سیاست

رو اینیی انرژی باالتر. ازآنقل و محصوالت با کاروها، حملگذاری در زمینه ساختماناز طریق تسریع در سرمایه یی انرژیآـ افزایش کار 

 بر در دست اقدام است. نقل و کاهش هزینه جایگزینی تأسیسات انرژیوهایی از قبیل نصب برچسب انرژی، نوسازی ناوگان حملسیاست

در اتحادیه اروپا از طریق ایجاد و توسعه خطوط انتقال برق، خطوط لوله انتقال گاز، گیری بازار انرژی یکپارچه ـ شکل 

 های مورد نیاز دیگر. جی و زیرساختانهای الترمینال

شود کنندگان انرژی و دستیابی به استانداردهای باالی مصرف انرژی. این مسئله منجر میـ احترام و حمایت از حقوق مصرف 

کننده انرژی به های عرضهراحتی بتوانند مصارف انرژی خود را مانیتور کرده و در صورت عدم رضایت از شرکتبه کنندگانتا مصرف

کننده انرژی و در نتیجه های عرضهگیری رقابت بین شرکتهای دیگر بروند. این مسئله باعث شکلسهولت بتوانند به سمت شرکت

 شود. تر به مشتریانشان میهای باالدتر و با استاندارآارائه خدمات کار

کارگیری از تجهیزات های حمایتی متعددی را در زمینه بههای نو. اتحادیه اروپا سیاستـ برنامه استراتژیک برای توسعه انرژی 

 کند. های تجدیدپذیر و تجهیزات هوشمند دنبال می، انرژیآکار انرژی

عنوان مثال اتحادیه اروپا کننده انرژی به اتحادیه اروپا، در منافع انرژی این اتحادیه. بهکردن منافع کشورهای عرضه ـ درگیر 

 کند. به بازارهای داخلی خود دنبال میرا سازی و ادغام شبکه انرژی کشورهای همسایه خود طرح یکپارچه

 ـ اصالح در برنامه تجارت انتشار کربن. 

 

 ه این کشور . استراتژی انرژی کشور سوئیس و جایگا2

 . وضعیت موجود مصرف انرژی در سوئیس2-1

درصد( آن متعلق به نفت و مشتقات  52های مختلف است که سهم عمده )سبد مصرف انرژی در سوئیس ترکیبی ثابت از انرژی

 درصد است. سیاست انرژی در این کشور عمدتاً معطوف به 10درصد و سهم گاز طبیعی  24نفتی است. سهم الکتریسیته 

طور کامل وارد های فسیلی بههای فسیلی وجود ندارد. زیرا سوختالکتریسیته است و سیاستگذاری جدی در زمینه سوخت

درصد از  37آبی و های برقدرصد از الکتریسیته از طریق نیروگاه 58شود. شوند در حالی که الکتریسیته تولید و حتی صادر میمی

 شود. د میای تولیهای هستهآن توسط نیروگاه
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 . استراتژی انرژی سوئیس2-2

کند. البته طور مجزا و متفاوت از اتحادیه اروپا و با توجه به شرایط داخلی خود وضع میهای انرژی خود را بهکشور سوئیس سیاست

کشور در راستای  های انرژی اینمقایسه استراتژی انرژی سوئیس با استراتژی انرژی اتحادیه اروپا داللت بر آن دارد که سیاست

 های اتحادیه اروپا در حوزه انرژی و محیط زیست است.  اهداف و سیاست

ای )پس از بحران های هستهیس، درحال حاضر، تالش برای کاهش تدریجی سهم نیروگاهئمهمترین استراتژی انرژی سو 

است. این  2050ای تا سال های هستهروگاه( از سبد انرژی این کشور و حذف تدریجی نی2011کوشیمای ژاپن در سال وای فهسته

تدریج از شبکه ای موجود در این کشور بهموجب آن پنج نیروگاه هستهقانونی به تصویب رساند که به 2011کشور در ماه می سال 

یس توسط ئدرصد از الکتریسیته تولیدی در کشور سو 37تولید برق این کشور خارج شود. همانطور که گفته شد حدود 

 شود. ای تأمین میهای هستهیروگاهن

ای نیز در های سختگیرانهتواند بحران اساسی در زمینه امنیت انرژی سوئیس ایجاد کند. زیرا، این کشور برنامهاین مسئله می 

ت. های فسیلی و ازجمله نفت خام اسای دارد که خود به معنای کاهش وابستگی به سوختزمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه

های تجدیدپذیر و افزایش های حمایت از انرژیهای کشور سوئیس برای تأمین نیازهای انرژی خود، توسعه سیاستازجمله سیاست

 است.  2020مالیات بر کربن پس از سال 

های تجدیدپذیر در سبد انرژی خود را از طریق اعمال سیاست تعرفه تشویقی دنبال سوئیس سیاست افزایش سهم انرژی 

کند. البته ای را دنبال میهای هستهآبی و جایگزینی آن با نیروگاههای برقکند و استراتژی افزایش سهم برق تولیدی از نیروگاهمی

های انرژی سوئیس در بخش ابی ندارد )حداکثر تا ده درصد(! سایر سیاستاین کشور پتانسیل چندانی برای افزایش تولید برق

 انرژی عبارت است از:

 .ای و ایجاد مالکیت مشترک در بازار گازهای خطوط لوله منطقهدغام شرکتـ ا 

 در حال حاضر در پارلمان این کشور در حال نقد و بررسی است.  2050ـ استراتژی انرژی سوئیس برای سال  

 ـ آزادسازی کامل بازار برق هدف دیگر این کشور است. 

 است.  2020در مقایسه با سال  2035ژی سرانه در سال درصدی مصرف انر 35ـ این کشور به دنبال کاهش  

رو، عرضه نفت و گاز اینکند و ازکشور سوئیس نفت و گاز مورد نیاز خود را از کشورهای مختلف و مسیرهای متعددی وارد می 

 برای این کشور کامالً امن و مطمئن است. 

 

 

 

 


