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بررسی روشهای متداول تامین مالی طرحهای احداث نیروگاه های بادی در کشورهای
در حال توسعه و توسعه یافته
محمود کریمی  ، 1علی اسحق

زاده 2

 1دانشجوی دکتری مدیریت مالی ،دانشگاه آزاد اسالمی (نویسنده مسئول)
 2کارشناس تامین مالی

چکیده
یکی از عمده ترین زمینه هایی که از آن می توان به عنوان جایگزینی برای سوختهای فسیلی استفاده کرد ،تولید انرژی از محل انرژی
بادی است که این موضوع با توجه به توسعه محدود ذخایر نفت وگاز ایران (به دلیل کمبود منابع مالی ،عدم سرمایه گذاری خارجی ،ریسک
باال ،نیاز به تکنولوژی بسیار باال و  ،)...حفاظت از محیط زیست و  ...در دستور کار قرار گرفته است .امروزه استفاده از انرژی بادی از رشد
قابل توجهی برخودار بوده و در نقاط مختلف آسیا ،اروپا و آمریکا به چشم میخورد و یکی از موارد مهم تامین انرژی در اروپا ،چین و ایالت
متحده به شمار می رود .کشورهایی نظیر دانمارک پرتغال ،ایرلند و اسپانیا نیز در زمینه تولید انرژی بادی گامهای مهمی برداشته اند.
توسعه طرح های تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر نظیر نیروگاه های بادی مستلزم برنامه ریزی و هماهنگی است و هرگونه سیاست گذاری
در این حوزه با سه چالش اساسی تامین منابع مالی ،راه اندازی به لحاظ فنی و بازاریابی محصوالت تولیدی روبروست که در این بین تامین
مالی پروژه های انرژی تجدیدپذیر ،به خصوص در کشورهای در حال توسعه با توجه به محیط تجاری ،رفتار دولت و ریسک های سیاسی،
یکی از مهم ترین و اساسی ترین مشکالت پیش روی این پروژه هاست .تولید انرژی از محل انرژی بادی با توجه به شرایط جغرافیایی کشور
یکی از راهکارهای بالقوه برای رهایی از مشکالت مترتب بر استفاده از سوختهای فسیلی است که خوشبختانه در سال های اخیر به جد
مورد توجه کارشناسان و برنامه ریزان حوزه انرژی قرار گرفته است .بدون شک مهمترین مانعی که بر سر راه توسعه طرح های انرژی
تجدیدپذیر کشور قرار دارد ،تامین منابع مالی مورد نیاز است .رفع این موانع (از بعد نظری) اگرچه نه به طور کامل اما تا حدقابل توجهی به
تالش محققان و دانشجویان این حوزه نیز بستگی دارد .پژوهش حاضر در صدد است گامی هرچد ناچیز؛ لیکن ارزشمند در این زمینه
بردارد و ساختارهای متداول تامین مالی نیروگاه های بادی را در نقاط مختلف جهان مورد بررسی قرار دهد .نتایج این پژوهش می تواند به
کارشناسان و برنامه ریزان حوزه نیروگاه های بادی کشور جهت تامین مالی این طرح ها کمک شایان توجهی نماید.

واژههای کلیدی :تامین مالی ،نیروگاه بادی ، BOT ،تامین مالی پروژهمحور.
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 .1مقدمه
فقدان انرژی یک از موانع اساسی بر سر راه رشد و توسعه پایدار اقتصاد و بهبود اوضاع اجتماعی است و دولتها نیز برای
نیل به مقاصد اقتصادی اجتماعی ،سیاسی و توسعه منطقه ای به منابع انرژی نیاز مبرم دارند(گلن .)2003،انرژی می تواند
از طریق منابع تجدیدپذیر و یا منابع تجدیدناپذیر( فسیلی) تامین گردد .در سالهای اخیر با توجه به این که منابع انرژی
تجدید ناپذیر رو به اتمام هستند ،منابع انرژی تجدیدپذیر هم در کشورهای درحال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته
مورد توجه قرار گرفته اند .کمبود سوختهای فسیلی همواره تهدیدی برای اقتصاد کشورها به شمار می رود .افزایش
آلودگی های زیست محیطی و انتشار گازهای گلخانه ای در اثر استفاده از سوختهای فسیلی معضلی است که امروزه توجه
مجامع بین المللی و منطقه ای را به خود معطوف داشته است .این مسائل به همراه لزوم دستیابی کشورها به امنیت
عرضه انرژی باعث شده تا کشورهای دنیا به دنبال یافتن جایگزین(های) اساسی برای منابع انرژی تجدیدناپذیر
(سوختهای فسیلی) باشند (آیتکن .)2010 ،تولید انرژی از محل انرژی بادی با توجه به شرایط جغرافیایی کشور و
اقتضائات زیست محیطی ،اقتصادی و  ...یکی از راه کارهای بالقوه برای رهایی از مشکالت مترتب بر استفاده از سوختهای
فسیلی است که خوشبختانه در سال های اخیر به جد مورد توجه کارشناسان و برنامه ریزان حوزه انرژی قرار گرفته است.
بدون شک مهمترین مانعی که بر سر راه توسعه طرح های انرژی تجدیدپذیر کشور قرار دارد ،تامین منابع مالی مورد نیاز
است .رفع این موانع (از بعد نظری) اگرچه نه به طور کامل اما تا حدقابل توجهی به تالش محققان و دانشجویان این حوزه
نیز بستگی دارد .پژوهش حا ضر در صدد است گامی هرچد ناچیز؛ لیکن ارزشمند در این زمینه بردارد و ساختارهای
متداول تامین مالی نیروگاه های بادی را از منظر انطباق آنها با شرایط ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد تا از این گذار
بتواند حد المقدور به روش بومی و متناسبی برای تامین مالی طرح های مزبور دست یابد.
تعیین ساختار تامین مالی پروژه های مذکور در کشورهای در حال توسعه می تواند به مراتب مشکل تر از سایر
کشورها باشد؛ زیرا بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،منابع داخلی محدودی برای سرمایه گذاری دارند و ناچارند به
سرمایه گذاری خارجی و سایر منابع اتکا کنند .برای جذب منابع خارجی ،سرمایه گذاران باید متقاعد شوند و نیز بتوانند
دیگران را (مخصوصا موسسات تامین مالی را) متقاعد کنند که منابع به طور ایمن ،موثر و سودآور مورد استفاده قرار
میگیرند و در عین حال ،سود سرمایه گذاری میتواند طبق مقررات و شرایط مشخصی به کشور سرمایه گذار برگشت داده
شود .نگرانی های گفته شده مستقیما به شرایط و فضای اقتصادی و کسب و کار کشور میزبان سرمایه گذاری ارتباط دارد
و مسائلی همچون ثبات اقتصادی و سیاسی ،نظام مقرراتی و قانون گذاری و قوانین نیروی کار در آن موثر می باشند؛
بنابراین تهیه یک بسته ی تامین مالی مناسب نیاز به داشتن درک و شناختی کامل از مولفه های تاثیرگذار بر آن را دارد
(آیر .)2013،این موضوع تا به آنجا اهمیت دارد که بدون در اختیار داشتن منابع مالی کافی و به هنگام ،پروژه های مذکور
اجرایی نشده یا به اهداف از پیش تعیین شده نخواهد رسید.
چشم انداز استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در کشور ما نیز همانند سایر کشورهای توسعه یافته از اهمیت قابل
توجهی برخوردار بوده به گونه ای که دولت در برنامههای توسعه و سند چشم انداز ،برنامه ریزی الزم را صورت داده لذا با
توجه به سیاستهای جهانی توسعه این انرژی ها در کشور ما بمنظور حل مشکالت و ایجاد اشتغال اجتناب ناپذیر خواهد
بود .همچنین بررسیهای صورت گرفته در این رابطه حاکی از این بوده که توسعه استفاده از انرژیهای نو میتواند نقش
بسزایی در افزایش درجه امنیت سیستم انرژی کشور ایفا نماید (تهامی پور و همکاران .)1396 ،بنابراین توجه به توسعه
زیرساخت های تامین انرژی های تجدیدپذیر امری ضروری به نظر می رسد .به لحاظ اقتصادی انرژی باد نسبت به سایر
منابع انرژی بازگشت ناپذیر از ویژگیها و مزایای باالتری نظیر صرفه اقتصادی بودن ،تداوم و همیشگی بودن تولید انرژی،
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استهالک سرمایه گذاری ک متر ،بازده اقتصادی باالتر در مدت بلند ،تنوع بخشیدن به منابع انرژی ،عدم نیاز به آب فراوان،
عدم نیاز به زمین برای نصب توربین های بادی ،عدم آلودگی زیست محیطی و حتی داشتن زمینه های اشتغال زایی
درصورت تشویق سرمایه گذاری خصوصی برخوردار است (صابری و همکاران .)1391،صرف نظر از عواملی همچون
افزایش تنوع و امنیت انرژی ،ایجاد فرصت های کسب و کار ،جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی ،پدافند غیر عامل
و ،...محاسبات نیز نشان می دهد که از منظر اقتصادی بکارگیری انرژی بادی برای تولید برق در کشور ما از اهمیت زیادی
برخوردار است .با توجه به دسترسی آسان به ذخایر نفت و گاز درکشور ،بدون شک حفظ و بهبود این جایگاه از طریق
بکارگیری انرژی بادی و کاربرد سوخت های فسیلی در کاربردهایی بجز سوزاندن و تولید برق که دارای ارزش افزوده
باالتری می باشند وظیفه سیاستگذاران کشور است و باعث می شود توسعه نیروگاه های بادی در کشور به عنوان یک
اقدام استراتژیک محسوب شود.
تشـدید بحـران انـرژی در کشـورهای مختلـف جهان ،بسـیاری از این کشـورها را بـر آن داشـته اسـت کـه بـا
حرکـت به سـمت منابـع جایگزیـن و تجدیدپذیـر انـرژی ،سـبد مصرفـی انـرژی در کشـور خـود را تغییـر داده و با
اعمال تغییراتی در برنامـه پیـش روی خـود در این خصوص ،زمینـه را بـه منظـور توسـعه اسـتفاده هر چـه بیشـتر از
ایـن منابـع در کشـور خود فراهـم کنند .پیش بینی ها حاکی از آن است که نیروگاه های بادی به عنوان یک گزینه
مطمئن در تولید برق در سالهای آتی نیز به رشد خود ادامه خواهند داد و سهم قابل توجهی از تامین برق جهان را به
خود اختصاص می دهند .کشـور مـا ایـران نیـز بـا توجـه بـه ،پتانسـیل باالی منابع انـرژی تجدیدپذیر در چنـد سـال
اخیـر حرکـت خـود را بـه سـمت واقعـی نمـودن قیمـت حاملهـای انـرژی بـه منظـور توسـعه کاربـرد ایـن انـرژی هـا
متناسـب بـا تحـوالت جهانی ،آغاز نموده اسـت و امکانات و سـاختارهای سیاسـتگذاری خـود را در زمینه انرژیهای
تجدیدپذیـر مـورد بازبینـی قـرار داده تا با طراحی سـاختاری منعطف و پویا و حذف موانـع و مشـکالت موجـود ،راه
توسـعه کاربـرد ایـن منابـع انـرژی را در کشـور سـرعت بخشد .در این مسیر ،با توجه به مشکالت موجود بر سر راه
تامین منابع مالی ،اندیشیدن راهکارهایی برای تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه های انرژی بادی از جمله ضرورت ها و
پیش نیازهای الزم برای حصول اطمینان از به انجام رسیدن پروژه بوده و از اولویت باالیی برخوردار است.

 .2تامین مالی شرکتی و پروژه محور
تأمین مالی شرکتی از طریق بازمهندسی ابزارها و اوراق متعارف متناسب با نیاز مشتریان ،راهکارهای نوین تأمین مالی
را ارائه می نماید .در این نوع تأمین مالی تعهدات مالی شرکت در ترازنامه آن منعکس می گردد و منبع بازپرداخت تأمین
مالی صورت گرفته ،دارایی های شرکت خواهد بود .در این روش جریان نقدی پروژه با جریان نقدی شرکت حامی تجمیع
می شود و وام دهندگان در اعطای وام بر درجه اعتبار و دارایی های عمومی شرکت توجه می کنند .به طور کلی تامین
مالی شرکتی ریسک پروژه را بین تمام فعالیت های تجاری شرکت وام گیرنده توزیع می نماید .این نوع تامین مالی عمدت ًا
به دو صورت تامین مالی مبتنی بر دارایی و تامین مالی مبتنی بر بدهی صورت می پذیرد(راس )2002،که هریک به نوبه
خود به دارای طبقات جزئی تری می باشند .این موضوع در نمودار1ذیل به خوبی نشان داده شده است.
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تامین مالی شرکتی

م ت ی بر بدهی

م ت ی بر دارایی

اف ایش سرمایه

اندو ته ها و سود
ان اشته

م ت ی بر فروش
م ال ات و سایر
اموال

بدهی ا

بدهی عام

اورا ر ه و
مشارک

اورا صکو و
...

وام گیری

با یا بدو ت مین

م تقی یا به اعت ار
ریدار ،فروش ده و
..

نمودار  :1انواع روشهای تامین مالی شرکتی (راس)2002،
در تأمین مالی پروژهای ،هدف تأمین منابع پروژه های بزرگ مقیاس و سودآور بر اساس عایدات آتی و با محوریت
شرکت پروژه می باشد .در این روش ،عایدات پروژه تنها منبع بازپرداخت دیون پروژه خواهد بود .تأمین مالی پروژه محور
به عنوان یک تعریف کلی عبارت است از تأمین مالی با تعهد محدود یا بدون تعهد ،که منبع بازپرداخت درآمد حاصل از
فروش تولیدات و سرمایه ،تعهدات پروژه ای های مربوط به طرح می باشد .این حالت مقبولیت بیشتری برای دستگاههای
اجرایی دارد ؛ زیرا ضمانت بازپرداخت وام های اخذ شده ،جریانهای نقدی حاصل از طرح می باشد و از ریسک کمتری برای
تامین مالی شونده برخوردار است .در این روش تامین مالی بخشی از سرمایه مورد نیاز طرح از طریق سرمایه گذاری
مالکان و بخشی از طریق استقراض تامین می شود .تکنیک تأمین مالی پروژه ای اساساً وابسته به حمایت اعتباری حامی
یا ارزش اموال فیزیکی درگیر نبوده و کسانی که بدهی اصلی را تأمین می کنند بر عملکرد خود پروژه اتکا می کنند(استی
و همکاران .)2004،معموالً در این نوع تامین مالی ،محصول تولیدشده پروژه بر اساس یک فرمول قیمتی بلندمدت به
طرف قرارداد فروخته می شود و ً طرف قرارداد نیز برای خرید مقدار معینی از محصول تحت آن قیمت متعهد می گردد.
یکی از مهمترین موضوعات در تامین مالی پروژه ها ،تخصیص ریسکهاست و شرکت پروژه برای کنترل ریسک ها
قراردادهای متعددی را امضا می کند .از آن جمله می توان به قرارداد تأمین مواد اولیه ،خرید محصوالت ،حق امتیاز و
مالکیت های مشترک اشاره کرد .اعتباردهندگان سعی می کنند تا با درگیر ساختن طرف های مختلف در پروژه ،ریسک
پروژه را در بین خود توزیع کرده و شانس موفقیت آن را افزایش دهند .با توجه به حجم گستردۀ پروژه های انرژی ،حمل
ونقل ،آب و زیرساخت های اجتماعی در بازارهای نوظهور؛ مؤسسة مالی  KPMGپیش بینی کرده که در  20سال آینده
حجم این نوع تامین مالی افزایش خواهد داشت .تامین مالی پروژه ای دارای انواع و اقسام مختلفی است که در نمودار 2
ذیل به آن اشاره شده است(بریلی و همکاران.)1996،
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تامین مالی پروژه ای

از مح فروش
بازپردا
مح ول

از مح بهره
بازپردا
برداری

مشارک

مشارک
بی متقاب

سا

مشارک

حقو ی

مدنی

 ،بهره برداری،
انتقال
ت ام ی

یرت ام ی

نمودار :2انواع روشهای تامین مالی پروژه ای (بریلی و همکاران)1996،
 .3سا تارهای تامین مالی طرح های حوزه انرژی های تجدیدپذیر
ساختارهای تامین مالی انرژی های تجدیدپذیر در حوزه انرژی بادی را می توان از چهار بعد محیط تامین مالی ،کانال
تامین مالی ،ابزار تامین مالی و سیاستهای تشویقی مورد بررسی قرار داد (لیمینگ .)2009،مقصود از محیط تامین مالی،
مجموعه ای از قوانین ،مقررات ،سیاستها ،دستورالعمل ها و کنترلهایی است که در تامین منابع مالی نیروگاههای بادی
باید به آن توجه داشت (لمینگ .) 2009 ،محیط تامین مالی بر احتماالت و رقابت پذیری در تامین مالی طرح های
نیروگاه ها اثر می گذارد به نحوی که ممکن است یک پروژه دارای توجیه اقتصادی را به لحاظ مالی زیان ده و غیر قابل
توجیه کند (سپانن .) 1999،منظور از کانال در ساختار تامین مالی پروژه های انرژی تجدیدپذیر ،روش یا منشا تامین
وجوه مورد نیاز طرح هاست (لمینگ .)2009،از جمله کانالهای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بر روی انرژی
تجدیدپذیر می توان به تامین مالی از طریق دولت ،تامین مالی بین المللی (خارجی) ،تامین مالی بانکی ،تامین مالی از
طریق بازارهای سرمایه ،تامین مالی پروژه محور و  ...اشاره نمود (فیرث و همکاران .)2012 ،ابزارهای تامین مالی در واقع
قالب و شکل تزریق منابع مالی به طرح ها را نشان می دهند (لمینگ .)2009،اعطای امتیاز یا مجوز بهره برداری برای
مدت معین ،ساخت ،راهاندازی و انتقال ( ، )BOTاعطای وام های بلند مدت 1و کم بهره ،مشارکت در سرمایه گذاری
( ،)Joint Ventureتامین مالی با پشتوانه دارایی های طرح (آمریکا ،اسپانیا ،هند و چین) ،خرید تضمینی محصوالت
پروژه در قبال تامین مالی(  2 ) PPAو  ...از جمله رایج ترین ابزارهای تامین مالی رایج و قابل استفاده در تامین مالی
نیروگاههای بادی در دنیا به شمار می روند (ماتسوکاوا و هبک .)2007 ،سیاستهای تشویقی شامل معافیتهای مالیاتی،
معافیتهای گمرکی و ...نیز از موارد مهمی است که در جذب سرمایه مورد نیاز توسعه نیروگاههای بادی باید مورد توجه
قرار گیرد(لمینگ2009،؛ یداللهی و احمدیان راد.)1385،
Build-Operate-Transfer
. Power Purchase Agreement

49

2

1.

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال چهارم  ،شماره  ،36تیر 1401

به طور کلی روش (کانال) های تامین مالی را می توان به دو دسته تامین مالی شرکتی و پروژه محور تقسیم نمود
(بریلی و همکاران .)2012 ،در تامین مالی شرکتی تعهدات مالی شرکت در ترازنامه آن منعکس می گردد و منبع
بازپرداخت تأمین مالی صورت گرفته ،دارایی های شرکت خواهد بود .در این روش وام دهندگان در اعطای وام بر درجه
اعتبار و دارایی های عمومی شرکت توجه می کنند .به طور کلی تامین مالی شرکتی ریسک پروژه را بین تمام فعالیت
های تجاری شرکت وام گیرنده توزیع می نماید .این نوع تامین مالی عمدتً ًا به دو صورت تامین مالی مبتنی بر دارایی و
تامین مالی مبتنی بر بدهی صورت می پذیرد (راس و همکاران .)2002 ،استفاده از وام بانکی ،انتشار اوراق قرضه و
مشارکت از جمله روشهای تامین مالی شرکتی است .تامین منابع مالی با استفاده از روش پروژه محور ،به اتکای
محصوالت تولیدی مورد انتظار پروژه و درآمد حاصل از فروش محصوالت یا دارایی های سرمایه ای پروژه  ،صورت می
گیرد .یکی از مهمترین موضو عات در تامین مالی پروژه ها ،تخصیص ریسکهاست و شرکت پروژه برای کنترل ریسکها
قراردادهای متعددی را امضا می کند .از آن جمله می توان به قرارداد تأمین مواد اولیه ،خرید تضمینی محصوالت ،حق
امتیاز و مالکیت های مشترک اشاره کرد .اعتباردهندگان سعی می کنند تا با درگیر ساختن طرف های مختلف درپروژه،
ریسک پروژه را در بین خود توزیع کرده و شانس موفقیت آن را افزایش دهند .دولتها نیز می توانند به عنوان مشارکت
کننده ،ارائه دهنده وام (نظیر صندوق توسعه ملی) ،تامین کننده تضامین ،تامین کننده مواد خام ،خریدار محصول و یا
تسهیل کننده (ارائه مشوقهای مالیاتی و  )...در این نوع تامین مالی نقش ایفا کنند .روش تامین مالی پروژه ای فارغ از
هزینه های آن ،کمترین میزان ریسک را برای سرمایه گذاران بین المللی و بیشترین خطر را برای موسسه ها و بانک های
تامین مالی کننده دربردارد؛ از این رو ،برای سرمایه گذاران خارجی جذاب است و با توجه به حجم گستردۀ پروژه های
انرژی ،حمل ونقل ،آب و زیرساخت های اجتماعی در بازارهای نوظهور؛ مؤسسة مالی  KPMG3پیش بینی کرده که در
 20سال آینده حجم این نوع تامین مالی افزایش خواهد داشت (اسچی وارتز .)2002،صندوق سرمایه گذاری پروژه در
کشو ر ایران را می توان با اندکی اغماض نوعی تامین مالی پروژه محور قلمداد کرد .صندوق سرمایه گذاری پروژه در ایران
یک نهاد مالی است که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تاسیس شده و با جمع آوری سرمایه از عموم و
تخصیص آن به سرمایه گذاری در ساخت و تکمیل پروژه معین اشاره شده در اساسنامه صندوق می پردازد.

 .4روش های متداول تامین مالی نیروگاههای بادی در س ح بین المللی
در ادامه ساختارهای متداول تامین مالی پروژه های احداث/توسعه نیروگاههای بادی در برخی از مهمترین کشورهای
در حال توسعه و توسعه یافته که به لحاظ سهم بازار و یا ظرفیت تعبیه شده در حوزه انرژی های حاصل از نیروگاه های
بادی دارای پیشرفت قابل مالحظه ای بوده اند  ،بررسی شده است.

4

الف :کشورهای در حال توسعه
به طور کلی بازار انرژی تولیدی از محل نیروگاه های بادی در بین کشورهای در حال توسعه در اختیار کشورهای
چین و هند قراردارد (فان و همکاران ) 2017،که در ادامه به توضیح هریک پرداخته می شود .کشور پاکستان نیز به دلیل

. Klynveld Peat Marwick Goerdeler

3

4

. PE Morthorst, Technical University of Denmark, Roskilde, Denmark, Wind Power Industry and Markets, 2012.
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توجه ویژه به بخش انرژی حاصل از نیروگاه های بادی و برنامه ریزی های در این زمینه ،در بین کشورهای در حال توسعه
اهمیت ویژه ای پیداکرده است که الزم است مورد بررسی قرار گیرد.


کشور چین:

کشور چین از نظر ظرفیت تولیدی نصب شده در زمینه نیروگاه های بادی در جهان پس از ایاالت متحده و آلمان در
رتبه سوم قرار دارد .پیشینه توسعه نیروگاه های بادی در کشور چین به دهه  1990میالدی برمی گردد .در سالهای اولیه
راه اندازی نیروگاه های بادی ،به دلیل سرمایه گذا ری اندک در این حوزه شاهد رشد چشمگیری نبوده ایم و ظرفیت نصب
شده نیورگاه های بادی به زحمت به  100مگاوات می رسید؛ لیکن از سال  2005به بعد با تصویب قوانین و مقررات
مربوط به توسعه انرژی های تجدیدپذیر (به دلیل رشد جمعیت و کاهش میزان دسترسی به سوخت های فسیلی) در این
کشور گام بلندی به سمت استفاده از انرژی حاصل از نیروگاه های بادی در این کشور برداشته شد (جانفنگ .)2010،چین
با داشتن سرزمین و خط ساحلی وسیع یکی از بهترین منابع انرژی بادی را داراست و انرژی حاصل از توربینهای بادی را
بخشی از رشد اقتصاد کشور میداند .تحقیقات دانشگاههای هاروارد و چینهوا نشان میدهد که چین تا سال  2030تمام
احتیاجات برق خود را از توربینهای بادی به دست خواهد آورد .همچنین کشور چین که بزرگترین تولید کننده کربن در
جهان محسوب می شود ،پیشتر متعهد شده است که عالوه بر کاهش میزان تولید گازهای گلخانه ای خود تا سال 2030
میالدی ،سهم انرژی تولید شده از منابع غیر فسیلی (از جمله انرژی هسته ای و منابع تجدیدپذیر انرژی) را در این سال
به  20درصد برساند (جانفنگ.)2010،
چین بر خالف سرمایهگذاریهایش بر انرژی تجدیدپذیر (در دهه  )1980به عنوان راه حلی برای توسعه
زیرساختهای برق روستایی ،از بقیه کشور ها دیرتر وارد این عرصه شد  .شرکت دولتی گلدویند  ،یک شرکت تولیدکننده
توربینهای بادی ،در سال  1998بنیان گذاری شده و در مراحل اولیه ،لیسانس تکنولوژی آلمانی را از شرکت ژاکوبز
(شرکتی که بعدها توسط ریپاور خریداری شد) و ونسیس انرژی سیستمز ،دریافت کرد .توربینهای گلدویند از قوانین
محلی چین که در سال  2003تصویب شد و ملزم میکرد که  70درصد توربینهای بادی فروخته شده در چین باید
تولید داخل باشند ،نفع زیادی بردند .این قانون به شدت در را بر روی شرکتهای خارجی بست ،در حالی که
تولیدکنندگان داخلی زنجیره تامین خود را بهبود میبخشیدند .در سالهای اخیر شرکت ملی نفت ساحلی چین
CNOOCبا هدف تنوع بخشی تجارت نفت و گاز در پی شرکتهای بینالمللی مشتاق به توسعه نیروگاههای بادی
ساحلی بوده است .از جمله روش های متدوال و سابق تامین مالی نیروگاه های بادی در کشور چین می توان به استفاده از
منابع مالی ارائه شده از طریق طرح دولت آلمان موسوم به  TERNA5اشاره نمود .دولت آلمان از سال ها پیش اجرای
چنین برنامه ای را با هدف ارائه پشتیبانی و خدمات فنی و مهندسی ،تامین منابع مالی و تحلیل اقتصادی پروژه های
احداث و توسعه نیروگاه های بادی در این کشور و سایر کشورهای در حال توسعه نظیر نامبیا ،مراکش ،اردن و  ...در
دستور کار قرار داده است .بخش قابل توجهی از برنامه مزبور به تامین منابع مالی الزم برای توسعه طرح های نیروگاهی
اختصاص دارد .البته این برنامه تنها به عنوان واسطه و تسهیل کننده تامین منابع مالی عمل می کند و پس از بررسی
ابعاد فنی طرح ها ،مذاکره برای تامین منابع مالی از سوی موسسات و نهادهای بین المللی را آغاز می کند (ژاسپر و
رالف .)2000،در سال  1998طرح  TERNAمنجر به انعقاد قرارداد تامین مالی بین بانک توسعه آلمان و شرکت برق
منطقه ای چین به منظور تامین منابع مالی طرح توسعه نیروگاه بادی شد .عالوه بر بانک های آلمانی این طرح به
5

. Technical Expertise for ReNewable Energy Application.
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کشورهای درحال توسعه کمک می ک رد از منابع مالی نهادهای بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول
نیز در جهت حرکت به سمت انرژی های نو استفاده نمایند .دپارتمانی در بانک جهانی به نام  IFC6وجود دارد که از
طریق ارائه وام های بین المللی به دولت چین تا سال  2010بیش از  150میلیون دالر از منابع مورد نیاز برای توسعه
7

طرح های احداث و توسعه نیروگاه های بادی بویژه در شمال چین را فراهم نموده است .

همانطور که عنوان شد پروژه های نیروگاه های بادی به دلیل مخارج سرمایه ای اولیه قابل توجه هرگز به طور کامل از
سوی نهادهای بین المللی تامین مالی نشده است .منابع مالی ارائه شده از طریق بانک جهانی و بانک های بین المللی تنها
بخش اندکی از مخارج مربوط به طرح های نیروگاه بادی را تامین می کند .با این وجود ،تجربه نشان می دهد علی رغم
مخارج سرمایه ای اولیه هنگفت ،طرح های نیروگاه بادی در مراحل بهره برداری (پس از تکمیل) به هزینه های عملیاتی
زیادی نیاز ندارند .این دو موضوع از دیرباز دولت چین و شرکت ملی نفت این کشور را به جست و جوی روش های
مناسب تامین مالی وا داشته است که از مهمترین این روش ها ،استفاده از مشارکت بخش خصوصی-دولتی ()PPP8
است .با اجرای این طرح از سال  2005به بعد دولت چین پروژهها و تحقیقوتوسعه در زمینه نیروگاه های بادی که همراه
با کمکهزینه و وامهای آسان بود را از طریق برنامه های اعطای امتیاز و برگزاری مناقصه های رقابتی در قالب قراردادهای
 BOTبه مدت  25سال با قیمت ثابت به شرکتهای چینی واگذار نمود (لما و همکاران .)2012،هرچند از مفاد ،شرایط و
بندهای مندرج در این قراردادها اطالعاتی در دست نیست؛ اما دولت چین قراردادهای فوق را مطابق با مفاد قانون اساسی
 ،قانون انرژی های تجدیدپذیر جمهوری خلق چین و دستورالعمل وزارت اقتصاد و مالیه منعقد می نمود .با انعقاد

این9

قراردادها احداث ،توسعه و بهره برداری از انرژی حاصل از نیروگاه های بادی برای مدت معین (معموال  25سال) در اختیار
شرکت خصوصی قرار می گرفت و دولت چین برق تولیدی را در صورت نداشتن مشتری به صورت تضمینی خریداری می
کرد .عالوه بر خرید تضمینی ،دولت چین با درنظرگرفتن مشوق های مالیاتی (نظیر بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده به
شرکتهای تولید کننده برق از محل نیروگاه های بادی) ،معافیت های گمرکی در واردات تکنولوژی بهره برداری از مزارع
برق0بادی و گنجاندن مفادی نظیر  feed-in tarrif1در قراردادها ،شرکتهای تولید کننده را به حفاظت و صیانت هرچه
بیشتر از منابع تجدیدناپذیر و تولید بیشتر انرژی از محل منابع تجدیدپذیر سوق می داد(لیو و تان .)2011،دولت چین با
اجرای این برنامه هم در پیشروی در مسیر توسعه بهینه انرژی حاصل از نیروگاه های بادی در حال حاضر پیشرفت قابل
توجهی داشته و هم باعث شد ش رکتهای خصوصی عضو این مشارکت در زمینه اجرای پروژه های مشابه در کشورهای
مختلف دانش و تجربه باالیی کسب کنند .از جمله شرکتهای تولیدکننده برق حاصل از توربینهای بادی در کشور چین
می توان به  Goldwind , Dong fang electric , Sinoveاشاره کرد.
6

. International Finance Corporation

7

. see more at: https://ifcextapps.ifc.org.

8

. Public-Private Partnerships.

9

. Renewable Energy Resource Law of the People’s Republic of China & Construction Department, the Ministry
of Finance.
10

به عنوان یک مشوق سرمایه گذاری در قراردادهای مشارکتی با هدف جذب بیشتر سرمایه به بخش انرژی های تجدیدپذیر مورد استفاده .
قرار می گیرد و شامل مشوق هایی نظیر پرداخت کمک زیان به شرکتهای تولید کننده انرژی برق ،قیمتگذاری برق بر اساس بهای تمام شده،
پرداخت یارانه و  ...است.
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کشور هند:

هند با داشتن خط ساحلی به طول  5500کیلومتر و حجم باالی باد از ساحل غربی ،یکی از مهمترین کشورها در
1

تولید انرژی بادی است .بنا به آمار «شورای جهانی انرژی بادی » پس از چین ،آمریکا و آلمان 1هند چهارمین کشور دارای
ظرفیت و زیر ساخت تولید این انرژی تجدید پذیر است .این در حالی است که بنا به آمار بانک جهانی یک چهارم مردم
این کشور به ویژه در مناطق روستایی به برق دسترسی ندارند .به همین دلیل در سالهای اخیر دولت هند اقدامات ویژه ای
برای تشویق سرمایه گذاری در حوزه نیروگاه های بادی صورت داده است که از جمله آن می توان به پرداخت یارانه به
شرکتهای فعال در این حوزه اشاره نمود (مانی و مولی .)2015،این کشور از پیشگامان استفاده از انرژی های حاصل از
نیروگاه های بادی در سواحل و بنادر است و در سالهای اخیر پروژه های نیروگاهی زیادی از جمله پروژه  green portرا
با هدف کاهش هزینه های خرید انرژی از سایر کشورها و کاهش انتشار گاز کربن آغاز نموده و دولت هند را به آن وا
داشته که سهم انرژ ی های تجدید پذیر در برنامه کلی مصرف انرژی این کشور را افزایش دهد .در همین راستا اخیراً
مقامات رسمی هند اعالم کردند که تمامی  12بندر مهم این کشور به استفاده از منابع تجدید پذیر روی خواهند آورد .
گسترش نیروگاه های بادی در بسیاری از کشورها ،نیازمند حمایت های مستقیم و غیر مستقیم دولتی است .این
حمایت ها ،به صورت معافیت های مالیاتی ،اعطای تسهیالت مالی و گمرکی ،خرید برق تولیدی با بهای ترجیحی و
واگذاری زمین است .گسترش نیروگا ه های بادی آلمان ،دانمارک ،اسپانیا ،هند ،برزیل ،چین ،آرژانتین ،فیلیپین و ایتالیا با
چنین حمایت هایی صورت گرفته است .در آسیا کشورهای هند و چین با اعمال سیاست های حمایتی و انتقال فناوری،
گام های مهمی را در بومی کردن صنعت نیروگاه های بادی و بهره برداری بیش از پیش از آن برداشته اند .در زمینه
تامین مالی طرح های احداث و توسعه نیروگاه های بادی ،دولت هند در سالیان گذشته روش هی مختلفی را مورد
استفاده قرار داده است .از نخستین روش های مورد استفاده در 3این زمینه می توان به تاسیس Indian Renewable 1
 Energy Development Agencyو بانک ملی توسعه کشاورزی و مناطق روستایی اشاره کرد .این موسسه ها

که4

یکی در بخش بانکی و دیگری در بخش غیربانکی مشغول به فعالیت هستند ،با استفاده از بودجه دولتی هند موظف به
تامین مالی طرح های انرژی های تجدیدپذیر بودند .ارائه تضامین بانکی ،ارائه تسهیالت کم بهره و یا بدون بهره و ضمانت
جریانهای نقدی ح اصل از پروژه های نیروگاه بادی از جمله ماموریت های دو نهاد فوق است .عالوه بر این دولت هند
صندوق های سرمایه گذاری مخصوصی را برای تامین مالی پروژه های نیروگاهی ایجاد کرده که از جمله مهمترین آن می
1
صندوق
توان به صندوق ملی انرژی های پاک و محیط زیست اشاره کرد (سارانگی5.)2018،کارکرد این صندوق همانند

توسعه ملی در کشور ایران است و از محل وجوه دولتی تامین مالی می شود .با توجه به سرمایه گذاری اولیه باال در طرح
11

. Global Wind Energy Congress, 2017

12

.https://digiato.com/article/03/06/2017/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B/2.
13

. IREDA.

14

. National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD).

15

. National Clean Energy and Environment Fund.
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های انرژی تجدیدپذیر (به دلیل تکنولوژی سطح باال) از یک سو و کسری های مداوم بودجه ،دولت هند در استفاده از
روش ه ای فوق برای تامین مالی طرح های نیروگاه های بادی در مقیاس بزرگ موفقیتی نداشته است .به دنبال این
موضوع ،در سال  2012دولت هند اوراق قرضه موسوم به  green bondsرا به منظور جمع اوری وجوه الزم برای توسعه
نیروگاه های بادی توسط بانکهای دولتی منتشر نمود .نرخ سود اندک اوراق و رتبه اعتباری پایین آن باعث شد اوراق
مذکور نیز همانند بودجه های دولتی موفقیت چندانی در توسعه انرژی های تجدیدپذیر در این کشور به همراه نداشته
باشند (سارانگی.)2018،
مشکالت و نارسایی های روش های تامین مالی فوق باعث شد وزیر انرژی تجدید پذیر هند از شرکتهای چینی و
انگلیسی درقالب طرح نارندرا مودی نخست وزیر این کشور تحت عنوان «در هند بسازید» بخواهد در قالب قراردادهای
مشارکت خارجی در زمینه انرژی های تجدید پذیر سرمایه گذاری می کنند .هرچند از مفاد و شرایط این قراردادها نیز
اطالعات چندانی در دست نیست لیکن مقصود از مشارکت می تواند مشارکت طرف خارجی با دولت در قالب سرمایه
گذاری مشترک و یا تامین دانش فنی ،تکنولوژی ،توربین و تجهیزات باشد که با مشارکت دولت و بخش خصوصی ()PPP
تفاوت قابل مالحظه ای ندارد .به دنبال اعالم این خبر شرکت سوزالن هند و زیمنس آلمان از بزرگترین شرکتهای
سازنده مزارع برق بادی ،توربین و نیروگاههای برق تجدید پذیر در هند و جهانکه از توان فنی ،عملیاتی و تکنولوژیکی
باالیی به مظنور طراحی و ساخت توربین و مزارع برق بادی برخوردار برای ایجاد مشارکت با دولت هند در قالب BOT
اعالم آمادگی کرده اند (سارانگی .)2018 ،عالوه بر این ،شرکت سانی یکی از سازندگان بزرگ تجهیزات ساختمان سازی
برای ساخت توربین های بادی در هند و شرکت چینت ) (Chintکه در تولید تجهیزات صنعتی و برق متخصص می
باشد از طرح فوق استقبال کرده اند .حرکت هند به سمت مشارکت دولتی-خصوصی را می توان در ادامه راه چین ،روش
نوآورانه ای برای تامین مالی احداث و توسعه نیروگاه های بادی در این کشور قمداد کرد .اقدامات دولت هند در ایجاد
 PPPبا شرکتهای داخلی و بین المللی را در دوسطح دولت فدرال و دولت های ایالتی می توان مورد بررسی قرار داد.
سیاستهای دولت فدرال غالباً مترتب بر معافیتهای گمرکی و مسائل مربوط به انتقال مالکیت است؛ در حالیکه سیاستهای
دولتهای ایالتی از معافیتهای مالیاتی و مشوق هایی نظیر  Feed-in tarrifحمایت می کنند (سارانگی.)2018،


کشور پاکستان:

وجود حوضه های بادخیز در کشور پاکستان از جمله حوزه سند و پنجاب باعث شده در حال حاضر انرژیهای تجدید-
پذیر ارزانترین شکل تولید برق در پاکستان باشد؛ به همین دلیل دولت پاکستان درنظر دارد تا وابستگی خود را به
نیروگاههای گران قیمت و همچنین واردات سوخت فسیلی کاهش دهد .موسسه اقتصاد و تجزیه و تحلیل مالی انرژی
)(IEEFAدر گزارش خود با عنوان "آینده انرژی پاکستان :انرژی تجدیدپذیر ،جایگزین متنوعتر ،امن تر و ارزانتر" ،در
حال بررسی سیستم انرژی فعلی پاکستان و تغییر آن با یک مدل انرژی جایگزین ،برای سال  2030است .این گزارش
نشان می دهد که ترکیب برق فعلی پاکستان بیش از حد وابسته به فناوری سوخت فسیلی قدیمی و تولید برق آبی متأثر
از جریانهای فصلی است که تقریباً به سه بخش  70-20-10تقسیم میشود که  70درصد به نیروگاههای حرارتی20 ،
درصد به نیروگاههای برق آبی و مابقی به انرژی هستهای تعلق میگیرد .مدل انرژی پیشنهادی ) (IEEFAتا سال
 2030یک سیستم تولید برق ارزان و متنوعتر برای پاکستان ارائه میده د که بخش قابل توجهی از این مدل به توسعه و
تقویت ظرفیت نیروگاهی کشور در حوضه های بادخیز اشاره دارد .به گزارش بانک جهانی ،اقتصاد پاکستان به دلیل
ناکارآمدی بخش نیروگاهی آن ،سالیانه حدود  18میلیارد دالر متضرر میشود و در مقابل این کشور ،افزایش قیمت برق را
به عنوان یک ابزار در جهت حل چالشهای مالی خود برگزیده است بانک جهانی راه حلهایی برای حل مسائل مربوط به
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بخش نیروگاهی پیشنهاد و اولویت را پس از تخصیص گاز به نیروگاههای بادی کارآمد داده و مکانیزم قیمتگذاری و
اصالح تعرفه برق را جهت افزایش عملکرد ارائه کرده است .

6

1

کشور پاکستان نیز از جمله کشورهای در حال توسعه ای است که روش های مختلفی را برای تامین مالی طرح
هایحوزه انرژی های تجدیدپذیر بویژه نیروگاه های بادی تجربه کرده است .نخستین تالش های این کشور در حوزه تامین
مالی طرح های نیروگاه بادی را می توان مسبوق به تدوین قوانین و مقررات حوزه بانکداری موسوم به green banking
دانست که به موجب آن بانکهای دولتی فعال در پاکستان عالوه بر پرداخت وام های کم بهره به طرح های انرژی
تجدیدپذیر ،موظف بودند به شرکتهای تولیدکننده انرژی الکتریسیته از محل منابع تجدیدپذیر خط اعتباری اعطا نمایند
(ملک و همکاران .)2018،کمبود منابع مالی و افزایش درخواستها جهت اجرای هرچه بیشتر پروژههای تجدیدپذیر در
این کشور موجب شد که این مهم در اولویت و دستور کار مؤسسات مالی و بینالمللی نظیر بانک های ژاپنی (بانک
جایکای ژاپن) ،بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قرار گیرد .کمک های بین المللی تنها بخش اندکی از مخارج
سرمایه ای مورد نیاز طرح ها را تامین می نمود و به همین دلیل صندوق مقابله با فقر پاکستان ) (PPAFدر سال 2003
تاسیس گردید .قرار بود پروژههای مورد حمایت مالی این صندوق در مناطق دورافتاده و در مناطقی که خارج از شبکه
سراسری پاکستان قرار دارند ،اجرا شود و شامل احداث نیروگاههای برق آبی کوچک ،سیستمهای روشنایی خورشیدی،
پنلهای خورشیدی کوچک ،شبکه و سیستمهای پمپاژ آب ،پروژههای انرژی بادی ،سیستمهای هیبرید خورشیدی -بادی
و نیروگاههای بیوگاز بود .صندوق  PPAFدر تأمین مالی پروژههای انرژی جایگزین از سال  2003در تمام بخشهای
پاکستان فعالیت میکند .این صندوق تا کنون از اجرای  3611پروژه انرژی تجدیدپذیر در بخشها و ظرفیتهای مختلف
از طریق تأمین کمکهای مالی بزرگ و کوچک حمایت کرده است (ملک و همکاران .)2018،با وجود تالش های فوق،
دولت پاکستان همچنان وارد کننده انرژی است و در سال های اخیر برای حرکت به سمت انرژی های تجدیدپذیر اقدامات
زیرساختی مناسبی صورت داده است .دولت پاکستان نیز با بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به انرژی های تجدیدپذیر،
با هدف پیشبرد اهداف خود در زمینه واردات انرژی ،امکان مشارکت دولت با شرکتهای خصوصی (داخلی و خارجی) را
فراهم نموده است .دولت پاکستان نیز پیشنهاد اصالحات مذکور را به مجلس پاکستان ارائه نموده و با نهایی شدن آن
بخش برق این کشور شروع به جذب سرمایهگذاریهای بیشتر خواهد کرد .همچنین برای جذابیت بیشتر قراردادهای
 ،PPPبخش برق پاکستان در حال مذاکره با کمسیون برق و بورس بهادر این کشور است تا برق را به عنوان کاالیی قابل
معامله عرضه کند .در همین راستا ،سازمان ملی مقررات و تنظیم نیروی برق پاکستان ،مجوز تولید برق با ساخت نیروگاه
بادی در استان سند این کشور را به مدت  10سال از آغاز بهره برداری ،در قالب قرارداد  PPPبه شرکت ایرانی به نام
صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر) واگذار کرد .صانیر با مشارکت شرکت «پالنت انرژی پاکستان
در قالب قرارداد ، PPPضمن تاسیس و به ثبت رساندن شرکت مزرعه بادی «ایران پاک» در شهر کراچی ،اقدام به ساخت
نیروگاه بادی و تولید برق می کند .دومین شرکت استقبال کننده از طرح دولت پاکستان ،شرکت شافی انرژی (Shafi
)Energyاست که این شرکت در نظر دارد یک نیروگاه بادی  50مگاواتی را در منطقه تاتا ) (Thattaایالت سند با
سرمایهگذاری بالغ بر  1/75میلیون دالر احداث کند .انتظار میرود پروژه پیشنهادی تا ماه ژوئن سال  2021به بهره
برداری برسد(ملک و همکاران .)2018،همچنین دانمارک پیشنهاد داده که حاضر است در پروژههای جدید برق بادی

16

) 13 ،دسامبر  PSDCSA .2018بخش مطالعاتی بانک جهانی در حوزه کشورهای آسیای جنوبی ( .
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پاکستان با شرایط آسان و توافقی در قالب طرح های  PPPبه منظور کمک به کاهش مصرف سوختهای فسیلی گران
قیمت برای تولید برق در پاکستان ،سرمایهگذاری کند.
ب :کشورهای توسعه یافته
هرچند توسعه نیروگاه های بادی در حوضه اروپا طی سالهای اخیر با رشد قابل توجهی روبرو بوده است؛ اما در حال
حاضر بازار اصلی انرژی حاصل از نیروگاه های بادی در قاره اروپا در انحصار کشورهای قدرتمندی نظیر آلمان و اسپانیا
است (هیرث . )2016،در عین حال کشورهایی نظیر فرانسه ،انگلیس ،ایتالیا و  ...در حال ورود به چنین بازارهایی هستند.
در حوضه شمال آمریکا نیز بازار انرژی حاصل از نیروگاه های بادی عمدت ًا در اختیار کشورهای ایاالت متحده آمریکا و
کانادا قرار داشته است .ایاالت متحده آمریکا با دارا بودن بیش از  %90ظرفیت تولید انرژی از محل نیروگاه های بادی،
تولیدکننده بالمنازع انرژی الکتریسه از محل نیروگاه های بادی در شمال آمریکا است که پس از آن کشور کانادا با دارا
بودن حدود  %6از ظرفیت تولید انرژی های تجدیدپذیر در رتبه دوم قرار دارد (آرنت و همکاران.)2010،


کشور آلمان:

حدود  %10از انرژی مصرفی در کشور آلمان از طریق نیروگاه های بادی تولید می شود و این کشور با دارا بودن بیش
از  %35از ظرفیت نیروگاه های بادی منطقه اروپا ،رتبه نخست تولید انرژی از محل نیروگاه های بادی در منطقه را در
اختیار دارد .آلمان از سال  1990تاکنون نسبت به توسعه نیروگاههای بادی اقدام کرده است و از این حیث می توان این
کشور را از پیشگامان راه اندازی و توسعه نیروگاه های بادی دانست .فناوری توربینهای بادی در آن زمان به اندازه امروز
مراحل رشد و ارتقای خود را طی نکرده بود و متوسط ارتفاع توربینهای نصب شده در آن سالها تنها  40متر و متوسط
ظرفیت هر توربین تنها  50کیلووات بود .با افزایش ارتفاع توربینهای بادی ،این امکان فراهم میشود تا از قدرت بیشتر
انرژی باد در ارتفاع های باال بهره برد .امروزه با پیشرفت فناوری ،متوسط ارتفاع آنها به  108متر رسیده و متوسط ظرفیت
هر توربین را به  2مگاوات ارتقا داده است .مجموع ظرفیت نیروگاههای بادی آلمان تا فوریه  2014به  33.225هزار
مگاوات رسیده است .هزینه احداث یک نیروگاه بادی در دریا به صورت متوسط  2تا  3برابر احداث آن در خشکی است و
این امر باعث شده است تا  98.5درصد نیروگاههای بادی آلمان در سطح خشکی و تنها  1.5درصد در مناطق
فراساحلی )(Offshoreنصب شود  .به عالوه شرکتهای کوچک7و متوسط توان سرمایهگذاری 1
برای احداث یک نیروگاه

بادی در خشکی را دارند اما احداث نیروگاه بادی در مناطق فراساحلی تنها از عهده شرکتهای بزرگ بر میآید .به عبارت
دیگر احداث نیروگاههای بادی در خشکی شامل دشتها ،کوهپایهها و ارتفاعات آسانتر است و متقاضیان بیشتری دارد و
کشور آلمان که یکی از کشورهای پیشرو در زمینه نیروگاههای بادی به شمار میرود ،پس از آن که بهره مناسبی از
مناطق خشکی در نصب توربینهای بادی برده است ،به سمت احداث نیروگاههای بادی در آبها گام بر میدارد .اکنون
که چند سال از احداث نیروگاههای بادی در آلمان میگذرد ،عمر برخی از این نیروگاهها به سر آمده است و احداث
نیروگاههای بادی جدید به جای نیروگاههای قدیمی( )Repoweringاهمیت پیدا کرده است .توربینهای جدید با تغییر
آرایش نیروگاه قدیمی می توانند در همان مکان نصب شوند و در مقایسه با نیروگاه قدیمی ،چندین برابر توان بیشتری
تولید کنند (هیرث.)2016،

17
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به طور کلی تامین مالی نیروگاه های بادی در کشورهای توسعه یافته نظیر آلمان ،اسپانیا و  ...نسبت به کشورهای در
حال توسعه به دلیل توسعه بازارهای مبتنی بر بدهی ( )debt marketو بهره مندی از وام های کم بهره و منابع مالی
ارزان تر ،آسان تر به نظر می رسد .رویکرد بلندمدت آلمان برای توسعه انرژی بادی در دهه  1990شروع شد و امروزه نیز
ادامه دارد .این رویکرد شرایط ظهور شرکت های پیشرو را مهیا نمود و در عین حال رشد ساالنه پایداری را در ظرفیتهای
بکارگرفته شده انرژی بادی ،ایجاد کرد .افقهای  20ساله سرمایهگذاری که توسط مشوقهای دولت آلمان ایجاد شدکه نیز
دو برابر مورد مشابه آن در ایاالت متحده درازا دارد ،عدم اطمینان بازار را کاهش داده و اعتماد سرمایهگذار را افزایش
میدهد (آکرمن .) 2005،کشور آلمان از جمله کشورهای توسعه یافته ای است که طی سالیان متمادی از روش های
مختلفی برای تامین مالی پروژه های نیروگاه بادی استفاده نموده است .بانک  KfW IPEXاز بانکهای آلمانی است که
به صورت تخصصی در زمینه توسعه انرژی های تجدیدپذیر فعالیت دارد .ارائه تضامین بانکی و تسهیالت کم بهره و یا
بدون بهره به صورت کوتاه و بلند مدت از مهمترین رسالت های این بانک است .این بانک نقش شایان توجهی در توسعه
مزارع نیروگاه بادی بویژه در بخش خشکی در کشور آلمان بر عه ده داشته و دارد .دولت آلمان در زمان نیاز اقدام به انتشار
اوراق قرضه موسوم به  perpetual hybrid bondsنیز می نماید که منبع تامین مالی در پروژه های انرژی های
تجدیدپذیر تلقی می شود .با این وجود در سال های اخیر شاهد تنوع در روش های تامین مالی نیروگاه های بادی در
کشورهای منطقه اروپا بوده ایم .کشور آلمان نیز از این قاعده مستثنی نبوده است .از جمله روش های نوآورانه که دولت
آلمان برای تامین مالی نیروگاه های بادی در دستور کار قرار داده است می توان به مشارکت دولتی-خصوصی با شرکت
زیمنس به عنوان شرکت پیشرو در این زمینه اشاره نمود .با توجه به تنوع قالب های قراردادی  PPPو نبود اطالعات
کافی در خصوص این قراردادها ،امکان بررسی بیشتر این قراردادها وجود ندارد؛ لیکن درنظرگرفتن مشوق های مالی به
صورت  feed-in tarrifجزء الینفک قراردادهای  PPPدر کشور آلمان است (انجمن انرژی های بادی اتحادیه
اروپا.)2016،
کشور اسپانیا:
نیروگاه های بادی در کشور اسپانیا حدوداً  %15از برق مصرفی کشور را تامین می کنند و این کشور طبق آخرین آمار
و اطالعات بیش از  %26از ظرفیت تولیدی نیروگاه های بادی قاره اروپا را در اختیار دارد که بعد از آلمان در رتبه دوم قرار
می گیرد .هرچند دسترسی آسان و ارزان به انرژی برق در کشور اسپانیا برای سالها به عنوان مانعی بر سر راه توسعه
نیروگاه های بادی قرار داشته است؛ اما در حال حاضر وجود حوضه های بادخیز در کشور اسپانیا در کنار قوانین و مقررات
سهل گیر در زمینه واردات سرمایه های مالی و فیزیکی به توسعه نیروگاه های بادی این کشور کمک شایان توجهی نموده
است (هیرث.)2016،
توسعه بازار بدهی در کشور اسپانیا نیز تامین مالی نیروگاه های بادی از محل تسهیالت بانکی را سرعت بخشیده است.
دولت اسپانی ا نیز برای تسریع در روند اعطای وام به پروژه های زیربنایی حوزه انرزی های تجدیدپذیر مجموعه ای از
قوانین ،مقررات و دستورالعمل ها تحت عنوان  Green Loan Principlesرا تدوین و در اختیار نظام بانکداری کشور
قرار داده است .روند کلی تامین مالی پروژه های نیروگاه های بادی در گذشته به همین شکل بوده و به وام هایی که به
این شکل اعطا شده green loans ،می گویند .بانک  BBVAیکی از مهترین بانک های اسپانیایی است که از گذشته
تا کنون نقش غیرقابل انکاری در تامین منابع مالی مورد نیاز طرح های نیروگاه های بادی برعهده داشته است
(دینیکا .) 2008،با این وجود در سالهای اخیر کشور اسپانیا اقدام به واگذاری طرح های نیروگاه های بادی از طریق مزایده
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در قالب قراردادهای  IPP1به صورت بلندمدت نموده است .از جمله پروژه های کالن مقیاسی که اخیراً در قالب این
قراردادها واگذار شده است می توان به واگذاری مزارع بادی  Mirovaبا ظرفیت تولید ساالنه بیش از  300گیگاوات
انرژی الکتریسیته به بخش کنسرسیومی از شرکتهای خصوصی  GE ، Forestaliaو شرکت  ENGIEاشاره کرد .در
این نوع از قراردادها دولت مفاد و شرایط واگذاری مزارع و نیروگاه های بادی توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته را از
طریق مزایده اعالم و در قالب قرارداد ساخت ،بهره برداری و انتقال ( )BOTبه کنسرسیومی از بخش خصوصی متشکل از
شرکتهایی که صالحیت فنی ،ما لی و عملیاتی آنها به تایید کمیسیون ارزیابی رسیده باشد ،اعطا می کند (انجمن انرژی
های بادی اتحادیه اروپا.)2016،


سایر کشورهای منطقه اروپا (ایتالیا ،پرتغال ،دانمارک ،فرانسه و انگلیس):

همانطور که در قسمت های قبل عنوان گردید ،بین کشورهای آلمان و اسپانیا با سایر کشورهای منطقه اروپا از حیث
ظرفیت تولید نیروگاه های بادی فاصله چشمگیری وجود دارد به طوری که بیش از  %35و  %26از ظرفیت تولید انرژی
حاصل از نیروگاه های بادی به ترتیب در اختیار کشورهای آلمان و اسپانیا قرار دارد؛ در حالیکه هرکدام از سایرکشورهای
منطقه اروپا کمتر از  %6از این ظرفیت را به خود اختصاص داده اند (هیرث .)2016،علی رغم سهم اندک بازار ،در سالهای
اخیر کشورهای ایتالیا ،پرتغال ،دانمارک و فرانسه اقدامات قابل توجهی برای ورود به بازار تولید انرژی از محل نیروگاه های
بادی برداشته اند که از جمله آن می توان به نصب توربین های بادی با ظرفیت تولید باال در مناطق جنوبی کشور ایتالیا،
متعهدشدن فرانسه به اهداف اتحادیه اروپا در حوزه انرژی های تجدیدپذیر ،وضع تعرفه بر مصرف برق در کشورهایی نظیر
پرتغال و دانمارک و وضع قوانین و مقررات خاص در حوزه ارتقای تکنولوژی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر نظیر قانون
) Renewable Obligation Certificate (ROCدر کشور انگلیس اشاره کرد (هیرث.)2016،
محدودیت ذخایر نفت و گاز دریای شمال کشور انگلستان را به سرمایه گذاری در زمینه انرژیی های تجدیدپذیر وادار
کرده است .در حال حاضر این کشور از پیشگامان اروپا در زمینه توسعه مزارع بادی دریایی نیز محسوب می شود.
کشورهایی نظیر پرتغال و ایتالیا نیز وابستگی باالیی به واردات سوختهای فسیلی دارند و نیاز مبرمی به توسعه نیروگاه
های بادی دارند .در این میان ،در رفراندوم سال  2011مردم کشور ایتالیا مخالفت صریح خود با بهره برداری از انرژی
هسته ای را اعالم نمودند (هیرث .)2016،به همین دلیل طی سالیان اخیر توسعه سرمایه گذاری در بخش انرژی های
تجدیدپذیر بویژ نیروگاه های بادی در این کشور اهمیت باالیی پیدا کرده است .کشور فرانسه نیز پیشرفتهای نسبی در
زمینه نیروگاه های بادی را مدیون زحمات فرانسوا والند ،رئیس جمهور سالهای گذشته است که طرح احداث نیروگاه های
بادی و احداث کارخانه های تولید تجهیزات نیروگاهی را به منظور کاهش وابستگی به انرژی در این کشور معرفی نمود.
این ام ر باعث شده است طی یک دوره ده ساله شاهد ظهور شرکتهای مطرح فرانسوی در زمینه تولید توربین و فناوری
تولید در بخش انرژی بادی باشیم (ترونز.)2012،
بر اساس آخرین آمار و اطالعات منتشرشده از سوی انجمن انرژی های بادی اروپا ( ،)2016کشورهای حوضه اروپا از
روش های مختل ف و متنوعی برای تامین مالی نیروگاه های بادی استفاده می کنند .یکی از مهمترین این روش ها که در
سال های اخیر در بین کشورهای اروپایی با محبوبیت زیادی مواجه شده است ،استفاده از تامین مالی پروژه-محور در
18
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قالب قراردادهای مشارکتی است که از آن با عناوین مختلفی نظیر تامین مالی  non-recourseو تامین مالی خارج از
گزارش منتشره از سوی این 1
یاد می شود .هرچند در 9
موسسه اطالعاتی در مورد مفاد و ترتیبات چنین

ترازنامه

قراردادهایی ارائه نشده اما دولت های اروپایی برای تشویق بیشتر سرمایه گذاری در زمینه انرژی های تجدیدپذیر،
بندهایی د ر رابطه با خرید محصول (برق) تولیدی پروژه گنجانده اند که از جمله آن می توان به واگذاری پروژه های
نیروگاه 0های بادی در قالب قراردادهای  PPA2اشاره کرد (انجمن انرژی های بادی اروپا .)2016،در این سازوکار همزمان
با قرارداد مشارکت ،قراردادی برای فروش محصوالت پروژه به شرکت صاحب امتیاز منعقد می شود که به موجب آن
شرکت طرف قرارداد دولت مجاز است به منظور جبران هزینه های عملیاتی و سرمایه ای ،به جای فروش و دریافت عواید
حاصل از طرح ،محصوالت طرح را با نرخ مشخصی در قرارداد عیناً خریداری نماید .از جمله پروژه هایی که در چنین
قالبی تامین مالی شده اند می توان به توسعه مزرعه ساحلی  Race Bankدر شمال انگلیس اشاره کرد .این مزرعه که
مساحتی در حدود  75کیلومتر مربع را پوشانده ،در آبهای ساحل شمالی  Norfolkقرار داشته و پنجمین مزرعهی
بادی بزرگ دنیاست .شرکت تجاری انرژیهای تجدیدپذیر  Orstedکه متعلق به کشور دانمارک استدر قالب قرارداد
 PPPاقدام به توسعه و بهره برداری از این پروژه نموده است .عالوه بر روش های فوق ،استفاده از وام های بانکی ارائه
2
1
شرکتهای دارای خطوط
 )GREEN BONDSتوسط
شده از سوی بانک سرمایه گذاری اروپا و انتشار اوراق قرضه (

اعتباری از جمله روش های تامین مالی مزارع بادی کوچک است که غالباً در کشورهای پرتغال و بلژیک مورد استفاده قرار
می گیرد (انجمن انرژی های بادی اروپا.)2016،


ایاالت متحده آمریکا:

ایاالت متحده با دارای بودن ظرفیت تولیدی ساالنه بیش از 40گیگاوات انرژی برق ،بزرگترین تولیدکننده انرژی برق
از محل نیروگاه های بادی در جهان است و پس از این کشور به ترتیب آلمان و چین در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.
این کشور به تنهایی بیش از  %22از سهم بازار انرژی برق تولیدشده از محل نیروگاه های بادی را دارا می باشد و از سال با
سرمایه گذار ی در این حوزه ،رشد قابل توجهی را تجربه نموده است .کشور ایاالت متحده همانند آلمان و دانمارک از
نخستین کشورهایی است که برای تولید انرژی الکتریسیته به سراغ راه اندازی و توسعه نیروگاه های بادی رفته است
(وایزر و همکاران .)2008،رشد نیروگاه های بادی در دهه  1980در کشور ایاالت متحده را باید مرهون معافیت های
مالیاتی نیروگاه های بادی دانست؛ در حالیکه آمار و اطالعات نشان می دهد پس از لغو این معافیتها ،سرمایه گذاری
بخش خصوصی در این حوزه در دهه  1990به طور نسبی کاهش یافته است .

2

2

تامین مالی نیروگاه های بادی در کشورهای شمال آمریکا نیز از تنوع باالیی برخوردار است .تاسیس صندوق وجوه
عمومی  ،صندوق توسعه انرژی های 3تجدیدپذیر و صندوق سرمایه 2
گذاری در زیرساختها ،انعقاد قراردادهای مهندسی،

تدارکات و ساخت ( ) EPCو ایجاد مشارکت خاص (سرمایه گذاری مشترک) با موسسات و نهادهای مالی بین المللی نظیر
19

. Off-balancesheet financing.

20

. Purchase Product Agreements.

21

. European investment bank.

22

. PE Morthorst, Technical University of Denmark, Roskilde, Denmark, Wind Power Industry and Markets, 2014.

23

. Public Benefit Funds.
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 International Financial Corporationو شرکتهای بزرگی مانند زیمنس و

Craftskills Wind Energy

 Internationalتنها بخشی از برنامه های مدون ایاالت متحده برای تامین مالی طرح های انرژی های تجدیدپذیر در
حوزه نیزوگاه های بادی است .ایاالت متحده از معدود کشورهایی است که در آن سوی مرزهای خود نیز اقدام به راه
اندازی و بهره برداری از نیروگاه های بادی نموده است که از جمله آ ن می توان به مزارع بادی در آفریقای جنوبی اشاره
نمود .غالباً تامین مالی طرح های برون مرزی ایاالت متحده در حوزه نیروگاه های بادی بر عهده شرکت Overseas
) Private Investment Corporation (OPICاست که در قالب وام های تجاری صورت می گیرد (منز.)2016،
یکی از مهمترین روش های تامین مالی طرح های نیروگاهی حوزه انرژی های تجدیدپذیر در کشور ایاالت متحده،
مشارکت بخش خصوصی و دولتی است .در این مشارکتها ابتدا دولت فدرال شرایط و مفاد واگذاری طرح های مختلف را
به صورت تبیین نموده و در اختیار دولت های محلی (ایالتی) قرار می دهد .دولتهای ایالتی این اختیار را دارند تا با وضع
قوانین و مقررات ،به گونه ای که در تضاد با اصول کلی دولت فدرال نباشد ،طرح تهیه شده را جرح و تعدیل نمایند (وایزر
و همکاران .) 20008،یکی از رویه هایی که دولتهای محلی برای بررسی و ارزیابی شرایط واگذاری طرح های انرژی
تجدیدپذیر به بخش خصوصی مدنظر قرار می دهند ،توسعه و تدوین شرایط استاندارد واگذاری موسوم به renewable
) portfolio standard (RPSاست که در آن جزئیات شرایط واگذاری طرح های دولتی به بخش خصوصی درج می
شود .درنظرگرفتن معافیت های مالیاتی برای بخش خصوصی نیز از دیگر برنامه های انگیزشی در تامین مالی از طریق
مشارکت بخش دولتی-خصوصی است که تصویب آن بر عهده دولتهای ایالتی است (وایزر و همکاران.)2008،


کشور کانادا:

پس از ایاالت متحده آم ریکا ،کانادا دومین کشور پیشرو در زمینه نیروگاه های بادی در شمال آمریکا است .سابقه
استفاده از انرژی بادی در کانادا به چندین دهه پیش باز میگردد .در ماه مه سال  2014میالدی ظرفیت تولید انرژی
بادی برابر  8٬517مگاوات بود که این میزان حدود  ٪3برق مورد تقاضا در کانادا را تأمین میکرد .انرژی باد برای تولید
انرژی الکتریکی نخستین بار در استانهای انتاریو ،کبک و آلبرتا مورد استفاده قرار گرفت .در طول سالهای آخر دهه
 1990میالدی و سالهای آغازین قرن بیست و یکم هر یک از استانهای کانادا به طور جداگانه طرح استفاده از انرژی باد
را به عنوان مکملی جهت تأمین انرژی مورد نیاز شبکهشان پیگیری کردند .آلبرتا اولین نیروگاه بادی تجاری را در سال
 1993ساخت .بریتیش کلمبیا آخرین استانی بود که در نوامبر  2009از انرژی باد جهت تولید برق مورد نیاز شبکهاش
استفاده کرد .با افزایش جمعیت ،کانادا استفاده از نیروی باد را به عنوان روشی جهت تنوع بخشیدن به منابع انرژی مورد
استفاده و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و نیروی برقآبی اتخاذ کرده است (آرنت و همکاران .)2010،در حال
حاضر انجمن انرژی باد کانادا به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی  ،رسیدن به ظرفیت تولید  55٬000مگاوات برابر  ٪20نیاز
برق کشور در سال  2025با استفاده از نیروی باد را به عنوان راهبرد اصلی در زمینه استفاده از نیروی باد تعریف و اعالم
کردهاست .این طرح در صورت تحقق ،قادر به ایجاد  50٬000فرصت شغلی و درآمد ساالنه معادل  165میلیون دالر کانادا
خواهد بود .

2

4

کشور کانادا نیز همانند ایاالت متحده روش های مختلفی را برای تامین مالی نیروگاه های بادی از گذشته تا کنون
مورد استفاده قرار داده است؛ اما بر خالف ایاالت متحده ،سیاستهای تامین مالی دولت کانادا توسط هر ایاالت به طور

24

. see more at: https://canwea.ca/
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مجزا تعیین می شود .استفاده از تسهیالت بانکی ،استفاده از تسهیالت صندوق توسعه تکنولوژی های پاک  ،استفاده از
منابع بین المللی نظیر وام بانکی از ) German Development Bank (KfWو بانک جهانی و  ...از جمله مهترین
روش های تامین مالی طرح های احداث و توسعه نیروگاه های بادی در کشور کانادا است (منز .)2016،در کنار استفاده از
روش های فوق ،طبق قوانین کشور در زمینه انرژی های تجدیدپذیر ،واگذاری طرح های احداث و توسعه نیروگاه های
بادی بویژه د ر مناطق کمتر توسعه یافته در قالب طرح های مشارکت بخش خصوصی-دولتی مجاز شمرده شده است .در
مورد مفاد و شرایط انعثقاد این قراردادها با توجه به محرمانگی محتوا همین اندازه می توان گفت که بر اساس این
قراردادها کمپانیهایی که میخواهند بهرهگیری از خدمات دولتی نظیر  feed in tarrifو یا مشوق های مالیاتی و خرید
تضمینی محصوالت را تضمین نموده و یا به هر نحوی تحت برنامه حمایتی دولتی در زمینه بکارگیری انرژیهای تجدید
پذیر قرار گیرند ،باید درصد مشخصی از کاالها و خدمات مورد استفاده خود را از کاالها و خدمات داخل همان ایالت
تامین نمایند (منز .)2016،از جمله قراردادهایی که در چنین چارچوبهایی منعقد شده اند می توان به مشارکت کشور
کانادا با شرکتهای زیمنس ،صنایع سنگین سامسونگ ،و  Canadian Solar.incو  pattern energyاشاره کرد.
شرکت زیمنس پیش از این به نصب توربینهای بادی تولید بر ق در جزایر شمالی استان انتاریو اقدام نموده بود و قرار
است تا سال  2011نیز با افزایش تعداد این توربینها ظرفیت برق تولیدی توسط آنها را به  550مگاوات برسد .این شرکت
یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان محصوالت الکترونیک و مهندسی در جهان است که بیش از  5هزار نیرو در کانادا برای
آن به کار مشغول هستند (آرکر و ژاکوبسون.)2015،

نتیجه گیری
هدف از انجام این بررسی ساختارهای متداول تامین مالی نیروگاه های بادی از منظر انطباق آنها با شرایط ایران است.
تعیین ساختار تامین مالی پروژه های حوزه انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه می تواند به مراتب مشکل
تر از سایر کشورها باشد؛ زیرا غالب کشورهای در حال توسعه ،منابع داخلی محدودی برای سرمایه گذاری دارند و ناچارند
به سرمایه گذاری خارجی روی آورند .برای جذب منابع خارجی ،سرمایه گذاران باید متقاعد شوند و نیز بتوانند دیگران را
(مخصوصا موسسات تامین مالی را) متقاعد کنند که منابع به طور ایمن ،موثر و سودآور مورد استفاده قرار میگیرند و در
عین حال ،سود سرمایه گذاری میتواند طبق مقررات و شرایط مشخصی به کشور سرمایه گذار برگشت داده شود .موارد
فوق تا حد قابل توجهی به شرایط و فضا ی اقتصادی و کسب و کار کشور میزبان سرمایه گذاری ارتباط دارد؛ فلذا توجه به
مولفه های محیطی تاثیرگذار یکی از پیش شرط های تامین مالی پروژه های انرژی تجدیدناپذیر است .پروژه های
زیربنائی بویژه در وزه انرژی در هر کشوری زیرساختهای توسعه و پیشرفت اقتصادی آن کشور را تشکیل می دهند .یافته
های پژوهش مشان می دهد در کشورهای در حال توسعه پروژه های زیربنائی عمدت ًا بعلت سرمایه بری زیاد ،امکان اجرای
به موقع را پیدا نکرده و معموالً در زمان کسری بودجه و بحران بدهی جزو اولین اقالمی هستند که در مقابل هزینه های
جاری بخش عمومی حذف می شوند .بنابراین منابع داخلی این کشورها در اکثر موارد هزینه های ساخت تسهیالت
زیربنائی را تاُمین نمی کند .این در حالی است که سبد تامین مالی پروژه های حوزه انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای
توسعه یافته از تنوع باالیی برخودار است.یافته های پژوهش در بخش تجربه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
25

. Clean Technology Fund
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نشانگر این است که در چند دهه اخیر توجه کشورها به سمت مشارکت با سرمایه های بخش خصوصی (داخلی و خارجی)
در قالب قراردادهای تامین مالی پروژه محور به منظور تأمین مالی پروژه های زیربنائی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر
افزایش یافته اس ت .دلیل توجه فزاینده به این شیوه تامین مالی را عالوه بر مسائل مالی می توان به مزایای مدیریتی نظیر
انتقال تکنولوژی و همچنین آموزش تجارب مدیریتی و بازاریابی محصوالت و خدمات پروژه های حوزه انرژی های بادی
که ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی (داخلی یا خارجی) است ،مرتبط دانست.

م اب و مآ ذ
اشکوه ،حسین ،صبحیه ،محمد حسین ،1394 ،روش های تامین مالی پروژه محور و شرکتی از منظر

حاکمیت پروژه  :مطالعه موردی پروژه های باالدستی پارس جنوبی ،چشم انداز مدیریت مالی ،شماره  ،12دوره ،4
صص.108-81.
آقاجانی حسنعلی .عباسقلی پور محسن .فهیمی راد محدثه (".)1392تبیین روش های تامین مالی

طرح های کارآفرینانه مطالعه موردی :تعاونگران استان مازندران ،".نشریه رشد فناوری ،پاییز  ،1392دوره ،9
شماره .36
تهامی پور .عابدی .بابا احمدی .رضا کریمی .ابراهیمی زاده)  .(1396.بررسی تأثیر انرژیهای

تجدیدپذیر بر سرانه رشد اقتصادی واقعی ایران .پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران .53-77 .(19)5.




ثقفی ،محمد ،1392 ،انرژی باد و کاربرد آن در کشاورزی “  ،انتشارات دانشگاه تهران.

حسینی .سیدمحمدحسن ،حسن براتی .فرشید فروزبخش )" .(1382عنوان :بررسی و تحلیل روشهای
مشارکت سرمایه گذاری با تاکید روش  BOTدر ساخت نیروگاههای بادی ".کنفرانس بین المللی برق ،دوره ،18
سال .1392




خاکی ،غالمرضا؛ روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی .انتشارات بازتاب.1387 ،

دانایی فرد ،حسن؛ الوانی ،مهدی؛ آذر ،عادل ( .)1383روششناسی پژوهش کمی در مدیریت:
رویکردی جامع .تهران :صفار ،اشراقی.

ساروخانی ،باقر؛ روشهای تحقیق در علوم اجتماعی جلد ،3پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

تهران .1388
سرمد ،زهره؛ بازرگان ،عباس؛ حجازی ،الهه .)1376(.روشهای تحقیق در علوم رفتاری ،تهران:

انتشارات آگاه.
سروری ،هادی و علیرضا والیپور" .1392 .شناسایی و طبقه بندی ریسک پروژه های ."PPP

مجموعه مقاالت اولین کنفرانس بین المللی عمران ،معماری و توسعه پایدار شهری.
شیروی ،عبدالحسین ( ، )1392پروتکل کیوتو و تامین مالی طرح های اقتصادی در کشورهای در حال

توسعه ،نشریه پژهش حقوق عمومی ،دوره  ،13شماره .32
صابری .بخشعلی؛ حمید صابری؛ علی صابری و رامین شیردل ،1391 ،صکوک ،راهکاری نو در تامین

منابع مالی پروژه های انرژی های تجدید پذیر (بادی) ،نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران ،تهران ،انجمن علمی
انرژی بادی ایران.
صالحی .علی افشار قوچانی)  .(1393.بررسی ابزارهای نوین تامین مالی اسالمی .اولین همایش ملی

حسابداری ارزشی.
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عمیق مجید ،انرژیهای بازگشت ناپذیر  ،انتشارات رسالت قلم .1378،

فالح شمس ،میرفیض؛ حامد تاجمیر ریاحی و حمزه مظفری" .1388 .مدیریت ریسک در قراردادهای

تامین مالی  ".BLT/BOLTمجموعه مقاالت کنفرانس بین المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران -1:114
.128
قدیمی .خداپرست مشهدی  .1395 .ارائه پیشنهادی جایگزین برای افزایش کارآیی روشهای مشارکت

بخش خصوصی ـ دولتی در توسعه انرژی های نو و تجدید .هفتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران.
لطفعلی پور .آشنا .ذبیحی  .1389.شیوه های نوین تامین مالی پروژه های شهری در هند .سومین

کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران.
لطیفیان .سید مهدی قریشی .عزت اهلل اصغری  .1396.تأثیر راهبردهای مالی استراتژیک بر عملکرد

صنعت آب وفاضالب )مطالعه موردی :شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی( .هشتمین کنفرانس بین المللی
اقتصاد و مدیریت.
مجدزاده طباطبایی .هادیان .زیبایی  . 1396تعیین میزان یارانه مناسب جهت توسعه انرژیهای

تجدیدپذیر در ایران با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه با رهیافت تلفیقی .پژوهشنامه اقتصاد
انرژی ایران .129-167 .(17)5.
معاونت نظارت راهبردی" .1393 .چارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی -خصوصی" .تهران :معاونت

نظارت راهبردی.
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