
The GIZ TechCoop vRE Programme

Over the past decade, a “1st wave” of National Subsidy Programmes for variable/ fluctuating Renewable 
Energies (vRE) has (i) led to impressive growth in global cumulative installed capacity of wind and PV power 
and (ii) dramatic RE cost reductions. However, due to their typical “technology push” focus, most of these  
1st wave national vRE programmes have not aimed at achieving an economically optimal pathway for 
national wind and PV development over time. Naturally, this has led to suboptimal national RE deploy-
ment, resulting in (i) unnecessary losses of Government budget and credibility (subsidy schemes were too 
expensive or too slow, RE technologies were scaled up too early or applied at the wrong network nodes, 
lack of planning resulted in avoidable transmission losses or dispatch problems), and/or (ii) excessive private 
sector profits and/or massive insolvency waves after subsidy-driven vRE bubbles. None of this is intrinsic to 
vRE technologies or economics: it was simply ill-advised planning.

Increasingly, OECD and non-OECD Governments want to move beyond simple vRE technology-push 
policies, and shift to a new, 2nd wave of optimized national vRE pathways, by applying the same funda-
mental economic, financial and political goal functions that are used successfully for standard power system 
planning. To this end, vRE need to be analyzed as an INTEGRAL part of the national energy system and its 
growth in time and space, by applying methods which readily fit the toolkit already used by dispatchers, 
regulators and utilities. 

Integrated vRE National Masterplans do not exist yet, though it is pretty clear what they would have to 
accomplish (IEA 2014, SMUD 2013). This has several causes, such as: (i) the inherent fluctuating character of 
vRE (wind and PV feed-in depends strongly on sunshine and wind availability at any given moment) poses 
a set of specific power planning and dispatch problems to established sector agents (dispatch, regulator, 
utilities) which may seem daunting initially (yet, a closer look reveals that they can be handled easily by 
these players with their existing processes, with a modest amount of training); (ii) existing studies have often 
focused on OECD countries and their results are not readily transferrable to GIZ partner countries (where 
grids can be weaker and demand grows faster and hydro can play a more positive role in vRE development); 
and (iii) few studies focus on pragmatic incremental steps based on the real-life generation mix, transmissi-
on system and fixed short-term capacity planning of specific countries (most look at long term vRE targets 
including smart storage >2030 instead, thus providing little guidance to pragmatic policy makers).

The GIZ vRE Discussion Series

Under the “vRE Discussion Series” we will continuously put forth emerging results and issues of special 
interest to GIZ partners, along the 4 main fields of our work: vRE policy, economics, finance and technology 
issues. As the series’ title indicates, these are often based on work in progress, and we strongly encourage 
suggestions and ideas by mail to the contact below. 

Contact: 

Klas Heising

klas.heising@giz.de
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الشكل 71.2: موجة اإلفالس يف اقتصاد الطاقة
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وولذاا . قد ووضعت بناء على االمعايیيیر االخاصة بتلك االبلداانن 

ااألعضاء في منظمة االتعاوونن ااالقتصادديي وواالتنميیة٬، ووإإال تعرضت  أأووضاعع االبلداانن غيیرووناسب تووجب تعديیل هھھھذهه االخطط وواالبراامج لت
وولذلك من االمهھم هھھھنا ااإلشاررةة إإلى . يیة على االمستوىى االوططني ووإإفالسس للشركاتت على االمستوىى االفرددييااقتصاددهھھھذهه االبلداانن لخسائر 

 إإضافة إإلى مااالطاقة االمتجدددةة٬،  لى لتطويیر قطاععضرووررةة االتحديیث وواالتعميیم االشامل لتلك االوسائل وواالبيیاناتت االخاصة بالمرااحل ااألوو
18.يیجريي حفظهھ من بيیاناتت في االوقت االحاضر  

 
• لكهھرباء االمنتجة من مصاددرر االطاقة االمتجدددةة في االدوولل غيیر ااألعضاء في لتأسيیسيیة لتكاليیف ااااللم تتضمن االنشرااتت االخاصة بتحديید  

تقريیبا٬، حسابا ددقيیقا للمخاططر٬، حيیث تحتسب االتكاليیف حتى هھھھذاا االيیومم٬، ووبال ااستثناء  )OECD(منظمة االتعاوونن ااالقتصادديي وواالتنميیة 
٬20، ووذذلك لإليیحاء بقدررةة بعض ووسائل تكنولوجيیا االطاقة االمتجدددةة على االمنافسة  االشاملة.19االرأأسماليیة بأقل من االقيیم االحقيیقيیة  

 
• وولم يیتضح حتى ااآلنن . رتعد شبكاتت كهھرباء االضغط االعالي وواالمتوسط وواالمنخفض االمحليیة أأقل ااستقراارراا ووتعاني من قيیم تذبذبب أأكب 

.بشكل وواافف كيیف يیمكن تعديیل االمعايیيیر االخاصة بالكهھرباء ااالعتيیادديیة وواالصناعيیة كي تتالئم بالشكل ااألمثل مع االشرووطط االجديیدةة  

 

قتصادد االطاقةاا: موجة ااإلفالسس في 2.17االشكل  	  

	  

 

ااأللمانيیة االجريیدةة(قتصادد االطاقة ااأللماني موجة ااإلفالسس في اا  FAZ االتغيیيیر في ططبيیعة االمنافسة في ) اا(وواالناتج في معظمهھ عن ) 2014 
خطط االعمل االضعيیفة لكثيیر من االناشطيین في االسوقق) بب(سوقق االطاقة االمحلي٬، إإضافة إإلى سوقق االطاقة االمتجدددةة إإضافة إإلى   

تحادديي لإلحصاءاالمكتب ااال: االمصدرر  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  	   http://globalatlas.irena.org/	  

19	LCOEهھھھنا أأهھھھميیة أأكبر في  OPEXاالمحطاتت االطاقة االتقليیديیة االتي يیمكن االمقاررنة معهھا؛ وولكن لـ  CAPEX هھھھذاا يیسريي كذلك٬، مع اافترااضض بقاء االعواامل ااالخرىى على حالهھا٬، على    	  
20
	  	   Kilian Reiche, G. Hille, K. Heising. 2014. Comparison of PV LCOE inreal markets from an investor’s point of view. Eschborn. GIZ 

[forthcoming] 

 يلامجإلاا
	ةقاطلاب دداادمإلاا  

رمبا يكون أحد أهم الفوارق الذي مل يحظ حتى اآلن  باالهتامم الكايف 
هو الفارق املتعلق بسياسات الطاقة، وهو ناتج عن الفرق يف معدالت 

 ،)OECD( النمو بني الطرفني: فنظرا لركود أسواق الكهرباء يف بلدان الـ
يعد التوسع يف قطاع الطاقة املتجددة فيها تنافساً رشساً عىل التغيري. 

ويف أسوأ األحوال ستتعرض قطاعات كاملة إىل خسائر فادحة يف 
أسهمها أو إىل اإلفالس. وباملقارنة فإن البلدان غري األعضاء تعترب 

أفضل حاالً يف هذا املضامر: ففي األسواق رسيعة النمو، يحصل كٌل 
من الفاعلني القدامى يف السوق والوافدين الجدد عىل فرص متساوية 
لالستفادة من التسهيالت والدعم املرتبطني باالستثامر يف قطاع الطاقة 

املتجددة. وهو ما سيساهم – برشط توفر تخطيط متوازن وشفاف 
لتطوير قطاع الطاقة املتجددة – يف تخفيف االعرتاضات من جانب 
األطراف الفاعلة يف السوق، وتحقيق قيمة إضافية محلية مستدامة. 

وهو ما يستدعي كذلك أن تؤخذ بالحسبان، التداخالت املتعلقة بإنشاء 
كل من محطة انتاج الكهرباء الحرارية املستقبلية، وتوسيع الشبكة 

الكهربائية، وتنظيم السوق الخاص بقطاع الكهرباء.

تقوم Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit( GIZ(  كمؤسسة إتحادية أملانية بتقديم اإلستشارات للبلدان 
الرشكاء يف إطار التعاون الفني لدعم وتطوير مصادر الطاقة املتجددة. كام تعمل من خالل ما يزيد عن 100 مرشوع يف أكرث من 30 بلدا رشيكا، 

وبتفويض من الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية BMZ والوزارة اإلتحادية للبيئة والبناء وحامية الطبيعة وأمن املفاعالت النووية 
BMUB، إضافة إىل الوزارة اإلتحادية لإلقتصاد والطاقة BMWi، عىل تقديم الدعم لرشكائها سواء يف الجانب السيايس اإلستشاري )يف اإلطار القانوين 

واملؤسيس، وآليات التمويل...الخ(، أو يف الجانب التطبيقي العميل )تنمية القدرات، نقل التكنلوجيا، التعليم الفني والتدريب املهني، املشاريع 
النموذجية املشرتكة ، تنمية األسواق، تنظيم املؤمترات(. وإىل جانب قطاع الطاقة املتجددة، هنالك محاور عديدة مثل كفاءة استخدام الطاقة، وتأمني 

خدمات الطاقة االساسية، والرتابط بني املاء والطاقة والغذاء، التي تعد جزءا من برنامج التعاون يف مجايل التنمية وحامية املناخ لتحقيق تنمية 
مستدامة يف قطاع الطاقة.

تحديد الفائدة القصوى املتوقعة من تطوير قطاع الطاقة املتجددة ضمن أنظمة الطاقة القامئة، ينبغي القيام بتحليل العنارص التالية تحليال دقيقا:
· األرباح	
· تحليل األعباء	
· تحليل املدخالت	
· تحديد مواسم االنتاج واالستهالك	
· وضع البنية التحتية للشبكة	
· تصميم سوق الكهرباء وحالة إقتصاد الطاقة	
· تكاليف التمويل )تشمل عالوات املخاطرة للمخاطر القانونية، والعملة واملخاطر املتعلقة بالقوانني التنظيمية واالجرائية(	
· نوع محطات التوليد الكهربايئ الحالية )CAPEX, OPEX( والبدائل املستقبلية.	
· متطلبات إحتياطي الطاقة الدوار	
· قيمة الفوائد العاملية،وتوفر السيولة يف أسواق املال	

ولتحقيق اإلستفادة القصوى من مخزون الطاقة املتجددة، أي تخفيض 
تكاليف إنتاج الطاقة، واإلسهام يف استقرار القطاع، وتوفري أمن الطاقة 

للبلدان النامية والصاعدة، فنحن بحاجة إىل اسرتاتيجيات ووسائل 
دقيقة للغاية ومعدة لتتناسب وخصوصيات كل بلد عىل حدة، 

لتطوير قطاع الطاقة املتجددة. وليك نتمكن من تنفيذ تلك الخطط، 
فمن األفضل أن تخول برامج الدعم ملشاريع تطوير الطاقة املتجددة 

بإدارة التكاليف الخاصة بتلك املشاريع، والتقرير بشأن رسعة إنجازها، 
باإلضافة إىل التوزيع املكاين لها.
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االطاقة االمتناميیة ااقتصادديیاتتاالطاقة االمتجدددةة في ظظل  

ً لعناصر االمكانن وواالزمانن وواالتدررجج في تطبيیق االوسائل ال إإ نن االتعامل مع ااالسترااتيیجيیاتت االوططنيیة في تنويیع مصاددرر االطاقة االمتجدددةة ووفقا
بل إإنن . طويیل لتنظيیم قطاعع االطاقةمحكمة على االمدىى االمتوسط وواالخطة  توفيیرضرووررةة على االرغم من يیزاالل أأمراا ناددرراا حتى يیومنا هھھھذاا 

يیتم  في أأنظمة االطاقة االوططنيیة ال  )ال سيیما ططاقة االريیاحح وواالخاليیا االشمسيیة( متغيیرةةوواالاالحديیث عن ددمج مصاددرر االطاقة االمتجدددةة االمتنوعة 
تخاذذهھھھا من أأجل ووضع ااسوىى بعموميیة أأوو ااقتضابب شديید. فالمؤيیدوونن لهھذاا االنوعع من االطاقة يیقللونن من شأنن ااإلجرااءااتت االتنظيیميیة االوااجب 

ااسترااتيیجيیة للتطويیر ووخطة للتمويیل محكمتيین. في االمقابل يیميیل االمعاررضونن إإلى االتهھويیل من حجم تكاليیف توسيیع االشبكة ووتشغيیلهھا. ووبذلك 
مثالي للطاقة٬، يیوااززنن بيین مصاددرر  ااقتصاددرأأيیيین االتوجهھاتت االحكوميیة لوضع ااسترااتيیجيیة ووااقعيیة للتطويیر بهھدفف االوصولل إإلى يیعيیق كال اال

12االطاقة االمتجدددةة وواالطاقة االتقليیديیة   

إإلى بلداانن ن يیميیلونن إإلى نقل ووسائل وونماذذجج االطاقة االمطبقة لديیهھم يیيیضافف إإلى ذذلك أأنن االقائميین على قطاعع االطاقة وواالمستشارريین االسيیاسيی
وولنتذكر على سبيیل االمثالل فقط االبراامج ااإلصالحيیة االمجتزأأةة لقطاعع االطاقة في . أأخرىى ال تمتلك أأددنى االشرووطط لنجاحح تلك االنماذذجج فيیهھا

. لتطبيیق االنموذذجج ااألووررووبي للتغذيیة االكهھربائيیة على بلداانن أأخرىى غيیر أأووررووبيیة أأوو االمحاووالتت االفاشلة 13،٬االتسعيینيیاتت من االقرنن االماضي
ووفي ليیل االدوورر االذيي يیمكن أأنن تلعبهھ مصاددرر االطاقة االمتجدددةة في االبراامج االوططنيیة للطاقة في بلداانن االشرااكة في إإططارر االتعاوونن االتنمويي وولتح

٬، فمن االوااجب تركيیز ااالهھھھتمامم على االفوااررقق بيین قطاعي االطاقة في هھھھذهه االبلداانن وواالدوولل ااألووررووبيیة االراائدةة في مجالل ةاالمناخيیإإططارر االسيیاسة 
. لمتجدددةةاالطاقة اا  

يي قتصاددغالبيیة االبلداانن خاررجج منظمة االتعاوونن ااال وويیعد االنمو االمتزاايید للطلب على االطاقة سنة تلو ااألخرىى من  بيین ااألمورر االتي تتميیز بهھا
يیعني االحاجة إإلى  ٬، كما يیظهھر جليیا بأنن كفاءةة االقطاعع ووقدررتهھ على تقديیم االخدماتت بحاجة إإلى االتعزيیز٬، ووهھھھو ما(OECD) وواالتنميیة
ووكانت معدالتت االنمو . اررااتت كبيیرةة جداا يیفوقق حجمهھا بالنسبة للدخل االقومي لتلك االبلداانن حجم مثيیالتهھا في االبلداانن أأعضاء االمنظمةااستثم

).ذذلك من كثرووفي بعض ااألحيیانن أأ(% 5 قد بلغت االسنويیة للطلب على خدماتت قطاعع االكهھرباء ططواالل االعقودد االماضيیة  

هھھھتمامهھم بشكل ررئيیسي ووقبل كل اا (OECD)يي وواالتنميیة قتصادديیركز ووززررااء االطاقة للدوولل غيیر ااألعضاء في منظمة االتعاوونن ااال وولذلك
تكاليیف. وومن هھھھنا  يیبدوو ااألمر للوهھھھلة ااألوولى مثيیراا للدهھھھشة  عندما تبذلل بعض هھھھذهه االخفض مع شيء على ززيیاددةة االقدررةة على إإنتاجج االكهھرباء 

وويیزدداادد ااألمر غراابة عند تقيیيیم ااألمر من ووجهھة نظر أأووررووبيیة  .14انطاقق مصاددرر االطاقة االمتجدددةة لديیهھاالبلداانن جهھودداا ذذااتيیة مضنيیة لتوسيیع 
ستثمارر في االطاقة االمتجدددةة في قطاعع االكهھرباء ة االهھائلة االمخصصة لالفي ظظل جدلل كبيیر يیدوورر حاليیا حولل قيیمة ووططبيیعة االتكاليیف ااإلضافيی

لطاقة االمتجدددةة؛ توسيیع شبكاتت االكهھرباء). في االمقابل٬، تبدوو االخطط ااأللماني لقانونن اال(محطاتت توليید االكهھرباء ااالحتيیاططيیة؛ عواائد 
يي وواالتنميیة متوااضعة عند مقاررنتهھا قتصاددلتعاوونن ااالمتوسطة ااألجل لتطويیر قطاعع االطاقة االمتجدددةة في االدوولل غيیر ااألعضاء في منظمة اا

بحجم االتحديیاتت االتي توااجهھهھا تلك االبلداانن في هھھھذاا االقطاعع. ووتظل هھھھذهه االخطط٬، حتى في بعض االبلداانن االتي تمتلك ووااقعيیاً أأفضل االمقوماتت٬، 
يیا.ااقتصاددبعيیدةة إإلى حد كبيیر عن االتطورر االمجديي   

يیمكنهھ٬، عند أأخذ مستوىى  االصناعيیة االجديیدةةقة االمتجدددةة في معظم االدوولل االناميیة وواالدوولل ووإإذذاا أأمعنا االنظر قليیال٬، سنجد أأنن قطاعع االطا
أأنن يیلعب ددوورراا هھھھاما للغايیة في االتغلب على االتحديیاتت ااالقتصادديیة لقطاعع االطاقة٬،  االتكنولوجيیا االحالي ووتكاليیف االتأسيیس  بعيین ااالعتبارر٬، 

ختيیارر ااألنسب من بيینهھا من حيیث ااألوولويیة ووسرعة ااإلنجازز٬، اااالمتجدددةة ووبشرطط أأنن يیتم ددررااسة االخيیاررااتت االمطرووحة كمصاددرر للطاقة 
يیف٬، يینبغي وواالدقة في هھھھذاا االسيیاقق أأمر في غايیة ااألهھھھميیة٬، فأسئلة من قبيیل أأيین وومتى ووك .لتطويیر االشبكاتت االوططنيیة  وومحطاتت إإنتاجج االطاقة

ووووفقا لخصوصيیة كل بلد٬،  يیجب تنفيیذهھھھا بشكل برااغماتي٬،هھھھذهه االخطط االمحكمة لتطويیر قطاعع االطاقة االمتجدددةة . ااإلجابة عنهھا بكل ووضوحح
من االتفاؤؤلل االمفرطط لبعض أأهھھھداافف تطويیر  قليیلاالتهھھھذاا من جانب٬، ووفي بعض االحاالتت االفردديیة٬، إإلى  قد يیقودد. ووأأنن يیعلن عن نتائجهھا بشفافيیة

أأوو قد يیؤدديي من جانب آآخر إإلى أأنن ). 15خاصة إإذذاا كانت تلك ااألهھھھداافف ذذااتت ددوواافع سيیاسيیة صرفة(قطاعع االطاقة االمتجدددةة قصيیرةة ااألمد 
أأكثر من نصف االقدررةة ااألسميیة االمثبتة في حقولل االطاقة أأيي %  (20تسهھم االطاقة االمتجدددةة في قطاعع االكهھرباء االمحلي  بحصة تتجاووزز االـ 

.يیة٬، بل ووكذلك من ووجهھة نظر تجارريیة بحتةااقتصادديیعد باإلجمالل منطقيیاً من ووجهھة نظر  ووهھھھو ما )االتقليیديیة  

وومن هھھھنا . غنى عنهھ لتطويیر منظومة للطاقة أأكثر ااستداامة وومرااعاةة للمناخخ يیجب ااستغاللهھ بشكل أأكبر كخيیارر ال للطاقة االمخزوونن االهھائل هھھھذاا
ووبعض االمانحيین وواالمؤسساتت االدووليیة االمختصة على ووضع االخطط  ووتحديید ووسائل ووططرقق تنفيیذهھھھا٬، من أأجل مد يید االعونن   GIZتعمل االـ 
ال تزاالل بعض االوسائل االضروورريیة للعمل٬، حتى لدوولل منظمة  فأووالً لتنميیة. لكن ذذلك ليیس باألمر االهھيین على ااإلططالقق: في اا يیكةاالشرللبلداانن 
في ططورر االبحث ٬، OECD(16(ااالقتصادديي وواالتنميیة  االتعاوونن  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	:االتحريیر االكتابب االتاليیة أأسماءهھھھم على هھھھذاا االتقريیر يیشكر فريیق     

Bernhard Zymla, Kilian Reiche Klas Heising  
13

 Teplitz-Sembitzky, W. 1990. Regulation, deregulation, or reregulation – what is needed in the LDCs power sector?. Industry and Energy 
Department working paper. Energy series paper ; no. 30. Washington, DC: World Bank. 

14	  	   REN21. 2013. Renewables 2013 Global Status Report. Paris: REN21 Secretariat. 
15

 يیجلبيیمكن أأنن بشكل أأكثر إإلحاحا٬، أأوو أأنن االسعر مرتفع بشكل ووهھھھمي نتيیجة ااالسوااقق االمتنافسة٬، بحيیث  بلد بحاجة إإلى محطة توليید بالغاززأأوو أأنن االشبكاتت االمحليیة التحتمل مثل ذذلك٬، أأوو أأنن اال
االدخولل االى االسوقق الحقا نفعا أأكبر لإلقتصادد االوططني٬، ووهھھھكذاا. 	  

16
	   IEA. 2014. The Power of Transformation. Wind, Sun and the Economics of Flexible Power Systems. Paris: International Energy Agency. 
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االفرووقق االتي تحدثنا عنهھا سابقاً (ووأأخرىى غيیرهھھھا) بيین االدوولل غيیر ااألعضاء في منظمة االتعاوونن ااالقتصادديي٬، وواالدوولل  ااألكادديیمي. ثانيیا هھھھنالك

االراائدةة في مجالل االطاقة االمتجدددةة٬، وواالتي يینتج عنهھا أأيیضا فرووقق في ااألساليیب وواالمتغيیرااتت االتي تشكل عناصر أأساسيیة لنجاحح أأيي خطة 
لتطويیر قطاعع االطاقة االمتجدددةة.  

 في مجالل االطاقة االمتجدددةة ناجحة في ظظاهھھھرهھھھا ستخداامم االمتسرعع لوسائلتجاهھھھل هھھھذهه االنقطة االجوهھھھريیة٬، فمن االمحتمل أأنن يیؤدديي ااال في حالل
إإلى نتائج متخبطة٬، من بيینهھا على سبيیل االمثالل: ”OECD“في بلداانن   

• في منظمة االتعاوونن ااالقتصادديي وواالتنميیة االكهھروومائيیة االضخمة االقائمة في كثيیر من االبلداانن غيیر ااألعضاء  يیمكن لمحطاتت توليید االطاقة 
)OECD إإذذاا ما أأددمجت في برنامج متقن للتشغيیل٬، أأنن تقومم بدوورر "بطارريیاتت االتخزيین" أأوو "محطاتت االتخزيین بالضخ" االمزمع (

من االوططني  قتصادديیة كبيیرةة للغايیة لالااقتصاددإإنشاءهھھھا ضمن مشرووعع "االشبكة االذكيیة" االمستقبلي٬، ووهھھھو ما سيیساعد على تحقيیق فواائد 
17خاللل تخفيیض االتكاليیف االتشغيیليیة. كما يیمكن باالعتمادد على االموااسم االتكميیليیة تحقيیق إإنجاززااتت هھھھامة على صعيید أأمن االطاقة.  

 
• نظراا لكونن االجزء ااألكبر من االتطورر في قطاعع االطاقة االمتجدددةة على مستوىى االعالم قد تم في عددد محدوودد من االبلداانن ذذااتت االمناططق  

معظم ووسائل االتخطيیط ووبراامج االتنفيیذ ألنظمة قطاعع االطاقة االمتجدددةة االمناخيیة االمعتدلة٬، فإنن   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  	   K. Heising, K. Reiche, W. Teplitz, E. Durand, R. Rüther, G. Hille. 2013. The operational benefits of variable Renewable Energies in Real-Life 
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وولذاا . قد ووضعت بناء على االمعايیيیر االخاصة بتلك االبلداانن 

ااألعضاء في منظمة االتعاوونن ااالقتصادديي وواالتنميیة٬، ووإإال تعرضت  أأووضاعع االبلداانن غيیرووناسب تووجب تعديیل هھھھذهه االخطط وواالبراامج لت
وولذلك من االمهھم هھھھنا ااإلشاررةة إإلى . يیة على االمستوىى االوططني ووإإفالسس للشركاتت على االمستوىى االفرددييااقتصاددهھھھذهه االبلداانن لخسائر 

 إإضافة إإلى مااالطاقة االمتجدددةة٬،  لى لتطويیر قطاععضرووررةة االتحديیث وواالتعميیم االشامل لتلك االوسائل وواالبيیاناتت االخاصة بالمرااحل ااألوو
18.يیجريي حفظهھ من بيیاناتت في االوقت االحاضر  

 
• لكهھرباء االمنتجة من مصاددرر االطاقة االمتجدددةة في االدوولل غيیر ااألعضاء في لتأسيیسيیة لتكاليیف ااااللم تتضمن االنشرااتت االخاصة بتحديید  

تقريیبا٬، حسابا ددقيیقا للمخاططر٬، حيیث تحتسب االتكاليیف حتى هھھھذاا االيیومم٬، ووبال ااستثناء  )OECD(منظمة االتعاوونن ااالقتصادديي وواالتنميیة 
٬20، ووذذلك لإليیحاء بقدررةة بعض ووسائل تكنولوجيیا االطاقة االمتجدددةة على االمنافسة  االشاملة.19االرأأسماليیة بأقل من االقيیم االحقيیقيیة  

 
• وولم يیتضح حتى ااآلنن . رتعد شبكاتت كهھرباء االضغط االعالي وواالمتوسط وواالمنخفض االمحليیة أأقل ااستقراارراا ووتعاني من قيیم تذبذبب أأكب 

.بشكل وواافف كيیف يیمكن تعديیل االمعايیيیر االخاصة بالكهھرباء ااالعتيیادديیة وواالصناعيیة كي تتالئم بالشكل ااألمثل مع االشرووطط االجديیدةة  

 

قتصادد االطاقةاا: موجة ااإلفالسس في 2.17االشكل  	  

	  

 

ااأللمانيیة االجريیدةة(قتصادد االطاقة ااأللماني موجة ااإلفالسس في اا  FAZ االتغيیيیر في ططبيیعة االمنافسة في ) اا(وواالناتج في معظمهھ عن ) 2014 
خطط االعمل االضعيیفة لكثيیر من االناشطيین في االسوقق) بب(سوقق االطاقة االمحلي٬، إإضافة إإلى سوقق االطاقة االمتجدددةة إإضافة إإلى   

تحادديي لإلحصاءاالمكتب ااال: االمصدرر  
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19	LCOEهھھھنا أأهھھھميیة أأكبر في  OPEXاالمحطاتت االطاقة االتقليیديیة االتي يیمكن االمقاررنة معهھا؛ وولكن لـ  CAPEX هھھھذاا يیسريي كذلك٬، مع اافترااضض بقاء االعواامل ااالخرىى على حالهھا٬، على    	  
20
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ن التعامل مع االسرتاتيجيات الوطنية يف تنويع مصادر الطاقة املتجددة 

وفقاً لعنارص املكان والزمان والتدرج يف تطبيق الوسائل ال يزال أمرا 

نادرا حتى يومنا هذا عىل الرغم من رضورة توفري خطة محكمة عىل 

املدى املتوسط والطويل لتنظيم قطاع الطاقة. بل إن الحديث عن 

دمج مصادر الطاقة املتجددة املتنوعة واملتغرية )ال سيام طاقة الرياح 

والخاليا الشمسية(  يف أنظمة الطاقة الوطنية ال يتم سوى بعمومية 

أو اقتضاب شديد. فاملؤيدون لهذا النوع من الطاقة يقللون من شأن 

اإلجراءات التنظيمية الواجب اتخاذها من أجل وضع اسرتاتيجية 

للتطوير وخطة للتمويل محكمتني. يف املقابل مييل املعارضون إىل 

التهويل من حجم تكاليف توسيع الشبكة وتشغيلها. وبذلك يعيق كال 

الرأيني التوجهات الحكومية لوضع اسرتاتيجية واقعية للتطوير بهدف 

الوصول إىل اقتصاد مثايل للطاقة، يوازن بني مصادر الطاقة املتجددة 

 والطاقة التقليدية 12 

يضاف إىل ذلك أن القامئني عىل قطاع الطاقة واملستشارين السياسيني 

مييلون إىل نقل وسائل ومناذج الطاقة املطبقة لديهم إىل بلدان أخرى 

ال متتلك أدىن الرشوط لنجاح تلك النامذج فيها. ولنتذكر عىل سبيل 

املثال فقط الربامج اإلصالحية املجتزأة لقطاع الطاقة يف التسعينيات 

من القرن املايض13، أو املحاوالت الفاشلة لتطبيق النموذج األورويب 

للتغذية الكهربائية عىل بلدان أخرى غري أوروبية. ولتحليل الدور الذي 

ميكن أن تلعبه مصادر الطاقة املتجددة يف الربامج الوطنية للطاقة يف 

بلدان الرشاكة يف إطار التعاون التنموي ويف إطار السياسة املناخية، 

فمن الواجب تركيز االهتامم عىل الفوارق بني قطاعي الطاقة يف هذه 

البلدان والدول األوروبية الرائدة يف مجال الطاقة املتجددة. 

ويعد النمو املتزايد للطلب عىل الطاقة سنة تلو األخرى من  بني 
األمور التي تتميز بها غالبية البلدان خارج منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية )OECD(، كام يظهر جليا بأن كفاءة القطاع وقدرته عىل 
تقديم الخدمات بحاجة إىل التعزيز، وهو ما يعني الحاجة إىل 

استثامرات كبرية جدا يفوق حجمها بالنسبة للدخل القومي لتلك 
البلدان حجم مثيالتها يف البلدان أعضاء املنظمة. وكانت معدالت النمو 
السنوية للطلب عىل خدمات قطاع الكهرباء طوال العقود املاضية قد 

بلغت 5% )ويف بعض األحيان أكرث من ذلك(.

ولذلك يركز وزراء الطاقة للدول غري األعضاء يف منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية )OECD( اهتاممهم بشكل رئييس وقبل كل 

الطاقة املتجددة يف ظل اقتصاديات الطاقة املتنامية

POLICY
Eco

Fin

Pol
Tech

يشء عىل زيادة القدرة عىل إنتاج الكهرباء مع خفض التكاليف. ومن 
هنا  يبدو األمر للوهلة األوىل مثريا للدهشة  عندما تبذل بعض هذه 

البلدان جهودا ذاتية مضنية لتوسيع نطاق مصادر الطاقة املتجددة 
لديها14. ويزداد األمر غرابة عند تقييم األمر من وجهة نظر أوروبية 
يف ظل جدل كبري يدور حاليا حول قيمة وطبيعة التكاليف اإلضافية 

الهائلة املخصصة لالستثامر يف الطاقة املتجددة يف قطاع الكهرباء 
)محطات توليد الكهرباء االحتياطية؛ عوائد القانون األملاين للطاقة 

املتجددة؛ توسيع شبكات الكهرباء(. يف املقابل، تبدو الخطط متوسطة 
األجل لتطوير قطاع الطاقة املتجددة يف الدول غري األعضاء يف منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية متواضعة عند مقارنتها بحجم التحديات 

التي تواجهها تلك البلدان يف هذا القطاع. وتظل هذه الخطط، حتى يف 
بعض البلدان التي متتلك واقعياً أفضل املقومات، بعيدة إىل حد كبري 

عن التطور املجدي اقتصاديا.

وإذا أمعنا النظر قليال، سنجد أن قطاع الطاقة املتجددة يف معظم 

الدول النامية والدول الصناعية الجديدة ميكنه، عند أخذ مستوى 

التكنولوجيا الحايل وتكاليف التأسيس  بعني االعتبار،  أن يلعب دورا 

هاما للغاية يف التغلب عىل التحديات االقتصادية لقطاع الطاقة، برشط 

أن يتم دراسة الخيارات املطروحة كمصادر للطاقة املتجددة واختيار 

األنسب من بينها من حيث األولوية ورسعة اإلنجاز، لتطوير الشبكات 

الوطنية  ومحطات إنتاج الطاقة. والدقة يف هذا السياق أمر يف غاية 

األهمية، فأسئلة من قبيل أين ومتى وكيف، ينبغي اإلجابة عنها بكل 

وضوح. هذه الخطط املحكمة لتطوير قطاع الطاقة املتجددة يجب 

تنفيذها بشكل براغاميت، ووفقا لخصوصية كل بلد، وأن يعلن عن 

نتائجها بشفافية. قد يقود هذا من جانب، ويف بعض الحاالت الفردية، 

إىل التقليل من التفاؤل املفرط لبعض أهداف تطوير قطاع الطاقة 

املتجددة قصرية األمد )خاصة إذا كانت تلك األهداف ذات دوافع 

سياسية رصفة15(. أو قد يؤدي من جانب آخر إىل أن تسهم الطاقة 

املتجددة يف قطاع الكهرباء املحيل  بحصة تتجاوز الـ 20%  )أي أكرث 

من نصف القدرة األسمية املثبتة يف حقول الطاقة التقليدية( وهو ما 

يعد باإلجامل منطقياً من وجهة نظر اقتصادية، بل وكذلك من وجهة 

نظر تجارية بحتة.

هذا املخزون الهائل للطاقة يجب استغالله بشكل أكرب كخيار ال غنى 

عنه لتطوير منظومة للطاقة أكرث استدامة ومراعاة للمناخ. ومن هنا 

تعمل الـ GIZ  وبعض املانحني واملؤسسات الدولية املختصة عىل 

وضع الخطط  وتحديد وسائل وطرق تنفيذها، من أجل مد يد العون 

للبلدان الرشيكة يف التنمية. لكن ذلك ليس باألمر الهني عىل اإلطالق: 

فأوالً ال تزال بعض الوسائل الرضورية للعمل، حتى لدول منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية )OECD(16، يف طور البحث 

األكادميي. ثانيا هنالك الفروق التي تحدثنا عنها سابقاً )وأخرى غريها( 
بني الدول غري األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي، والدول الرائدة 
يف مجال الطاقة املتجددة، والتي ينتج عنها أيضا فروق يف األساليب 

واملتغريات التي تشكل عنارص أساسية لنجاح أي خطة لتطوير قطاع 
الطاقة املتجددة.

يف حال تجاهل هذه النقطة الجوهرية، فمن املحتمل أن يؤدي 
االستخدام املترسع لوسائل ناجحة يف ظاهرها يف مجال الطاقة 

املتجددة يف بلدان “OECD” إىل نتائج متخبطة، من بينها عىل سبيل 
املثال:

· ميكن ملحطات توليد الطاقة الكهرومائية الضخمة القامئة 	
يف كثري من البلدان غري األعضاء يف منظمة التعاون 

االقتصادي والتنمية )OECD( إذا ما أدمجت يف برنامج 
متقن للتشغيل، أن تقوم بدور »بطاريات التخزين« أو 

»محطات التخزين بالضخ« املزمع إنشاءها ضمن مرشوع 
»الشبكة الذكية« املستقبيل، وهو ما سيساعد عىل تحقيق 

فوائد اقتصادية كبرية للغاية لالقتصاد الوطني من خالل 
تخفيض التكاليف التشغيلية. كام ميكن باالعتامد عىل 

املواسم التكميلية تحقيق إنجازات هامة عىل صعيد أمن 
الطاقة.17

· نظرا لكون الجزء األكرب من التطور يف قطاع الطاقة 	
املتجددة عىل مستوى العامل قد تم يف عدد محدود من 

البلدان ذات املناطق املناخية املعتدلة، فإن معظم وسائل 
التخطيط وبرامج التنفيذ ألنظمة قطاع الطاقة املتجددة 
قد وضعت بناء عىل املعايري الخاصة بتلك البلدان. ولذا 

وجب تعديل هذه الخطط والربامج لتتناسب وأوضاع 
البلدان غري األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية، وإال تعرضت هذه البلدان لخسائر اقتصادية 
عىل املستوى الوطني وإفالس للرشكات عىل املستوى 

الفردي. ولذلك من املهم هنا اإلشارة إىل رضورة التحديث 
والتعميم الشامل لتلك الوسائل والبيانات الخاصة باملراحل 
األوىل لتطوير قطاع الطاقة املتجددة، إضافة إىل ما يجري 

حفظه من بيانات يف الوقت الحارض.18

· مل تتضمن النرشات الخاصة بتحديد التكاليف التأسيسية 	
للكهرباء املنتجة من مصادر الطاقة املتجددة يف الدول 

غري األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
)OECD( حتى هذا اليوم، وبال استثناء تقريبا، حسابا 

دقيقا للمخاطر، حيث تحتسب التكاليف الرأساملية بأقل 
من القيم الحقيقية19، وذلك لإليحاء بقدرة بعض وسائل 

 تكنولوجيا الطاقة املتجددة عىل املنافسة  الشاملة.20

· تعد شبكات كهرباء الضغط العايل واملتوسط واملنخفض 	
املحلية أقل استقرارا وتعاين من قيم تذبذب أكرب. ومل 

يتضح حتى اآلن بشكل واف كيف ميكن تعديل املعايري 
الخاصة بالكهرباء االعتيادية والصناعية يك تتالئم بالشكل 

 األمثل مع الرشوط الجديدة.
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