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ها و انتشارات اندیشکده، نتیجه تحقیقات پژوهشگران و  شده در گزارشمطالب بیان

های مؤلفان آنهاست و لزوماً موضع رسمی اندیشکده حکمرانی انرژی و  کننده دیدگاهبیان
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  %۲7،  ۲۰۱۹ی در جهان است و در سال  اگلخانهین نشردهنده کربن و گازهای  تربزرگچین  

میلیارد تن( مربوط به این کشور بوده است. رهبران چین تصمیم   ۱۰از نشر جهانی کربن )بیش از  

  ۲۰۶۰روند نشر کربن این کشور را به روند کاهشی تبدیل کنند و در سال    ۲۰3۰دارند از سال  

میزان نشر خالص خود را به صفر برساند. یکی از مهمترین اقدامات در این راستا ایجاد بازار  

توانند مقدار استفاده نشده از مجوز ها میاست. در این بازار کارخانه  ۱بادل سهمیه نشر کربن ت

شده در مجوز صادره  یینتعای از حد  نشر کربن خود را بفروشند و یا اگر مقدار نشر کارخانه

این   بیشتر باشد باید مقدار مازاد را از این بازار خریداری یا جریمه معادل آن را پرداخت کند.

را محدود و آنها را به بهینه مصرف کردن انرژی، استفاده    هاکارخانهسازوکار، میزان نشر کربن  

 های پاک تشویق خواهد کرد.  های جذب کربن و استفاده از انرژییتکنولوژاز 

میلیون  44۰معامالت انجام شده در بسترهای مختلف قبلی موجود در چین  ۲۰۲۱تا مارس 

میلیارد یوان( بوده است. دولت چین در   ۱۰.47میلیارد دالر )  ۱.۶به ارزش    اکسید کربنتن دی 

ی، بازار ملی تبادل سهمیه نشر  امنطقهسال جاری میالدی تصمیم گرفته است عالوه بر بازارهای  

انرژی و   بورس  بازار  بستر  بر  را  بازار  زیست   هایداراییکربن  نماید.  ایجاد  محیطی شانگهای 

 تأسیس شده است.  ۲۰۰8در سال  ۲محیطی شانگهای زیست  هایییدارابورس انرژی و 

باید ابتدا میزان   کنندهنظارتبرای ایجاد این بازار و اطمینان از عملکرد موفق آن، واحدهای  

کنند که  نشر فعلی و واقعی کارخانه از سوی    شده ارائهی  هادادهها را رصد و اطمینان حاصل 

وجه به گستردگی صنایع از سیستم ارزیابان مستقل برای بررسی  ها صحیح باشد. چین با تکارخانه

شرکت گزارش نشر  که  های  است  آن  روش  این  مشکالت  از  یکی  نمود.  خواهد  استفاده  ها 

 

1 Emissions Trading Scheme (ETS) 
2 Shanghai Environment and Energy Exchange (SEEE) 

 خالصۀ مدیریتی 
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این کشور بسیار گسترده هستند و  کارخانه نظارت قوی وجود   تاکنونها و مناطق صنعتی در 

 نداشته است. 

های مهم از جمله فوالد و  قصد داشت تمام کارخانهبه همین دلیل دولت چین که در ابتدا  

کرد   اعالم  قرار دهد،  پوشش  بازار تحت  این  در  را  نیروگاه  فعالًسیمان  اول  فاز  در  های  فقط 

انتخاب به دلیل تعداد کم  سنگزغال سوز و گازسوز ملزم به حضور در این بازار هستند. این 

داده باالی  کیفیت  حوزه،  این  در  فعال  رصد  بازیگران  و  موجود  در   ترراحت های  است.  آنها 

ی بعد سایر صنایع سنگین مثل فوالد، سیمان و آلومینیوم هم به این بازار اضافه خواهند هاسال

واحد نیروگاهی ملزم به تبادل سهمیه نشر کربن خود در بازار بورس   ۲۲۲۵شد. در حال حاضر 

محیط و  نانرژی  دهم  یک  جمعاً  که  هستند  شانگهای  تشکیل  زیست  را  کشور  این  کربن  شر 

 دهند.می

دالر به ازای هر    8هزار متر مکعب با بهای    ۱۶۰در نخستین معامله بازار ملی، مجوز نشر  

  ۲3تا    ۱۶میلیون دالر خریداری شد. همچنین در هفته اول این بازار )  ۱/ ۲تن، به ارزش کل  

بینی  ر مبادله شده است. پیشمیلیون دال   3۲/ 4میلیون تن نشر کربن به ارزش    4/ ۱(  ۲۰۲۱جوالی  

 دالر به ازای هر تن نشر کربن برسد.  ۱۵ها صعودی باشد و تا شود با توسعه این بازار قیمت می

  ۵میلیارد تن در سال و در    4شود در فاز اول میزان تبادل سهمیه نشر کربن به  بینی میپیش

ارد یوآن( برسد. این بازار در صورت  میلی   ۶۰۰میلیارد تن در سال )با ارزش ساالنه    7سال آینده به  

از نشر کربن چین را شامل شود. کارشناسان مستقل    %7۲پوشش کامل صنایع خواهد توانست  

ی در کاهش نشر کربن چین به چند سال زمان ابرجستهاند رسیدن این بازار به جایگاه  اعالم کرده

ه نشر در چین، بیشترین حجم را در  ملی تبادل سهمی شود در آینده بازاربینی مینیاز دارد. پیش

 . ه باشدبازارهای جهانی داشت

در نشر   مؤثرپول اعالم نموده است برای اینکه این سیستم باعث کاهش  المللی بین صندوق

دالر به ازای هر تن برسد. پالتس تحلیل کرده است که    ۵۰کربن باشد باید هزینه تبادل نشر به  
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ها  دالر به ازای هر تن بسیار پایین است اما با رشد قیمت   8.۰۲قیمت معامالت اولیه نشر کربن  

ست خواهند سنگ سوز در ابتدا صرفه اقتصادی خود را از دهای زغالبه زودی نیروگاه  احتماالً

گیرانه نبودن مجوزهای داده شده در مورد  داد. یکی از دالیل قیمت پایین در حال حاضر، سخت 

گیری بیشتر  نشر کربن است که البته به تدریج با پایین آمدن سطح مجوزهای داده شده و سخت 

 قیمت نیز باالتر خواهد رفت. 

دیت مطلق برای نشر تعیین نشده در بازار نشر کربن چین، بر خالف سایر بازارها، یک محدو

شود. این یعنی اگر نیروگاهی  است؛ بلکه محدودیت بر »نشر به ازای واحد تولید برق« اعمال می

کند و بالعکس. این امر عالوه بر کاهش نشر بیشتر برق تولید کند مجوز نشر بیشتری دریافت می

 د بود. تر هم خواهکربن به عنوان مشوقی برای تولید بیشتر و بهینه

میزان   بازار  این  از یمهجراز موضوعات حساس  باالتر  نشر  برای  گرفته شده  نظر  در  های 

تر از هزینه خرید نشر کربن از بازار باشد، پرداخت  یینپامقادیر تعیین شده است. اگر جریمه  

  4۶۰۵هزار یوان معادل    3۰خواهد بود. تا کنون در گام نخست حداکثر جریمه    ترصرفهبهجریمه  

دالر در نظر گرفته شده است. به عقیده کارشناسان برای افزایش تاثیر این بازار بر کاهش نشر  

 .کربن،  مبلغ جریمه باید به صورت پویا تغییر یابد و افزایش پیدا کند
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 مطالب  فهرست

 ۱ .................................................................................. یتیریمد  ۀخالص

 4 ................................................................................... فهرست مطالب 

 ۵ ................................................................................... ر یفهرست تصاو

 ۵ ................................................................................... فهرست جداول

 ۶ ............................................................................................... مقدمه 

 ۶ ............................................................................... شرح ابعاد موضوع 

 ۶ ........... نشر کربن  هیتبادل سهم ی بازار مل  جادیا لی و دال نینشر کربن در چ زانیم

 7 ............................. نشر کربن  هیدر مورد بازار تبادل سهم نیچ ی قبل  اتیتجرب

 ۹ ......................................... نشر کربن هیتبادل سهم ی نحوه عملکرد بازار مل

 ۱4 ................................................... نشر کربن در جهان هیبازار تبادل سهم

 ۱۶ ........................................................................................ یبند جمع

 ۱8 ............................................................................................ مراجع

 

 

 

 

file:///E:/گزارش%20هاي%20چاپي%202/بازار%20ملی%20تبادل%20سهمیه%20نشر%20کربن%20در%20چین.docx%23_Toc94004084
file:///E:/گزارش%20هاي%20چاپي%202/بازار%20ملی%20تبادل%20سهمیه%20نشر%20کربن%20در%20چین.docx%23_Toc94004084
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 فهرست تصاویر 

نشر کربن در    هیدر مورد اثر تبادل سهم  یانرژ  ی الملل نی آژانس ب  یوهای( سنار۱شکل )

 7 .............................................................................. بر روند نشر کربن  نیچ

 ۹ ............................ تاکنون  نینشر کربن در چ هیتبادل سهم متی( روند ق۲شکل )

 ی تن د  یبه ازا  وانی)  ن ینشر کربن در چ  هیتبادل سهم  متیرشد ق  یوی ( سنار4شکل )

 ۱3 ......................................................................................... کربن( د یاکس

هر تن   ی)هزار وون کره به ازا  ینشر کربن در کره جنوب  هیتبادل سهم  متی( ق۵شکل )

 ۱۵ .............................................................................. کربن( د یاکس ینشر د

  ی هر تن نشر د یبه ازا ورو ی اروپا ) هینشر کربن در اتحاد  هیتبادل سهم متی( ق۶شکل )

 ۱۵ ......................................................................................... کربن( د یاکس

 فهرست جداول 

 8 ....................... تاکنون نینشر کربن در چ هیتبادل سهم ی عی( حجم تجم۱جدول )
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 مقدمه 

در این گزارش مکانیسم تبادل سهمیه نشر کربن در بازار بورس در نقاط مختلف جهان  

روند   چین  ریگشکلو  در  آن  و    بررسی ی  چین  در  کربن  نشر  کنترل  اهمیت  است.  شده 

نقاط قوت و  هاتالش این کشور،  این سیستم در چین و روند  هاضعفی  ی  گذارمتیقی 

بازارهای مختلف جهان   این گزارش مورد بررسی قرار  نیز  تبادل سهمیه نشر کربن در  در 

 خواهد گرفت. 

 شرح ابعاد موضوع 

ایجاد بازار ملی تبادل سهمیه  میزان نشر کربن در چین و دالیل 
 نشر کربن 

ای در جهان است و  ین نشردهنده کربن و گازهای گلخانهتربزرگدر حال حاضر چین  

میلیارد تن( مربوط به این کشور بوده که از   ۱۰از نشر جهانی )بیش از    %۲7،  ۲۰۱۹در سال  

به ازای هر فرد در چین  مجموع نشر آمریکا، اتحادیه اروپا و هند بیشتر است البته میزان نشر  

تن بوده که کمتر از نصف مقادیر مربوطه در کشورهایی مانند کانادا، استرالیا و آمریکا    8/۶

اقتصاد چین   انرژی و در    %۵-4است. رشد متوسط  در سال است که سبب رشد مصرف 

اند از سال  صورت عدم اتخاذ سیاست مناسب، رشد نشر خواهد بود. رهبران چین اعالم کرده

میزان نشر خالص به صفر   ۲۰۶۰نشر کربن این کشور کاهش خواهد یافت و در سال  ۲۰3۰

خواهد رسید. اقدامات متعددی در چین در راستای تحقق این هدف در حال انجام است  

های تجدیدپذیر، ای و انرژی، استفاده گسترده از انرژی هستههاجنگلمانند گسترش سطح  

ای این بازار نیز در راستای غلبه چین بر نشر گازهای گلخانه  خودروهای برقی و غیره. ایجاد

 باشد. می 
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بر روند نشر   3المللی انرژی مطالعاتی در مورد اثر بازار تبادل سهمیه نشر کربنآژانس بین

ه رسیده که این بازار ابزاری  ای در چین داشته است و به این نتیجکربن و گازهای گلخانه

های آبی میزان نشر در سناریوی  یلهمربن خواهد بود. در نمودار زیر  در مبارزه با نشر ک  مهم

دهد. البته فرض بر این است که مجوزهای داده شده به تدریج ی م نبود چنین بازاری را نشان  

 تر شوند و قیمت تبادل سهمیه نشر کربن در بازار باالتر برود. یرانهگسخت

 

ی در مورد اثر تبادل سهمیه نشر المللی انرژ( سناریوهای آژانس بین۱شکل )

 [8]کربن در چین بر روند نشر کربن 

 تجربیات قبلی چین در مورد بازار تبادل سهمیه نشر کربن 
چین از یک دهه پیش اقدامات محلی محدودی برای تبادل سهمیه نشر کربن ترتیب داده  

 است. بازارهای تبادل سهمیه نشر کربن در چین شامل موارد زیر است:

• China Beijing Environment Exchange (CBEEX) 

• China Emissions Exchange Guangzhou (CEEX) 

• Shanghai Environment and Energy Exchange (SEEE) 

 

3 emissions trading scheme (ETS) 
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CBGEX    اوت معامالت  تأس   ۲۰۰8در  برای  و  شده  محیطی  زیست  هایدارایی یس 

است.   کربن  نشر  سهمیه  تبادل  جمله  از  معام  CEEXمختلف  برای  به  نیز  مربوط  الت 

محیطی  های زیستهای تجدیدپذیر مانند برق فوتوولتائیک، برق بادی و سایر دارایی انرژی

در چین به عنوان بازار بورس   ۲۰۰8در سال  SEEEباشد. مانند تبادل سهمیه نشر کربن می 

بر   عالوهیس شده است. این بازار بورس  تأسمحیطی  های زیستمربوط به انرژی و دارایی 

های فناور  ین مالی صنایع دانش بنیان و شرکتتأمالت تبادل سهمیه نشر کربن، در زمینه  معام

 ها در این زمینه نیز فعالیت نموده است. ینوآورو حمایت از 

 44۰معامالت انجام شده در بسترهای مختلف قبلی موجود در چین    ۲۰۲۱تا ماه مارس  

میلیارد یوان( بوده است که در    47/۱۰ر )میلیارد دال  ۶/۱اکسید کربن به ارزش  میلیون تن دی

 جدول زیر نشان داده شده است.

 [8]( حجم تجمیعی تبادل سهمیه نشر کربن در چین تاکنون ۱جدول )
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منطقه از کشور چین نمایش   8های سهمیه نشر کربن معامله شده در  قیمت  ۲در شکل  

 داده شده است. 
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 [8]( روند قیمت تبادل سهمیه نشر کربن در چین تاکنون ۲شکل )

بازار    ی،امنطقه  یگرفته است عالوه بر بازارها  یمتصم  یالدیم  یدر سال جار  ین دولت چ

سهم  یمل انرژ  یهتبادل  بورس  بازار  بستر  بر  را  کربن  دارا  ی نشر    محیطی یستز  های یی و 

 . ید نما  یجادا یشانگها

 بادل سهمیه نشر کربن نحوه عملکرد بازار ملی ت
توانند مقدار استفاده نشده از مجوز نشر هایی که از میزان نشر خود بکاهند می کارخانه

ای از حد تعیین شده در مجوز صادره کربن خود را بفروشند و یا اگر مقدار نشر کارخانه

ن  ماید. این  بیشتر باشد باید مقدار مازاد را از این بازار خریداری نماید یا جریمه پرداخت 

ها را محدود خواهد کرد و آنها را به بهینه مصرف کردن انرژی،  بازار میزان نشر کربن کارخانه

های پاک تشویق خواهد نمود. این  های جذب کربن و استفاده از انرژییتکنولوژاستفاده از 

ابزاری قدرتمند و منعطف برای تشویق کارخانهبازار می  به تواند  نسبت  به کاهش نشر  ها 
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ابزار مالی  دستورات دولتی باال به پایین باشد و اقدامات شرکت ها برای کاهش نشر را به 

 تبدیل کند.  

از عملکرد موفق آن، واحدهای  برای ایجاد این باز ابتدا    کنندهنظارتار و اطمینان  باید 

های  ها را رصد نمایند و اطمینان حاصل نمایند که در دادهمیزان نشر فعلی و واقعی کارخانه

ی نشده باشد. چین با توجه به کارپنهانی، تقلب و  کاردستها  از سوی کارخانه  شدهارائه 

های نشر ارائه شده توسط  یابان مستقل برای بررسی گزارشگستردگی صنایع از سیستم ارز

کارخانهخود شرکت که  است  این  دیگر چین  نمود. مشکل  استفاده خواهد  مناطق ها  و  ها 

 نظارت قوی وجود نداشته است.  تاکنونصنعتی در این کشور بسیار گسترده هستند و 

ی مهم از جمله فوالد  هابه همین دلیل دولت چین که در ابتدا قصد داشت تمام کارخانه

واحد    ۲۲۲۵در فاز اول فقط    فعالًسیمان را در این بازار تحت پوشش قرار دهد، اعالم کرد    و

سوز و گازسوز ملزم به تبادل سهمیه نشر کربن خود در بازار بورس  سنگهای زغال نیروگاه

محیط و  نیروگاهانرژی  هستند.  شانگهای  یکزیست  مسئول  چین  کرهای  نشر  این دهم  بن 

باالی   کیفیت  حوزه،  این  در  فعال  بازیگران  کم  تعداد  دلیل  به  انتخاب  این  هستند.  کشور 

ی بعد سایر صنایع هم اضافه  هاسال باشد البته در  آنها می   ترراحتهای موجود و رصد  داده

 خواهند شد.  

  هاآنیانه  توانند وارد این بازار شوند که نشر کربن سالهای تولید برق به شرطی می نیروگاه

از   از    ۲۶باالتر  باالتر  آنها  انرژی  تن و مصرف  تن معادل زغال   ۱۰هزار  باشد.  هزار  سنگ 

 ها در گام اول به صوت زیر است: برای میزان مجاز نشر کربن نیروگاه صادرشدهمجوزهای 

اکسید کربن  تن دی  877/۰مگاوات=    3۰۰سوز باالی  سنگهای معمول زغال نیروگاه •

 اوات ساعت به ازای هر مگ
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از  سنگهای معمول زغال نیروگاه • اکسید تن دی  ۹7۹/۰مگاوات=    3۰۰سوز کمتر 

 کربن به ازای هر مگاوات ساعت 

ازای هر  تن دی   ۱4۶/۱سوز =  سنگهای غیرمعمول زغال نیروگاه • به  کربن  اکسید 

 مگاوات ساعت

 اکسید کربن به ازای هر مگاوات ساعت تن دی 3۹۲/۰های گازسوز = نیروگاه •

با  سنگهای غیرمعمول زغال نیروگاه یا مخلوط  از ضایعات زغال  استفاده  دلیل  به  سوز 

 .اند شدههای معمول  ارفاق بیشتر نسبت به نیروگاه %3۰ی زیستی شامل هاسوخت

میلیارد تن در سال و در   4شود در فاز اول میزان تبادل سهمیه نشر کربن به بینی می پیش

میلیارد یوآن برسد. این بازار در    ۶۰۰ن در سال با ارزش ساالنه  میلیارد ت  7سال آینده به    ۵

  یشترین باز نشر کربن چین را تحت پوشش خود قرار داده و    %7۲نهایت خواهد توانست  

  هاآناند به نظر  داشته باشد. کارشناسان مستقل اعالم کردهنشر    ی جهان  یحجم را در بازارها

 اثر خود در کاهش نشر کربن چین را داشته باشد.  این بازار چند سال طول خواهد کشید تا 

تفاوت بازار نشر کربن چین با سایر بازارها عدم تعیین یک محدودیت کلی نشر و تعیین  

ها و به عبارتی تالش برای کاهش شدت نشر کربن  نشر به ازای واحد تولید برق در نیروگاه

مجوز  ؛  باشد می  کند  تولید  برق  بیشتر  نیروگاهی  اگر  می یعنی  دریافت  بیشتری  و  نشر  کند 

تر هم خواهد بود عالوه بر کاهش  بالعکس. این امر به عنوان مشوقی برای تولید بیشتر و بهینه

نقدی   فعالً  نشر کربن. معامالت  بازار چین،  آتیانجام می   4در  انجام معامالت  و  در    ۵شود 

در روز برای معامالت    %۱۰یر خواهد بود. میزان تغییرات مجاز قیمت  پذامکانی بعدی  هاگام

 باشد. در معامالت باالتر می  %3۰زیر صد هزار تن و 

 

4 spot trade 
5 futures 
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نشر باالتر از    یدر نظر گرفته شده برا  هاییمه جر  یزانبازار م  یناز موضوعات حساس ا

نشر کربن از بازار باشد، پرداخت   یدخر  ینهاز هز  تریینپا  یمهشده است. اگر جریینتع  یرمقاد

معادل    یوانهزار    3۰  یمهتر خواهد بود. تا کنون در گام نخست حداکثر جرصرفه به   یمهجر

به عق  4۶۰۵ نظر گرفته شده است.  برا  یدهدالر در  بر    ینا  یرتاث  یشافزا  یکارشناسان  بازار 

 کند. یداپ شیو افزا یابد  ییرتغ یابه صورت پو ید با  یمهکاهش نشر کربن، مبلغ جر

دالر به ازای هر    8هزار متر مکعب با بهای    ۱۶۰در نخستین معامله بازار ملی، مجوز نشر  

 ۲3تا    ۱۶میلیون دالر خریداری شد. همچنین در هفته اول این بازار )  ۲/۱تن، به ارزش کل  

ارزش    4/ ۱(  ۲۰۲۱جوالی   به  کربن  نشر  تن  است.    4/3۲میلیون  مبادله شده  دالر  میلیون 

دالر به ازای هر تن نشر   ۱۵ها صعودی باشد و تا شود با توسعه این بازار قیمتینی می بپیش

 . کربن برسد 

بودن این بازار در کاهش نشر کربن،   مؤثرپول اعالم نموده است جهت    المللی بین  صندوق

دالر به ازای هر تن برسد. پالتس تحلیل کرده است که قیمت   ۵۰باید هزینه تبادل نشر به  

می  پایین  بسیار  اولیه  قیمتمعامالت  رشد  با  اما  نیروگاه  احتماالًها  باشد  زودی  های  به 

از  زغال  داد. یکی  از دست خواهند  اقتصادی خود را  پایین  سنگ سوز صرفه  دالیل قیمت 

گیرانه نبودن مجوزهای داده شده در مورد نشر کربن است که به تدریج با پایین  کنونی، سخت

آمدن سطح مجوزهای داده شده و سختگیری بیشتر، قیمت تبادل نیز باالتر خواهد رفت. در  

  ین باالترشکل زیر قیمت تبادل سهمیه نشر کربن در بازارهای مختلف نشان داده شده که  

 باشد. دالر در هر تن کربن می  ۶۰مربوط به اتحادیه اروپا با باالتر از  قیمت
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 [7]( قیمت تبادل سهمیه نشر کربن در بازارهای مختلف جهان 3شکل )

 

 

( سناریوی رشد قیمت تبادل سهمیه نشر کربن در چین )یوان به ازای  4شکل )

 [۱۰]تن دی اکسید کربن( 
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 بازار تبادل سهمیه نشر کربن در جهان 
سمال قبل اتحادیه  ۱۵کشمور دنیا وجود دارد و  4۵یسمم مالی تبادل سمهمیه نشمر کربن در  مکان 

ین بازار  تربزرگ تاکنونموده اسمت. اروپا نخسمتین بازار تبادل سمهمیه نشمر کربن را ایجاد ن 

تبادل سمهمیه نشمر کربن در اتحادیه اروپا و بعد از آن در ایالت کالیفرنیا آمریکا بوده اسمت. با 

ین بازار  تربزرگاحتسمماب واحدهای نیروگاهی، بازار چین در حال حاضممر از نظر ترفیت 

باشمد. این سمه بازار اگر به هم بویوندند جذابیت مالی بازارهای نشمر کربن بالقوه در جهان می 

گذاران یهسممرمامالی و   مؤسممسمماتاجازه حضممور به  تاکنونبیشممتر خواهد شممد البته چین 

 المللی در بازار نشر کربن خود را نداده است.بین

اده از چنین سمیسمتمی برای تبادل سمهمیه نشمر در کشمورهای آسمیایی، کره جنوبی پیشمگام اسمتف

صمنعت  ۲3شمرکت در    ۵۲۰را به  ۶کره مجوزهای نشمر کربن ۲۰۱۵کربن بوده اسمت. در سمال  

 شد.  ی منشر کربن این کشور را شامل   %7۰ابالغ نمود که   مختلف

دیگر کشممورهای آسممیایی نیز مانند اندونزی در بخش نیروگاهی و ویتنام در بخش خانگی  

اند. تایلند و فیلیوین هم درصممدد  ی کردهاندازراهعامالتی را به صممورت آزمایشممی  چنین م

ی سممیسممتم جامع اندازراهی چنین بازارهایی هسممتند. ژاپن هم در حال مطالعه برای اندازراه

گذاری و تبادل سمهمیه نشمر کربن اسمت. البته اشمتیاق عمده در سمایر کشمورها برای  قیمت

در اتحادیه اروپا شکل گرفته است. طبق   7CBAMتصمویب قانون  ایجاد این سمیسمتم بعد از  

ای بابت ینههزخود   مبدأاین قانون تمام کاالهای وارداتی به اروپا در صمورتی که در کشمور 

نشمر کربن پرداخت نکرده باشمند، مشممول مالیات اضمافه برای نشمر کربن خواهند شمد. این 

 

6 certified emission reductions (CERs) 
7 Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) 
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ا در مقابل کشمورهایی اسمت که سمعی در تولید  قانون برای محافظت از تولیدات اتحادیه اروپ

 کاالی ارزان بدون توجه به نشر کربن دارند.

 

( قیمت تبادل سهمیه نشر کربن در کره جنوبی )هزار وون کره به ازای  ۵شکل )

 [10]هر تن نشر دی اکسید کربن( 

 

)یورو به ازای هر تن  اروپا یهاتحاد( قیمت تبادل سهمیه نشر کربن در ۶شکل )

 .[۱۰] شر دی اکسید کربن( ن
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 بندیجمع 

  مؤثر ای  ایجاد بازار تبادل سهمیه نشر کربن بر روند کنترل نشر کربن و گازهای گلخانه •

 بوده و ابزاری مهمی در مبارزه با نشر کربن است.

ها را محدود خواهد کرد و آنها را به بهینه مصرف  این بازار میزان نشر کربن کارخانه •

های پاک تشویق های جذب کربن و استفاده از انرژییتکنولوژ کردن انرژی، استفاده از  

 ها برای کاهش نشر را به ابزار مالی تبدیل کند. خواهد نمود و اقدامات شرکت

ها  ی مهم ایجاد این بازار، نحوه بررسی میزان نشر فعلی و واقعی کارخانههاگلوگاهیکی از   •

ها  از سوی کارخانه  شدهارائههای  ی در دادهکارپنهانی، تقلب و  کاردستو جلوگیری از  

اتهاری هستند  به ارائه گزارش نشر به صورت خود  ملزم  هاشرکتاست. در حال حاضر  

 نماید. ی م را بررسی   هارشگزااین  مستقلیابان ارزو دولت توسط 

های در نظر گرفته شده برای نشر باالتر از  یمه جراز موضوعات حساس این بازار میزان   •

تر از هزینه خرید نشر کربن از بازار باشد برای یینپاشده است. اگر جریمه  یینتعمقادیر  

جریمه  شرکت پرداخت  مقادیر    ترصرفهبه ها  از  کمتر  نشر  صورت  در  بود.  خواهد 

نیاز به ی می مالی از طریق فروش مقدار مازاد  هامشوقشده، به شرکت  یینتع رسد اما 

مالیات بر کربن نیز وجود دارد تا در صورت نشر باالتر از مقدار مجوز، شرکت خاطی  

 جریمه شود. 

در    مؤثرپول اعالم نموده است برای اینکه این سیستم سبب کاهش    المللی بین  صندوق •

دالر به ازای هر تن دی اکسید کربن برسد.    ۵۰ید هزینه تبادل نشر به  نشر کربن گردد با

گیرانه نبودن مجوزهای داده شده در  یکی از دالیل قیمت پایین در حال حاضر، سخت
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و  داده شده  آمدن سطح مجوزهای  پایین  با  تدریج  به  البته  که  است  کربن  نشر  مورد 

 گیری بیشتر قیمت نیز باالتر خواهد رفت. سخت

 8CBAMیاق عمده در سایر کشورها برای ایجاد این سیستم بعد از تصویب قانون  اشت •

اروپا در   به  وارداتی  تمام کاالهای  قانون  این  ایجاد شده است. طبق  اروپا  اتحادیه  در 

ای بابت نشر کربن پرداخت نکرده باشند، مشمول  ینههزخود    مبدأصورتی که در کشور  

مالیات اضافه برای نشر کربن خواهند شد. این قانون برای محافظت از تولیدات اتحادیه 

ی است که سعی در تولید کاالی ارزان بدون توجه به نشر کربن  اروپا در مقابل کشورهای 

 دارند. 

در ایران نیز سیاست کاهش نشر کربن و ایجاد ابزارهای الزم برای تحقق آن باید در   •

است.   مطالعات مجزا  نیازمند  البته  که  گیرد  قرار  کار  به   صرفاًدستور  گزارش  این  در 

ی ایجاد بازار تبادل سهمیه نشر کربن تجربیات کشور چین و برخی کشورهای دیگر برا

آموخته   به عنوان درس  که  پرداخته شده است  آن  استفاده  ی مو ملزومات  تواند مورد 

 .کارشناسان باشد 

 

 

 

 

 

8 Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) 
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وابسته به پژوهشکده مطالعات   اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

جمهوری، به عنوان یک کانون تفکر تخصصی در حوزه انرژی  فناوری ریاست

  ی و اثرگذار   سازییم تصم  یفیتسطح ک  یبه منظور ارتقا  و منابع در کشور،  

فرآ زم  گیمرییمتصم  یند بر  انرژ  های یاستس  ینتدو  ینهدر  منابع بخش    ی و 

 یص ضمن تشخ  یمسئله محور  یکردبا رو  یشکدهاند   ینشده است. ا  یستاس

  دستورکار  در  را  هاآن   شناسی یبآس  ی و منابع،بخش انرژ  یدیموضوعات کل

را    یاستی س  یاعرصه راهکاره   ینا  گیرانیمبه تصم  درنهایت  و  داده  قرار  خود

   .دهد ی م یشنهادپ

انرژیسازی و تصمیمالزامات فرایند تصمیم  یکی از  و   گیری در حوزه 

آگاهی از آخرین رویدادها و تغییر و تحوالت جهانی است. اندیشکده    منابع

های  گزارشحکمرانی انرژی و منابع ایران برای تحقق این مهم قالبی با عنوان »

« طراحی کرده است تا از این طریق، به رصد، پایش و تحلیل تحوالت رصدی

 .این حوزه بوردازد


