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ESS Yönetici Özeti
• Enerji sektörü, ekonomik istikrarın ve kapsayıcı büyümenin önemli bir
parçasıdır. Yeni Enerji Sektörü Stratejisi (ESS), piyasa odaklı düşük
karbonlu enerji sektörüne geçiş yoluyla güvenli, uygun fiyatlı ve
sürdürülebilir enerjiyi teşvik etmektedir.

• Bu kilit faktörler, ESS’nin birbiriyle bağlantılı stratejik yönelimlerine temel
oluşturmakta ve şunları desteklemeyi amaçlamaktadır:
 Son derece verimli, yakıt olarak yenilenebilir enerji kullanan ve
elektrikli sistem kullanımı gittikçe artan düşük karbonlu ekonomiler.
ekonomiler

• ESS, EBRD'nin iki alandaki faaliyetlerini kapsamaktadır: elektrik üretimi,
iletim, dağıtım, depolama ve tedarik; ve hidrokarbon çıkarma, işleme,
taşıma, dağıtım, depolama ve tedarik.
• EBRD'nin faaliyet gösterdiği tüm ülkeleri kapsayan bu Strateji EBRD'nin
diğer stratejileri, yaklaşımları ve politikaları ile de bağlantılıdır. Enerji
sektörü operasyonları, özellikle EBRD'nin Yeşil Ekonomiye Geçiş yaklaşımı
bakımından önemlidir.
• ESS, çok taraflı kalkınma bankaları tarafından Paris Anlaşmasına uyumlu
olarak yürütülen çalışmaları EBRD bünyesine aktarmak için geliştirilmiştir.
• EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde enerji sektörünü
destekleyeceğini etkileyen dört kilit faktör bulunmaktadır:

 Rekabetçi, bölgesel olarak entegre ve dirençli enerji piyasaları.
piyasaları.
 Paris Anlaşması ile uyumlu düşük karbonlu ekonomileri destekleyen
daha temiz petrol ve gaz değer zincirleri.
zincirleri.
 Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen ve herkes için sürdürülebilir
enerji sağlayan kapsayıcı ve enerji verimliliğine sahip ekonomiler.
ekonomiler
• EBRD, iklim hedeflerini ve hava kalitesi ile ilgili endişelerin giderilmesini
desteklemek için:
 termal kömür madenciliğini veya kömürle çalışan elektrik üretim
tesislerini finanse etmeyecek;
etmeyecek
 Üretim safhası (upstream)
upstream) petrol arama çalışmasını finanse
etmeyecek;
etmeyecek; ve
 projelerin sera gazı emisyonlarını ve gaz yakımını azalttığı nadir ve
istisnai durumlar haricinde, üretim safhası (upstream)
upstream) petrol
geliştirme projelerini finanse etmeyecektir.
etmeyecektir.

nasıl

 Ekonomilerde elektrikli sistemlere geçişin (elektrifikasyon) ve düşük
karbonlu elektriğin artırılması (dekarbonizasyon) için itici rol oynayan
iklim değişikliği ile bağlantılı küresel zorluklar.
 Yakıt değiştirmeye ve elektrikli sistemlere geçişe yol açan bir faktör
olarak hava kalitesi ile ilgili endişeler.
 Uygun fiyatlı düşük karbonlu üretim kapasitesinin kitlesel ölçekte
yaygınlaşmasını mümkün kılan yenilenebilir enerji maliyetlerindeki
büyük düşüş.
 Daha kirletici enerji kaynaklarına bir alternatif olarak yaygın olarak
bulunan doğal gaz.
gaz
• İnovasyon ve teknolojideki gelişmeler, iklim hedeflerine ulaşmak,
yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu, enerji verimliliği artışını
ve ekonomilerin elektrikli sistemlere geçişini kolaylaştırmak için kritik
öneme sahiptir.

• EBRD Strateji döneminde, güvenli ve uygun fiyatlı düşük karbonlu geçişle
tutarlı olduğu durumlarda gaz sektörünü desteklemeye devam edecektir.
• Paris Anlaşması ile uyumu desteklemek için, ve karbon kilitlenmesi riski
de dikkate alınarak, hidrokarbon yatırımlarının ulusal katkılarla (NDC'ler)
NDC'ler)
tutarlı olması, kilit dışsallıkları yansıtan ve karbon gölge fiyatı uygulayan
EBRD düzeyinde bir ekonomik değerlendirmeye tabi tutulması
gerekecektir.
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Enerji Sektörü Stratejisinin kapsamı ve yapısı
ESS, 20192019-2023 dönemi için, EBRD'nin iki
alandaki faaliyetlerini kapsamaktadır:
kapsamaktadır:
• Elektrik
üretimi,
iletimi,
dağıtımı,
depolanması ve tedariği.
• Hidrokarbon çıkarma, işleme, taşıma,
dağıtım, depolama ve tedariği. Burada kast
edilen hidrokarbonlar, petrol, gaz (hidrojen
dahil) ve termal kömürü içermektedir.

Bölüm 1
Önceki Stratejinin uygulanması
•

Öne çıkan noktalar

•

Son Strateji döneminden çıkarılan dersler

Strateji EBRD'nin faaliyet gösterdiği tüm ülkeleri
kapsamakta,
bu ülkelere özgü geçiş
boşluklarını dikkate almaktadır.
Bu Strateji diğer stratejiler, yaklaşımlar ve
politikalarla, özellikle de aşağıda sayılanlarla
bağlantılıdır:
- Ülke stratejileri.
- Ulaşım, madencilik, belediye ve çevre
altyapısı, tarım ürünleri işleme, gayrı menkul
ve turizm gibi diğer sektör stratejileri.
- Yeşil Ekonomiye Geçiş yaklaşımı, Toplumsal
Cinsiyet Eşitliğini Geliştirme Stratejisi ve
Ekonomik İçerme Stratejisi gibi tematik
stratejiler ve yaklaşımlar.
- Çevre ve Sosyal Politika ile Kamu
Bilgilendirme Politikası gibi politikalar.

Bölüm 2
Enerji sektörünün koşulları ve
geçiş zorlukları
•

•

Kilit faktörler (ve faaliyet
gösterdiğimiz ülkelerdeki
koşullar):
 İklim değişikliği
 Hava kalitesi
 Doğalgaz
 Yenilenebilir enerji
Enerji sektöründe geçiş
zorlukları

Enerji
Sektörü
Stratejisi

Bölüm 3
Stratejik yönelimler
•
•
•
•

Düşük karbona ve elektrikli
sistemlere geçiş
Etkin enerji piyasaları
Daha temiz petrol ve gaz değer
zincirleri
Enerji verimliliğine sahip,
kapsayıcı ekonomiler
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1.1. Önceki Stratejinin uygulanması– enerji
faaliyetlerinin özeti
Alt sektör bazında yatırımlar 201420142017

Önemli Veriler
155
Proje adedi

70

€ 6.9 milyar
Kümülatif
yatırımlar2

>70

BGE
(EBRD
ortalaması 67)

Portföy
Geçiş Etkisi

%77

>15,000kt/yıl

Özel sektör
projeleri

CO2e azaltımı3

Gaz yakma
azaltımı %4
Midstream
(iletim) enerji
verimliliği %5
Petrol ve gaz
arama&üretim
%7
Doğal gaz
dağıtımı %1
Boru hattı ve
depolama %10

YEG ile
bağlantılı
projeler1

3

Orta
Avrupa ve
Baltıklar
%8
Güney ve
Doğu
Akdeniz
%20

EUR
6.9 bn

Üretim
kapasitesi

Kıbrıs ve
Yunanistan

%3

Yenilenebilir
enerji üretimi
%34

Enerji altyapı
%7

Güneydoğu
Avrupa
%16

Konvansiyonel
enerji üretimi
%

Yatırımlar ve Proje Sayısı

> 4.5 GW

Orta Asya
%13

Türkiye
%13

Elektrik iletim
%4

Petrol& gaz
destek
faaliyetleri %6

Bunun 3.3 GW
kısmı
yenilenebilir

1

Petrol rafinerisi
%6
Elektrik dağıtım
%11

Benzin
istasyonları %1

Yıllık yatırım
Proje sayısı

EUR m

> %80

Bölge bazında yatırımlar 20142014-2017

2,000
1,800
1,600

1,764

1,855

Beklenen Geçiş Etkisi 20142014-2017
Proje
Sayısı

1,752

1,529

1,400
1,200
1,000

Enerji BGE

60

70

50

60

40

71

EBRD BGE

67

69 67

71

65

2014

2015

2016

2017

68

68

50
40

30

800
600
400
200
-

Rusya
Bölgesel
Federasyo
%2
nu
%1

Doğu
Avrupa ve
Kafkasya
%24

2014

2015

2016

2017

30

20

20

10

10

-

-

2014-2017 döneminde toplam proje sayısı üzerinden YEG bileşeni (veya YEG öncüsü olan SEI/SRI bileşeni) olan projeler; 2 “Kümülatif yatırımlar” Yıllık EBRD yatırımları için rapor edilen rakamlardır.
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Rakamlar, faaliyet ülkelerinde TANAP kaynaklı emisyon azaltımını içermemektedir (bunun da dahil
edilmesiyle toplam emisyon azaltımı 28,000 kt CO2e/yıl düzeyine varmaktadır).

1.2. Önceki Stratejinin uygulanması – öne çıkan
operasyonlar (2014-2017)
Çıktılar1

Başlıca sonuçlardan öne çıkanlar

1. Enerji ve kaynak verimliliği artışı/
enerji yoğunluğunda düşüş

64 operasyon, yılda 3,6 Mtoe üzerinde birincil enerji tasarrufu sağlamıştır. Bunun
büyük kısmı Mısır, Ürdün, Polonya ve Tacikistan’daki operasyonlardan kaynaklanmıştır.

2.İklim performansında iyileşme

107 operasyon, yıllık 15.000 kt CO2e üzerinde kümülatif beklenen yıllık emisyon
azaltımı sağlamıştır.2 Bu azaltımların çoğunun Mısır (upstream yani üretim safhası (gaz
yakma azaltımı) ve midstream yani iletim safhası (atık ısı geri kazanımı petrol ve gaz
projeleri dahil)), Ürdün, Tacikistan ve Kazakistan tarafından sağlanması
beklenmekteydi.

3. Arz kalitesi ve güvenliğinin artması

67 yenilenebilir enerji projesi 3,300 MW üzerinde kapasite artışı sağladı. Güneş
enerjisi, 2017 yılında finanse edilen yenilenebilir enerji projeleri arasında baskın
teknoloji oldu (Mısır ve Ürdün'de yapılan yatırımların etkisiyle). 40'ın üzerinde projede,
arz güvenliği ve kalitesi konusuna özel olarak odaklanılmıştır.

4. Daha açık ve etkin piyasalar

119 operasyon özel mülkiyetin yaygınlaşmasını, özellikle de özel sektör tarafından
çoklu yenilenebilir enerji projeleri yapılmasını sağlamıştır (Mısır, Ürdün, Kazakistan,
Fas, Moğolistan, Karadağ, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna dahil). Kazakistan, Tacikistan
ve Ukrayna gibi birçok ülkede yürütülen çok sayıda politika diyaloğu faaliyeti ile
piyasaların yaygınlaşması, devlet mülkiyetinin azaltılması ve maliyet yansıtıcı
fiyatlandırma uygulamasının getirilmesi amaçlanmıştır.

5. Şeffaflık, yönetişim, beceri ve
standartlar/uygulamaların iyileşmesi

80'in üzerinde projede, kurumsal yönetişim ve iş yürütme sonuçları ile ilgili standartlar
belirlenmiş, Arnavutluk, Sırbistan ve Ukrayna'da bu konuda özel çaba sarf edilmiştir.

1

Kaynak: Yukarıdaki kilit performans sonuçlarını detaylandıran EBRD Değerlendirme Departmanının (2014-2018) Enerji Sektörü Stratejisi incelemesi. 2 Bu rakama, faaliyet gösterdiğimiz
ülkelerde TANAP'tan kaynaklanan emisyon azaltımları dahil değildir (bunlar da dahil edilecek olursa,
toplam emisyon azaltımı 28.000 kt CO2e/yıl üzerine çıkmaktadır).
PUBLIC
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1.3. Önceki Stratejinin uygulanması - çıkarılan dersler
Yeni Strateji, önceki Strateji döneminden çıkarılan dersleri dikkate almaktadır.
Güçlükler
•

Enerji güvenliği endişeleri, faaliyet gösterilen
ülkelerde yüksek emisyon yoğunluğuna yol
açmaktadır.

•

KİT'lerde zayıf yönetişim

•

Enerji alım gücü, tarife reformu önünde zorluklar
yaratmaktadır.

•

Yenilenebilir enerji yatırımları, ciddi anlamda
kapasite geliştirme gerektirmektedir (özellikle
başlangıç aşamalarında)

•

Politik geri dönüşler, yenilenebilir enerjiyi
etkilemiştir.

•

Petrol ve gaz alanında yetersiz çevre ve enerji
verimliliği standartları

•

Su sıkıntı
ntısı yaşayan bölgeler önemli risklere
maruz kalmaktadır.

•

Kesintili yenilenebilir enerji kullanı
kullanımı artışının
sistem tarafı
tarafından absorbe edilmesi

•

Talep yönlü enerji verimliliği için işletim şartlarının
zayıf olması
1EBRD'nin

Çıkarılan dersler
•

Maliyeti düşük alternatif düşük karbonlu enerji kaynaklarının temini ve bölgesel pazarların
yaratılması, karbon yoğun yakıtlardan uzaklaşmayı sağlamaktadır.

•

KİT'lerde ticarileştirme ve reform, kilit alanlara öncelik vermeli, gerçekçi, kademeli ve bütünsel
olmalıdır.

•

Faaliyet gösterilen birçok ülkede devlet destekli son kullanıcı fiyatları, yatırımları
engellemektedir. Devlet desteği reformu zorlu ve kademeli bir süreçtir ve diğer uluslararası
kuruluşlarla koordinasyon halinde, politika katılımı ile ele alınmalıdır. 1

•

Yenilenebilir enerji için düzenleyici destek mekanizmalarının (ör. tarife/fiyat garantisi)
oluşturulmasının desteklenmesi, yenilenebilir enerji yatırımlarının gerçekleşmesinde yardımcı
olmuştur.

•

Yenilenebilir kaynaklar için rekabetçi ihale sistemlerine geçiş, fiyatların düşürülmesi ve şeffaf
fiyat oluşumunun sağlanmasında kilit öneme sahiptir. Bu da, mekanizmaların sürdürülebilirliğini
arttırmaktadır.

•

Petrol ve gaz değer zincirlerinde önemli çevresel faydalar elde etmek için yatırım ve politika
katılımı olanağı mevcuttur - örneğin, gaz yakmanın ve kaçak emisyonların azaltılması,2 çevre
ıslahı veya altyapının enerji verimliliğinin artırılması.

•

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerden hidroelektriğe büyük ölçüde bağımlı olan ve/veya su sıkıntısı
yaşayanların, enerji kaynaklarının çeşitlendirmesi, sistem dayanıklılığını ve kaynak verimliliğini
arttıran iklim değişikliğine uyum tedbirlerine başvurması kritik öneme sahiptir

•

Yenilenebilir enerji üretiminde artış, kesintilere veya şebeke sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle
enterkonektörleri ve pazar büyüklüğünü arttırmak , şebekeleri güçlendirmek, sistem
operatörlerinin kapasitesini geliştirmek, yedek kapasite ve esnek kaynak ilavesi yapmak önem
kazanmaktadır.

•

Bazı piyasalarda düşük enerji fiyatları ve düzenleme eksikliği, nihai tüketicilerin enerji verimliliği
yatırımlarını sınırlandırmaktadır. GEFF deneyimlerine göre, finansman ve teknik yardım bu soruna
çözüm olabilir.

diğer UFK'lara ve ortaklara yönelik pozisyonu için Ek J'ye bakınız. 2ESS kapsamında kullanılan kaçak emisyon terimi, metan veya uçucu hidrokarbon emisyonlarını
PUBLIC
belirtmektedir. 3 Hidro-enerji rehberlik notu için bkz. Ek K.
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2. Sektör koşulları - güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir bir
enerji sektörüne geçişin kilit faktörleri
Hava kalitesi
Elektrik, ısınma, ulaşım ve
endüstriden kaynaklanan
hava kirliliği önemli bir
sosyal endişe kaynağıdır.

İklim değişikliği

Doğalgaz

Yenilenebilir enerji

Sera gazı emisyonlarını
azaltma ihtiyacı

Gittikçe yaygın ve uygun
fiyatlı olduğu görülmektedir
ve enerji geçişinde çeşitli
roller üstlenmesi olasıdır

Birçok ülkede maliyetler hızlı
düşüş göstermiş ve
rekabetçiliği artmıştır.

• Uluslararası iklim değişikliği hedeflerine ulaşmak için,,
enerji sektörü emisyonlarının düşmesi gerekmektedir

• Yenilenebilir enerjide kapasite artışı,, güvenli ve uygun fiyatlı
düşük karbonlu sistemlere geçişte kilit rol oynamaktadır.

• Enerji verimliliğini arttırmak ve enerji emisyon
yoğunluğunu azaltmak için yeni teknolojilerin hızla
yayılması gereklidir

• Kömürden uzaklaşma, önemli bir sorundur.

• Hava kalitesini iyileştirmek için,, daha temiz yakıtlara ve
elektrikli sistemlere geçiş gerekmektedir.

• Gaz, enerji güvenliğine katkıda bulunabilir ve enerji geçişini
destekleyebilir

Güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir bir enerji sektörüne geçiş, teknolojik inovasyon ve
yeni iş modelleri ile desteklenecektir.

Elektriğin rolünün
önem kazandığı bir
enerji sektörü

Yenilenebilir
kaynaklardan üretilen
elektriğin artması

Gaz, enerji kaynaklarını
çeşitlendirebilir ve
enerji güvenliği
sağlayabilir

PUBLIC

Temiz petrol ve gaz
değer zincirleri

Akıllı, esnek, çeşitli ve
dayanıklı şebekelerle
dağıtılan enerji
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2.1. Sektör koşulları - iklim değişikliği
İklim EBRD ülkelerinde
Hava kalitesi
Değişikliği
Emisyonlar

Elektriğe
geçiş

Yenilenebilir
enerji

Gaz

• 2015 Paris Anlaşması ile, iklim değişikliğine
yönelik uluslararası çabalar teyit
teyit edilmiştir.
edilmiştir
Anlaşma ile, ülkeler "küresel ortalama
sıcaklık artışını endüstri öncesi seviyelerin
2°C üstünde tutmayı sağlayacak emisyon
kontrolü” taahhüdü ortaya koymaktadır.
• Bu girişimler, öncelikle düzenli aralıklarla
değerlendirilecek,
güncellenecek
ve
geliştirilecek Ulusal Katkıların belirlenmesi
yoluyla, iklim değişikliğine karşı, ülkelerin
öncülüğünde
yürütülecek
koordineli
çalışmaların şekillenmesine yol açmıştır.

Kömürden
uzaklaşma

İnovasyon

Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak için gerekli olan sera gazı
emisyon azaltımı*
azaltımı*
•
•

Uluslararası iklim hedeflerine ulaşmak için, Strateji döneminde
(2019-2023), enerji sektörü sera gazı emisyonlarının keskin bir
şekilde düşüşe geçmesi gerekmektedir.
Mevcut politikalar çerçevesinde emisyonların seyri, Paris
Anlaşması hedefine ulaşmak için gerekenden çok farklıdır.

45

Enerji sektörü emisyonları (GtCO2)

40
35
30

• İklim değişikliği hedefleri, uygun fiyatlı ve
temiz enerjiye erişim gibi hedeflerin yanı sıra,
Sürdürülebilir
Kalkınma
Hedeflerinin
(SDG'lerin) de önemli bir parçasıdır. Enerji
sektörü
faaliyetleri
birçok
SKH
ile
kesiştiğinden, bu hedeflere ulaşılmasında
kritik öneme sahiptir. Enerji sektörü ile
SKH'ler arasındaki bağlantılar hakkında daha
fazla bilgi için Ek I'e bakınız.

25
20
15
2000

2005

2010

Tarihi emisyonlar

2015

2020

2025

Mevcut Politikalar

2030

2035

2040

Sürdürülebilir Kalkınma

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı (2017), Dünya Enerji Görünümü 2017, OECD/IEA, Paris.
*IEA'nın

Sürdürülebilir Kalkınma senaryosu “2040'a kadar Paris Anlaşmasının hedeflerine ulaşmak için
gereken yönelime uygun bir tablo çizmektedir”.
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2.2. Sektör koşulları - iklim kaynaklı zorluk
İklim EBRD ülkelerinde
Hava kalitesi
Değişikliği
Emisyonlar

Elektriğe
geçiş

Yenilenebilir
enerji

Kömürden
uzaklaşma

Gaz

İnovasyon

90
Moğolistan
Kosova
80

Emisyonlar ve enerji kullanımı
Polonya
Lübnan
Yunanistan
Ürdün

Cyprus

CO2 / TPES (tCO2, TJ başına)

Düşük karbonlu enerji kaynaklarına geçiş

Daha az emisyon yoğun enerji

70

Fas

60

EYC Makedonya
Mısır
Dünya

Türkiye
Tunus

Karadag

Romanya

50

Sırbistan
Estonya

Bosna-Hersek
Türkmenistan

Kırgızistan
Bulgaristan
Belarus

Slovenia
Hırvatistan Slovakya
Gürcistan
Arnavutluk
Macaristan
Letonya
Tacikistan
Dünya (SKS)

Tüm EBRD ülkeleri:

Moldova

Azerbaycan

AB 28

40

Kazakistan

Özbekistan

Ukrayna
Rusya Federasyonu

• (özellikle enerji verimliliği
yoluyla) ekonomilerinin enerji
yoğunluğunu azaltmalı; ve
• tüketilen enerjideki karbon
yoğunluğunu (düşük karbona
geçiş yoluyla) azaltmalıdır.2

Ermenistan
Litvanya

30

 IEA'nın

20

Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu (SDS),
iklim hedeflerine ulaşmak için olası bir yol
çizmektedir. Küresel olarak, IEA'nın rakamlarına
göre, 2040 yılına kadar, hem ekonomik aktivitenin
enerji yoğunluğunun hem de enerji arzı
emisyonlarının yarı yarıya azalması gerekmektedir.

AB 28 (SKS)
10

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Enerji/ GSYH SAGP (MJ,2010 US dollar)

Daha az enerji yoğun ekonomiler
Enerji verimliliğindeki iyileşmeler ekonomik aktivitenin enerji yoğunluğunu azaltmaktadır.
1

Kaynak: IEA, IMF, Dünya Bankası. 2015 verileri.
karbona geçişe ilişkin örnek inceleme için Ek F'ye bakınız.
verileri 2 Batı Balkanlar bölgesinde enerji sektöründe düşük
PUBLIC
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2.3. Sektör koşulları - EBRD ülkelerinde hava kalitesi
İklim EBRD ülkelerinde
Hava kalitesi
Değişikliği
Emisyonlar

Elektriğe
geçiş

Yenilenebilir
enerji

Gaz

Kömürden
uzaklaşma

İnovasyon

EBRD ülkelerinin en kalabalık kentlerinde PM10 düzeyi

Hava kalitesi

Dünya Sağlık Örgütü PM10 için limit önerisi 20 µg/m3'tür.

Estonya
Letonya
Belarus
Slovenya
Slovakya
Litvanya
Romanya
Macaristan
Polonya
Arnavutluk
Hırvatistan
Rusya Federasyonu
Sırbistan
Bulgaristan
Yunanistan
Lübnan
Karadağ
Fas
Kıbrıs
Gürcistan
Bosna Hersek
Türkiye
EYC Makedonya
Tunus
Ürdün
Moğolistan
Mısır

• Partikül
madde
konsantrasyonları,
EBRD'nin
faaliyet gösterdiği ülkelerin
neredeyse tümünde DSÖ'nün
önerdiği sınırı aşmaktadır.
• Partikül madde ana kaynakları
şunlardır: düşük kaliteli taşıma
araçları ve yakıtlar; merkezi ve
evsel ısıtmada kömür ve petrol
kullanımı ile şehir merkezlerine
yakın sanayi tesisleri.
• Elektrikli sistemlere geçiş ve
daha kaliteli/temiz sıvı yakıtlar
(örn. daha düşük sülfür içeriği)
dahil olmak üzere daha temiz
yakıtlara geçiş, hava kalitesinin
iyileştirilmesinde önemlidir.

0

20

40

60

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Yıllık ortalama,
ortalama, ug/m3

1

Çevre Hava Kalitesi Veri Tabanı, DSÖ, Nisan 2018. 20092009-2016 döneminde mevcut en son yılın verileri. Bazı ülkeler mevcut veri eksikliğinden dolayı dahil
PUBLIC
edilmemiştir (Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kosova, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Ukrayna).
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2.4. Sektör koşulları - yenilenebilir enerji ve elektrikli
sistemlere geçiş
İklim EBRD ülkelerinde
Hava kalitesi
Değişikliği
Emisyonlar

Elektriğe
geçiş

Yenilenebilir
enerji

Gaz

Kömürden
uzaklaşma

İklim ve hava kalitesi amaçları bakımından, elektrikli
sistemlere geçiş çok önemlidir.

Yenilenebilir enerji maliyetlerinde düşüş
• Verimlilik artışı, hammadde maliyetlerinin düşmesi, inovasyon, üreticiler
arasında uluslararası rekabet, ölçek ekonomisi gibi faktörlerin bir araya
gelmesi, yenilenebilir enerji birim maliyetlerinde düşüşe sebep
olmuştur.
Yenilenebilir enerji maliyetlerinde
maliyetlerinde tarihi düşüş

İnovasyon

• Düşük maliyetli yenilenebilir enerji kaynakları, enerji sektörünün düşük
karbona geçmesi için düşük maliyetli bir yol sağlamaktadır.
• İklim değişikliği hedeflerine ulaşmak ve hava kalitesini iyileştirmek için
enerji sektöründe düşük karbona, (ulaşım ve ısıtma dahil) ekonomide
elektriğe geçmek gerekmektedir.
• Enerji verimliliği artsa da, tüm düşük karbonlu senaryolarda elektrik
tüketiminin artması beklenmektedir.1 Elektriğe geçiş özellikle taşımacılıkta
öne çıkmakla beraber, kademeli olarak gerçekleşmekte ve ek önlemler
gerektirmektedir (ve diğer yakıtlar halen en büyük payı oluşturmaktadır.
30%
30%
25%
20%
15%
20%
10%
5%
15%
0%
10%

Toplam nihai tüketimde
elektrik payı

1

Ulaşımda elektrik
payı

2

3

5%
0%
2015

2030

2040

Mevcut Politika Senaryosu

2015

2030

2040

Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı (2017), Dünya Enerji Görünümü 2017, OECD/IEA, Paris.

Kaynak: IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2017.

Kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarında ölçek artışı için gerekli entegrasyon çalışmaları
Esneklik

Şebeke altyapısı

Elektrik piyasalarında duzenlemeler

Depolama, pil ve gaz gibi esnek enerji
kaynakları, depolamada yedek kapasite ve enerji
alt yapısı

Enterkonektörler, dağınık üretim kaynakları,
akıllı şebekeler, akıllı sayaçlar ve talep yönetimi

Sıfıra yakın marjinal maliyet kaynaklarını ve
entegrasyon
maliyetlerindeki
artışı
bağdaştırmak

1.Uluslararası

iklim hedeflerine uygun elektrifikasyon senaryoları için Ek G'ye bakınız.
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2.5. Sektör koşulları - yenilenebilir enerji1
İklim EBRD ülkelerinde
Hava kalitesi
Değişikliği
Emisyonlar

Yenilenebilir
enerji

Gaz

Kömürden
uzaklaşma

İnovasyon

1. Hidroelektrik ağırlıklı sistemler: Rüzgâr ve güneş enerjisi ile çeşitlendirilebilecek düşük karbonlu sistemler.
Çeşitlendirme, mevsimsel dalgalanmalardan ve iklim riskinden etkilenen tek kaynağa aşırı bağımlılığı ortadan
kaldırabilir.

Arnavutluk

100%

Elektriğe
geçiş

Tacikistan

Toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerji payı
payı(%)
(%)

90%
Kırgızistan

80%

Gürcistan

70%

Hırvatistan

60%

50%

40%

10%

Litvanya

Romanya
EYC Makedonya
Bosna-Hersek
Türkiye

Ermenistan

30%

20%

Letonya

Karadağ

Yunanistan

Slovenya
Sırbistan

Slovak Cumhuriyeti
Bulgaristan

Özbekistan
RusyaFederasyonu
Kazakistan
Mısır

0%
0%

Estonya
Macaristan

MoldovaAzerbaycan
Tunus
Kosova Ukrayna
Belarus
Moğolistan
Türkmenistan
Ürdün
Lübnan

Fas

2. Olgunlaşan yenilenebilir
enerji piyasalarının:2
rekabetçi yenilenebilir enerji
destek mekanizmaları
güçlendirilmeli (veya bu
mekanizmalara geçiş
yapmalı); olgunlaşan
piyasalar için yenilikçi
finansman çözümleri
sunmalı (örneğin yeşil
tahviller); bölgesel
entegrasyon sağlayıp,
şebekeleri ve piyasa
yapılarını adapte ederek
kesintili yenilenebilir enerji
düzeylerindeki artışı
yönetilmeli ve pille depolama
gibi yeni teknolojiler devreye
sokulmalıdır.

Polonya
Kıbrıs

5%

10%

15%

20%

25%

Kesintili yenilenebilir enerji payı (güneş ve rüzgar;%)

3. Başlangıç aşamalarındaki yenilenebilir enerji piyasaları:3 Öncelik, yenilenebilir enerjileri entegre etmek için istikrarlı ve destekleyici
düzenlemeler getirmek, şebeke etütleri ve şebeke güçlendirme yatırımları, birinci ve ikinci dalga projelerin finansmanıdır.
1

Kaynak: IEA (2017b), “World Energy Balances 2017”. Yalnızca 2015 verileri.
verileri 2 Olgunlaşan yenilenebilir enerji piyasaları: Üretim miktarının en az %5'ini kesintili yenilenebilir kaynaklardan
PUBLIC
sağlayan ülkeler grubu. 3 Başlangıç aşamasındaki yenilenebilir enerji piyasaları: kesintili (yani rüzgar
ve güneş kaynaklı) enerji üretim penetrasyonu çok düşük (<% 5) olan grup. 4 Hidro-enerji
yönlendirme notu için bkz. Ek K.

13

2.6. Sektör şartları - gazın rolü
İklim EBRD ülkelerinde
Hava kalitesi
Değişikliği
Emisyonlar

Elektriğe
geçiş

Yenilenebilir
enerji

Gaz

Kömürden
uzaklaşma

İnovasyon

Dünya genelinde gazın rolü değişmektedir
Daha fazla gaz kaynağı

Daha fazla altyapı

Daha fazla piyasa

Amerika Birleşik Devletleri'nde gaz üretimindeki
büyük artış ile Asya ve Doğu Akdeniz'deki yeni
keşifler
birçok
bölgedeki
arz
yapılarını
değiştirmektedir. Farklı kaynaklardan daha fazla
gazın küresel ticarete entegre olmasıyla, bu
değişiklikler devam edecektir.

FSRU'lar
gibi
esnek
arz
seçeneklerinin
yaygınlaşması, yeni boru hatlarının (örneğin Güney
Gaz Koridoru) sisteme katılması ve ek LNG
altyapısının kurulması (örneğin, Amerika Birleşik
Devletleri'nin doğusunda ve AB ülkelerinde).

Gaz kaynaklarının çeşitlenmesi, yeni altyapı ve
düzenleyici reformların etkisiyle, gaz kendi başına
bir emtia olarak ticaret konusu olmuştur.
Olgunlaşmış
mevzuat
yapısı
barındıran
sistemlerde, gaz ulusal ve bölgesel pazarlarda
daha esnek bir şekilde ticarete konu olmaktadır.

Ülkeye özgü koşullara bağlı olarak, düşük karbonlu enerjiye geçişte, gaz birçok rol oynayabilir. (ayrıca
bkz. Ek E)
Kesintili yenilenebilir enerji
kaynaklarında kapasite artışı
desteği

Sera gazı emisyonlarını
azaltmak ve/veya hava
kalitesini iyileştirmek için
daha temiz yakıtlara geçiş

Enerji arz güvenliğinin
güvenliğinin temini

Yatırımlarda metan emisyonları1 ve teknolojik rekabet göz önünde bulundurulmalıdır.

Gaz
yatırımları
için kriterler

1Methane

• Karbon yoğunluğu daha az olan kaynakların yerini almamalı, karbon kilitlenmesine veya varlıkların atıl hale gelmesine yol
açmamalıdır (bkz. Ek C).
• Enerji geçişini kolaylaştırmak için enerji çözümlerinin tasarımında (teknik ve sözleşmesel) esnekliği dikkate almalıdır.
• Kilit dışsallıklar hesaba katılacak ve karbon gölge fiyatı uygulanacak şekilde, projeler EBRD'nin ekonomik değerlendirmesine tabi
olmalıdır.
• Ulusal Katkılar ile EBRD'nin Çevresel ve Sosyal Politikası ile uyumlu olmalıdır (mevcut en iyi uygulamaların kullanılması için gerekli
şartlar dahil).

Guiding Principles gibi girişimler, metan emisyonlarının belirlenmesi ve yönetilmesi konusunda yol göstermekte, bu emisyonlarla başa çıkmanın önemini vurgulamaktadır.

PUBLIC
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2.7. Sektör koşulları - kömürden uzaklaşma1
İklim EBRD ülkelerinde
Hava kalitesi
Değişikliği
Emisyonlar

Elektriğe
geçiş

Yenilenebilir
enerji

Kömürden
uzaklaşma

Gaz

İnovasyon

Kömür bağımlılığı

Türkiye
250,000

• 16 EBRD ülkesi, elektrik üretiminde
kömüre ciddi ölçüde (>% 20) bağımlıdır.
EBRD ülkeleri arasında en büyük 6
üreticiden 4'ü bu grupta yer almaktadır
(Türkiye, Polonya, Ukrayna ve
Kazakistan).

Toplam elektrik üretimi GWh

200,000
Mısır

• Hidro elektrik güç kullanan Arnavutluk
hariç, 'Batı Balkanlar Altılısı', elektrik
üretimlerinin %70'inden fazlası için
kömüre bel bağlamaktadır (bkz. Ek F).
Toplamda, EBRD ülkelerindeki üretimin
%25'inden fazlası kömürle yapılmaktadır.

Polonya

Ukrayna

150,000

Kazakistan

• Kömürün yerine yenilenebilir kaynakların
ve gazın ikamesi, sera gazlarını önemli
ölçüde azaltmaktadır.

100,000

Romanya

Yunanistan

Özbekistan

50,000

Bulgaristan

Belarus

Slovak Cumhuriyeti
Macaristan
Tacikistan
Kırgizistan
Slovenya
Estonya
Hırvatistan

Karadağ

0%

10%

20%

30%

Sırbistan

Fas

40%

50%

Bosna-Hersek
EYC Makedonya

60%

70%

80%

Moğolistan
Kosova
90%

100%

• Kömürden uzaklaşılması, yenilenebilir
enerjinin yaygınlaştırılmasını, bölgesel
entegrasyonu, akıllı şebekeleri ve
dengelemeyi, doğalgaz ve diğer
kaynaklardan oluşan yedek kapasiteye
dayalı alternatif enerji arzının
geliştirilmesi için sektör genelinde bir
strateji geliştirilmesini gerektirmektedir.

Kömüre Bağımlılık

Notlar: Rusya Federasyonu, y ekseni ölçeklemesinden dolayı gösterilmemiştir. (1 milyon GWh'den fazla toplam üretim ve yaklaşık %15 kömür bağımlılığı). Kömür kullanımı olmayan ve 25.000
GWh'den az elektrik üretimi olan ülkeler listelenmemiştir (Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Kıbrıs, Gürcistan, Ürdün, Letonya, Lübnan, Litvanya, Moldova, Tunus ve Türkmenistan). Bazı
ülkeler bitümlü şiste büyük ölçüde bağımlıdır - Kıbrıs (%91), Lübnan (%97) ve Estonya (%78). Petrolden gaza geçiş, sera gazını ve yerel emisyonları azaltabilir.
1

IEA (2017b), “World Energy Balances 2017”. 2015 verileri.
verileri
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2.8. Sektör koşulları - enerji sektöründe inovasyon (1)
İklim EBRD ülkelerinde
Hava kalitesi
Değişikliği
Emisyonlar

Elektriğe
geçiş

Yenilenebilir
enerji

Gaz

Kömürden
uzaklaşma

İnovasyon

Kaçak metan emisyonu tespiti
 Sensörler belirli üretim noktalarında verimliliği
artıracaktır
 İHA’lar ve diğer uzaktan izleme teknolojileri, iletim
kaçaklarını tespit etmeye yardımcı olacaktır

Birincil Enerji

Akıllı şebeke teknolojileri, mini şebekeler,
akıllı sayaçlar ve talep yönetimi
 Dağınık enerji maliyetlerinin hızla
düşürülmesi, DC mikro şebekelerine yönelim
 İnovasyon, şebeke dengelemesine, yeni yan
hizmet piyasalarına, yeni elektrik piyasası
modellerine ve hassas şebeke
senkronizasyonuna katkıda bulunabilir.
 Dijitalleşme, uçtan uca (peer-to-peer) ve
tüketiciden şebekeye (consumer-to-grid)
ticaret gibi yerel enerji ticaretini mümkün
kılabilir.
 Dijital şebeke teknolojileriyle beraber,
elektrikli araçlar, elektrik pazarlarına entegre
edilebilir.

Tüketim

Atık/biyokütleden yakıt
 Atıktan enerji
 Dizel ve biyo-jet yakıtı
gibi kompleks
biyoyakıtlara dönüşebilir

Yenilenebilir enerji
teknolojilerindeki gelişmeler
 Daha yüksek enerji üretimi
sağlayan iki taraflı güneş
panelleri, standart modüllere
göre daha düşük bir bozulma
oranı ve daha fazla dayanıklılık
gosterir.

İletim ve dağıtım

Enerji üretimi

H2

Enerji taşıyıcısı olarak hidrojen
Karbon yakalama ve
 Elektroliz yoluyla yenilenebilir
depolama (CCS); ve karbon
enerjiden üretilebilir
yakalama ve kullanma (CCU)
 Enerji depolama (mevsimsel ve pik),
 Ticarileştirme, fosil yakıt
ulaşım yakıtı, endüstri hammaddesi
kullanımından düşük
ve ısıtma gibi bir çok kullanım alanı
karbona geçişi
bulabilir.
kolaylaştırabilir ve
 Mevcut bazı gaz altyapısını kullanma
endüstride proses
potansiyeli
emisyonlarını azaltabilir

Ultra yüksek gerilim kablosu
(UHV)
 UHV iletim teknolojisi, elektriği
uzun mesafelerde çok daha
düşük maliyetlerle iletebilir.
 Büyük ölçekli kullanımlar, enerji
şebekelerinin yerelde üretilen
gücün önemli ölçüde altında bir
maliyetle, bölgesel
entegrasyonunun artmasını
mümkün kılabilir

Kimyasal piller ve termal depolama
 Pille depolama, kesintili güç kaynaklarının
(yani yenilenebilir enerji kaynaklarının)
entegrasyonunu kolaylaştırabilir
 Isıtma ve küçük ölçekli soğutma
uygulamalarında CSP pompası kullanımı

Kaynak: SYSTEMIQ, Energy Transitions Commission reports, Financial Times, Scientific American.
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2.9. Sektör koşulları - enerji sektöründe inovasyon1 (2)
İklim EBRD ülkelerinde
Hava kalitesi
Değişikliği
Emisyonlar

Elektriğe
geçiş

Atık/biyokütleden yakıt
Yenilenebilir enerji
teknolojilerindeki
gelişmeler

Karbon yakalama ve
depolama (CCS); ve karbon
yakalama ve kullanma
(CCU)

H2

1.EBRD

Enerji taşıyıcısı olarak yeşil
hidrojen

Gaz

Kömürden
uzaklaşma

İnovasyon

Potansiyel EBRD
ülkeleri/bölgeleri örnekleri

Teknolojilerin yaygınlaşmasını etkileyen ülke/bölge
özellikleri

İnovasyon
Kaçak metan emisyonu
tespiti

Yenilenebilir
enerji

•

Kayda değer petrol ve gaz üretim faaliyetlerinin ve/veya gaz taşımacılığı
altyapısının varlığı

•

Tarım sektörü, biyoyakıt yetiştiriciliğine uygun arazi ve/veya bölgesel
biyoyakıt tedarik zincirlerine bağlantılar

•

Yeni teknolojileri kullanan yatırımları destekleyen düzenlemeler

•

Düşük karbonlu sistemlere geçiş alternatifleri sınırlı veya karbon azaltım
yapılması zor sektörlerde kayda değer ekonomik aktivite
Yakalanan karbonun kullanılabileceği sektörlerin varlığı (örneğin petrol
üretimi)
CO2 depolama amaçlı altyapı varlığı (örneğin tükenmiş petrol ve gaz
sahaları)

•
•
•
•

•

Azerbaycan, Mısır, Kazakistan,
Ukrayna, Özbekistan

•

Baltık ülkeleri, Belarus,
Polonya, Ukrayna, Batı
Balkanlar

•

Faaliyet gösterilen tüm ülkeler

•

Orta Asya, Güney-Doğu
Akdeniz

•

Orta Asya, Güney-Doğu
Akdeniz

Piyasa entegrasyonu sağlayan olgunlaşan / olgunlaşmış elektrik
piyasaları
Yeni teknolojiler için (tüketiciler dahil) yatırımların geri dönüşünü
sağlayan düzenlemeler

•

AB ülkeleri, Batı Balkanlar

Düşük maliyetli elektrik üretimine imkan veren yüksek kaliteli
yenilenebilir enerji kaynakları
Hidrojen nakliyesinde kullanılabilecek altyapı varlığı

Akıllı şebeke teknolojileri,
mini şebekeler, akıllı
sayaçlar ve talep tarafı
yönetimi

•

Ultra yüksek gerilim
kablosu (UHV)

•

Coğrafi olarak dağınık, sınır ötesi ticarete olanak sağlayan büyük talep
merkezlerinin varlığı

•

Orta Asya, Moğolistan

Kimyasal piller ve termal
depolama

•
•

Kesintili yenilenebilir enerji payının artması
Güç sistemlerinde sınırlı esneklik

•

Ürdün, Kazakistan, Fas

•

faaliyetleri ve inovasyon hakkında daha fazla bilgi için Ek H'ye bakınız.
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2.10. Başlıca geçiş zorlukları1
Rekabetçi

Piyasa serbestleşmesi:
serbestleşmesi: Etkin bir rekabetçi enerji piyasası, inovasyonu teşvik edip verimliliği desteklerken, maliyetleri düşürür ve son kullanıcılar için hizmet kalitesini artırır.
EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde enerji sektörünün serbestleşmesi devam eden bir süreçtir ve çoğu ülkede başlangıç aşamasındadır. Rekabetçi enerji piyasalarını
teşvik etmek için, üçüncü taraf erişimi düzenlemesi, KİT'lerin özelleştirilmesi, özel sektör işletmecilerinin girişi, tarife reformları ve kademeli sübvansiyon gibi reformlar
gerekmektedir.
Yenilenebilir enerji destek programları:
programları: Yenilenebilir enerji (YE) maliyeti son yıllarda önemli ölçüde düşmüş, ancak sistem maliyetleri üzerinde (özellikle
entegrasyon maliyetleri arttıkça) baskı oluşturmuştur. YE kapasitesi alımı için rekabetçi ihaleler fiyat oluşumunu kolaylaştırabilir ve maliyetleri düşürebilir.
Dengeleme maliyetleri de dahil, yenilenebilir enerjilerin enerji piyasalarına daha fazla katılımı entegrasyon maliyetlerini düşürebilir.

İyi yönetişime
sahip

Firma yönetişimi:
yönetişimi: Zayıf kurumsal yönetişim, enerji şirketlerinin ve özel sektör yatırımlarının rekabetçiliği önünde büyük bir engel teşkil etmektedir.
Uluslararası iyi uygulamalarla uyumlu kurumsal yönetişim iyileştirmeleri şeffaflığı arttırmakta ve gelir yaratma potansiyelini açığa çıkarmaktadır. Özellikle
ekonomik faaliyetlerde büyük paya sahip KİT'lerin ticarileştirilmesi, (örneğin ulusal petrol ve gaz şirketleri) ulusal kaynak dağıtımı ve verimliliği üzerinde
önemli bir etki oluşturmaktadır. Ticarileştirme genel piyasa şeffaflığını da artırmaktadır.
Ulusal yönetişim:
yönetişim: Özellikle madencilikte yolsuzluk ve şeffaflık eksikliği sorunu vardır. Madencilik Sektörü Şeffaflık Girişimi gibi girişimlerin kabul
edilmesiyle, hükümetler kamu güvenini artırabilir ve özel yatırım çekebilir.

Yeşil

Sürdürülebili
Sürdürülebilir enerji:
enerji: SKH'lerin ve Paris Anlaşması hedeflerinin gerçekleştirilmesi için, ciddi iklim değişikliği hafifletme uygulamaları ve uyum tedbirleri
gerekmektedir. Bu tedbirlerin arasında, Yenilenebilir Enerji üretiminin artırılması, akıllı teknolojilerin yaygınlaştırılması, petrol ve doğal gaz gibi büyük
miktarda sera gazı emisyonu üreten sektörlerde ciddi emisyon tasarrufları ve iç enerji arzının iklim koşullarına dayanıklı hale getirilmesi yer almaktadır.
Bu, daha verimli, düşük karbonlu, esnek ve dayanıklı enerji sistemleri oluşturmaya ve hava kalitesini iyileştirmeye katkıda bulunacaktır.

Kapsayıcı

Dayanıklı

Entegre

1.Geçiş

Alım gücü ve enerji arzına erişim:
erişim: Kırılgan müşteriler, EBRD ülkelerinin çoğunda alım gücü sorunu yaşamaktadır. Bu sorun karşısında, sosyal güvenlik
ağları geliştirmeye yönelik hedef odaklı çalışmalar yapılmalıdır. Özellikle kırsal ve ücra bölgelerde, istikrarlı enerji arzına erişim yetersizliği, iş gelişimini
engelleyebilir.
İstihdam ve becerilere erişim:
erişim: EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde, teknik olarak karmaşık enerji sektörleri nitelikli insan gücü çekmede önemli
zorluklarla karşılaşabilir. Mesleki eğitimin geliştirilmesi ve işgücü çeşitliliği, hem bu boşlukların giderilmesine hem de dışlanmış grupları güçlendirmeye
yardımcı olabilir.
Yasal ve düzenleyici çerçeve:
çerçeve: Piyasa işleyişini denetleyecek yetkili, bağımsız enerji düzenleyici kurumların olmaması, potansiyel yatırımcılara güven veren
sağlam düzenleyici çerçevelerin geliştirilmesini engellemektedir. Yasal ve düzenleyici reform, özel sektör katılımının artmasını kolaylaştırmakta ve doğal tekellerin
etkin işleyişini denetlemektedir.
Arz çeşitlendirme:
çeşitlendirme: EBRD ülkelerinin birçoğu sınırlı enerji kaynaklarına bağımlı olduğundan arz şoklarına karşı savunmasızdır. Çeşitlendirilmiş arz kaynaklarına
dayanan enerji sistemleri, arz kesintilerine daha iyi dayanabilir ve yanıt verebilir.
Sistem güvenilirliği:
güvenilirliği: Ağ güvenilirliği ve esnekliği, EBRD ülkelerinin genelinde bir sorun olup, yenilenebilir enerji penetrasyonunun artması ve enerji
sistemlerinin gittikçe yerele dağılmasıyla daha da zorlu bir hal almaktadır. Enerji sistemlerinin güvenilir şekilde çalışmasını sağlamak ve hizmet kesintisini
en aza indirmek için, en az maliyetli depolama çözümlerinin, yakıt değiştirme seçeneklerinin ve talep tarafı müdahalelerin desteklenmesi gereklidir.
Sınır ötesi işbirliği ve enterkonektörlerin geliştirilmesi:
geliştirilmesi: Entegre bölgesel pazarların eksikliği, hem ulusal sınırlar içinde hem de ülkeler arasında enerji
güvenliğine ve enerji akışı verimliliğine engel teşkil etmektedir. Enterkonektörler rekabeti destekleyip fiyatları düşürecek, kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının
entegrasyonunu kolaylaştıracaktır. Bu minvalde, piyasaların küçük olması nedeniyle likiditeyi geliştirmek için bölgesel işbirliği gerekliliği gibi özel bir mesele ortaya
çıkmaktadır. Sınır ötesi enerji ticareti mekanizmalarının kurulması veya yeni altyapı inşası entegrasyonu desteklemektedir.

nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: http://www.ebrd.com/our-values/transition.html.
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3. Stratejik yönelimlere genel bakış
Amaç

Bağlantılı
stratejik
yönelimler

EBRD, piyasa odaklı düşük karbonlu enerji sektörüne geçiş yoluyla güvenli,
uygun fiyatlı ve sürdürülebilir enerjiyi teşvik edecektir.

1 Düşük karbona
ve elektrikli
sistemlere geçiş

2

Etkin enerji 3
piyasaları

Daha temiz 4 Enerji
petrol ve gaz
verimliliğine
değer
sahip,
zincirleri
kapsayıcı
ekonomiler

EBRD genelindeki yaklaşımlar, girişimler ve politikalar, diğer sektör
stratejileri ve ülkeye özgü özellikler ile bağlantıdır.
Ne
yapmayacağız...
1Diğer

Termik kömür madenciliği veya kömür yakıtlı elektrik üretim kapasitesi finansmanı1
Üretim yönlü (upstream) petrol arama finansmanı2
Nadir ve istisnai durumlar dışında üretim safhası (upstream) petrol geliştirme
finansmanı2

sektörlerde enerji kullanımına yönelik kömür konusunda EBRD yaklaşımı için Ek D.II'ye bakınız.
PUBLIC
bilgi için slayt 3.3 ve Ek C.III'e bakınız.

2Detaylı
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3.1. Düşük karbona ve elektrikli sistemlere geçiş
Düşük karbonlu enerji üretimi

Düşük karbona ve elektrikli sistemlere geçiş

•
•

•

•
•
•

Yeşil1
Dayanıklı

Yenilenebilir enerjiye yatırım:
 Faaliyet gösterilen ülkelerde yatırımları artırmak.
 Aracı kurumlar aracılığıyla projeleri destekleyen finansman araçları (GEFF'ler).
 Rekabetçi ihale mekanizmalarının kullanımını teşvik etmek için politika diyaloğu.
Kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunun desteklenmesi:
 Ağlara yatırım, özellikle şebekelerin ve enterkonektörlerin güçlendirilmesi, dağınık üretim kaynaklarının, akıllı şebekelerin ve
akıllı sayaç kullanımının kolaylaştırılması.
 Esnek üretim kaynakları, enerji depolama ve talep yönetimi dahil olmak üzere entegrasyonu kolaylaştıran altyapıya yatırım
yapmak.
 Güvenilirlik ve esneklik ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde, yenilenebilir enerjinin elektrik piyasalarına entegrasyonunu
kolaylaştıran reformları teşvik edecek politika diyaloğu.
Daha temiz ve dayanıklı üretim kaynaklarına geçişi teşvik etmek:
 Daha az karbonlu yakıtlara, özellikle kömürden gaza geçiş.
 Yatırımlar ve piyasa sinyallerinin iyileştirilmesi yoluyla enerji verimlilik artışının desteklenmesi (örneğin akıllı şebekeler, akıllı
sayaç kullanımı ve talep yönetimi).
 Dayanıklılığı artıracak teknolojiler ve uygulamalar (örneğin, kuru soğutma, hidrolojik modelleme ve üst türbin modellerine geçiş).
EBRD, termik kömür madenciliğini ve kömür yakıtlı elektrik üretim projelerini finanse etmeyecektir (mevcut tesislerin modernizasyonu ve
yeni kapasite inşası dahil).2
EBRD, hava kalitesi, maliyet optimizasyonu ve enerji güvenliği konularını ele alacak şekilde kömürden uzaklaşmayı destekleyecek
stratejiler geliştirmek için, kömür bağımlılığı yüksek olan ülkelerle işbirliği yapacaktır.
yapacaktır.
Akıllı ağlar geliştirmek, talep yönlü enerji verimliliğini desteklemek ve ağ kayıplarını azaltmak için kamu hizmeti kuruluşlarıyla çalışmak.

Elektrikli sistemlere geçişin teşvik edilmesi

•
•

Birincil GN
hedefi

Birincil GN
hedefi

Yeşil
Entegre

Daha temiz enerji kaynaklarından üretilen elektrik ile ekonominin elektrikli sistemlere geçişini kolaylaştırmak:
Ulaşım, sanayi ve ısınma gibi kilit sektörlerin (mümkünse) elektrikli ve düşük karbonlu sistemlere geçişini sağlayacak altyapı
yatırımları - örneğin, şebeke genişletme ve şarj altyapısı. Sektörler arası bağlantılar için Ek D'ye bakınız.
 Elektrikli sistemlere geçiş stratejileri geliştirmek için politika desteği.

1

Bu, sayılan tüm faaliyetlerin green quality hedefi olduğunu ve/veya EBRD tarafından GET (yeşil ekonomiye geçi) sınıfında değerlendirileceği anlamına gelmemektedir. EBRD'nin GET
sınıflandırması yaklaşımı, ebrd.com adresinden ulaşılabilen “Implementing the EBRD Green Economy
Transition” altında özetlenmiştir.
PUBLIC
2Diğer sektörlerde enerji amaçlı kömür kullanımı konusunda EBRD yaklaşımı için bkz. Ek D.
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3.2. Etkin enerji piyasaları
Birincil GN
hedefi

Etkin enerji piyasaları

Etkin enerji piyasalarının gelişimini kolaylaştıran altyapı

Dayanıklı
Entegre

•

Etkin elektrik piyasalarının gelişmesine olanak sağlayan yatırımlar yoluyla elektrik ağlarının desteklenmesi (özellikle toptan ve
perakende rekabeti arttıran, tüketicilerin ve yenilenebilir enerji üreticilerinin piyasaya entegrasyonunu kolaylaştıran, verimli yatırım
için gerekli sinyalleri sağlayan, lokasyonu ve zamanlamayı elektriğin değerine yansıtan, bölgesel entegrasyonu ve sınır ötesi
ticareti derinleştiren piyasalar). Örnekler arasında enterkonektörler, iletim ile ilgili yatırımlar, dağıtımla ilgili yatırımlar, akıllı
şebekeler, akıllı sayaçlar, enerji borsaları ve DC mikroşebekeleri bulunmaktadır.

•

Farklı tip gaz altyapılarının - örneğin üretim (upstream), depolama, enterkonektör, iletim ve dağıtım ağları, yeraltı depoları, LNG
terminalleri, yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitelerinin desteklenmesi yoluyla karşılıklı bağlantıların geliştirilmesi, etkin
piyasaların oluşturulması, enerji sistemlerine esneklik kazandırılması, kömürden ve ağır yakıtlardan uzaklaşılmasının sağlanması.
Birincil GN
hedefi

Etkin enerji piyasalarını
ve özel sektör katılımını teşvik eden politika diyaloğu

Dayanıklı

Çevre dostu

İyi yönetişim

Rekabetçi

•

Politika belirleyicilerin etkin enerji piyasaları geliştirmesi, düzenleyici kurumlar kurması ve kapasitelerini geliştirmesi konusunda
desteklenmesi.
 (Enerji şirketleri) piyasa katılımcıları için rekabeti teşvik eden, bölgesel entegrasyonu derinleştiren, inovasyonu
destekleyen ve verimli yatırım sinyalleri sağlayan mevzuatlar geliştirmek - örneğin, üçüncü taraf erişimi, şebeke
şirketlerinin ayrıştırılması, son kullanıcıların ve yenilenebilir enerji üreticilerinin entegrasyonu için piyasa kuralları, enerji
borsalarının şeffaflığını ve bağımsız işleyişini temin eden düzenlemeler, etkin piyasa gözetim mekanizmaları ve ağlar için
verimli şarj yapıları.
 Enerji erişilebilirliğine yönelik endişeleri de dikkate alacak şekilde, maliyet-yansıtıcı fiyatlandırmayı ve sübvansiyonların
kaldırılmasını teşvik etmek.

•

Özel sektör müşterilerinin finanse edilmesi, özelleştirmelerin desteklenmesi, özel sektör katılımını artıran modellerin (örneğin,
PPP'ler, imtiyazlar, hizmet sözleşmelerinin) kullanımının kolaylaştırılması ve özel sektör yatırımlarını çekmek için düzenleyici
çerçevelerin güçlendirilmesi yoluyla özel sektör katılımının artmasını desteklemek.

•

EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde iklim hedeflerine ulaşılmasını destekleyen yaklaşımları ve girişimlerine uygun olarak, iklim
değişikliği hedeflerine ulaşılması için (ulusal ve uluslararası karbon piyasaları, enerji verimliliği ve talep tarafı yönetimi dahil) piyasa
tabanlı çözümlerin geliştirilmesi desteklenecektir.
21
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3.3. Daha temiz petrol ve gaz değer zincirleri
Hidrokarbon arama & üretim faaliyetlerinde çevresel kaygıları ve geçiş endişelerini dikkate almak

Daha temiz petrol ve gaz değer zincirleri

•
•

1Daha

•
•

•

Yeşil
İyi yönetişim

EBRD üretim safhası (upstream)
upstream) petrol arama faaliyetlerini finanse etmeyecektir.
etmeyecektir.
EBRD, projelerin sera gazı emisyonlarını ve gaz yakımını azalttığı nadir ve istisnai durumlar haricinde, petrol geliştirme projelerini
finanse etmeyecektir.
etmeyecektir.
Tüm yatırımlar, işletme standartlarında iyileştirme içermelidir (örneğin, kapsayıcı iş uygulamaları, çevresel iyileştirme, şeffaf alt
toprak kodları).
EBRD olarak faaliyet gösterdiğimiz ülkeler için faydalı olan doğal gaz faaliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz (örneğin, kömürün
yerine geçen, enerji güvenliği veya esnekliği sağlayan faaliyetler).
Birincil GN
hedefi

İletim ve işleme (midstream
(midstream and upstream)

•
•
•

Birincil GN
hedefi

Yeşil
Rekabetçi

Ülkelere, petrol ve doğal gaz değer zincirlerinin tüm safhalarında kaçak emisyonları azaltma konusunda yardımcı olmak.
İletim safhası (mid-stream) faaliyetlerinde enerji verimliliği artışlarını, örneğin atık ısı geri kazanımı desteklemek.
İşleme safhası (downstream) faaliyetlerinde kullanılmak üzere daha temiz yakıtlara erişimi kolaylaştıran yatırımların desteklenmesi
(yerel emisyonları azaltan taşıma yakıtları örneğin LNG, CNG, düşük kükürtlü sıvı yakıtlar vs).
Özel sektörün piyasaya girişini, rekabetçi ve dayanıklı pazarların gelişimini destekleyen işletim aşaması (downstream)
operasyonların (örneğin, akaryakıt istasyonları) desteklenmesi.
Birincil GN
hedefi

İklim hedeflerini teşvik etmek

Yeşil
İyi yönetişim

•

Hidrokarbon ve fosil yakıt projeleri:
projeleri:1
• Karbon yoğunluğu daha az olan kaynakların yerini almamalı, karbon kilitlenmesine veya varlıkların atıl hale gelmesine yol
açmamalıdır.
• Enerji geçişini kolaylaştırmak için enerji çözümlerinin tasarımında (teknik ve sözleşmesel) esnekliği dikkate almalıdır.
• Kilit dışsallıklar hesaba katılarak ve karbon gölge fiyatı uygulanarak, projeler EBRD değerlendirmesine tabi olmalıdır.
• Ulusal Katkılar ile EBRD'nin Çevresel ve Sosyal Politikası ile uyumlu olmalıdır (mevcut en iyi tekniklerin kullanılması için gerekli
şartlar dahil).
fazla bilgi için bkz. Ek C.
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3.4. Enerji verimliliğine sahip, kapsayıcı ekonomiler
Birincil GN
hedefi

Enerji verimliliğine sahip, kapsayıcı ekonomiler

KİT'lerde ve enerji şirketlerinde yönetişim ve uygulamalar

İyi yönetişim

•

Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) öneminin ve KİT reformu yoluyla başarılı geçiş destek tecrübesinin yansıması olarak, EBRD
KİT'lere daha fazla şeffaflık ve verimlilik hedefleri ile etkin yönetişim sağlanmasında yardımcı olacaktır.

•

EBRD, kayda değer karbon varlıkları olan şirketler için emisyonların ve karbonla ilgili risklerin raporlanmasını ve açıklanmasını
destekleyecek, düşük karbona geçiş planlarının hazırlanmasını teşvik edecektir.

•

Daha geniş anlamda, EBRD, enerji şirketlerinin çevresel, sağlık, güvenlik ve sosyal uygulamalar ile kurumsal yönetişim gibi
uygulamaları geliştirmesini destekleyecektir (örneğin, UFRS muhasebe sistemine geçiş).
Birincil GN
hedefi

Enerji sektörünün tümünde kapsayıcılığın desteklenmesi

•

EBRD, faaliyet gösterdiği ülkelerde önemli bir işveren olan enerji sektöründe kapsayıcılığı ve cinsiyet eşitliğini teşvik eden
uygulamaların, politikaların ve standartların benimsenmesini destekleyecektir.
Birincil GN
hedefi

Madencilik sektörlerinde şeffaflığı teşvik etmek

•

İyi yönetişim

EBRD, müşterilerinin kurumsal yönetişiminde ve kurumsal sosyal sorumluluğunda iyileştirmeleri teşvik eden, aynı zamanda şirket
ve ülke düzeyinde Madencilik Sektörü Şeffaflık Girişimi ilkelerine de uygun projeleri finanse edecektir.
Birincil GN
hedefi

Talep ve arz yönlü enerji verimliliği

•

Kapsayıcı

Yeşil

EBRD, Yeşil Ekonomiye Geçiş yaklaşımı, ulaşım, belediye ve çevre altyapısı ve tarımsal işletmelerle ilgili sektörel stratejileri
doğrultusunda, ekonomi genelinde enerji verimliliği iyileşmelerini destekleyecektir. Yeşil Kentler Çerçevesi gibi girişimler yoluyla
destek sağlanması buna dahildir.1
Birincil GN
hedefi

Nükleer güvenliğin teşviki

İyi yönetişim

 EBRD, yeni nükleer santrallerin inşası için finansman sağlamayacak olsa da, faal santrallerde güvenlik iyileştirmeleri, ayrıca
radyoaktif atık yönetimi ve nükleer tesislerin devreden çıkarılması için finansman sağlamayı değerlendirmeye devam edecektir.

1Sektörler

arası bağlantılar için bkz. Ek D.
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4.Performans İzleme Çerçevesi (1)
1.Düşük
1.Düşük karbonlu enerji üretimi ve elektrikli sistemlere geçişin teşvik edilmesi (YEŞİL, DAYANIKLI)
DAYANIKLI)
İzleme göstergeleri
Özel hedefler

•

•

Çıktılar

Faaliyetler

•

Yenilenebilir enerjiyi destekleyen yatırımların
sayısı/hacmi

•

Daha temiz enerji üretiminde kullanılacak altyapıyı
(şebeke genişletme, şarj altyapısı, esnek
kaynakları) destekleyen yatırımların sayısı/hacmi

Yenilenebilir enerji kapasitesi artışı

Arz yönlü verimlilik artışı

•
•
•
•
•

Yatırım
Politika diyaloğu
Kapasite geliştirme
Teknik işbirliği
Dış ortaklıklar

•
•

•
•

Elektrikli sistemlere geçişe olanak
sağlayan geliştirilmiş ağ altyapısı

Yenilenebilir enerjiyi destekleyen politika diyaloğu
ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin sayısı
Arz yönlü enerji verimliliğini destekleyen
yatırımların sayısı/hacmi (daha temiz yakıt
stratejileri dahil)
Arz yönlü enerji verimliliğini destekleyen (daha
temiz yakıt stratejileri dahil) politika diyaloğu ve
kapasite geliştirme faaliyetlerinin sayısı.

Sonuç
(Ülke Stratejilerinde takip edilen ilgili ülkeler için)

•

EBRD destekli katılımcı finansal kuruluşların verdiği
yenilenebilir enerji kredilerinin sayısı/hacmi

•

Kurulan toplam yenilenebilir enerji kapasitesi (MW)

•

Yenilenebilir enerji konusundaki
yasal/düzenleyici/kurumsal çerçevelerde sağlanan
iyileşme: rekabetçi satın alma programları ve ağ
entegrasyonu

•

Daha temiz enerji üretimi sonucunda
azaltılan/önlenen toplam CO2e (ton/yıl)

•

EBRD destekli projeler yoluyla bölgesel/sınır ötesi
enerji altyapısı kapasitesinde sağlanan gelişim

•

EBRD destekli projeler yoluyla gaz altyapı
kapasitesinde sağlanan gelişim (upstream, LNG
terminalleri, yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma
üniteleri dahil)

•

Karbon piyasaları dahil olmak üzere etkin enerji
piyasalarının geliştirilmesi için
yasal/düzenleyici/kurumsal çerçeveler (üçüncü taraf
erişimi, ayrıştırma, maliyet yansıtıcı fiyatlandırma,
piyasa reformları)

•

Özel sektör katılımındaki artış

2.Enerji
2.Enerji pazarlarının gelişimini ve bölgesel piyasalara entegrasyonu desteklemek (ENTEGRE,
(ENTEGRE, REKABETÇİ, DAYANIKLI)
•

•

Gaz altyapısındaki gelişim

•

Enerji sektörü alanındaki düzenleyici
çerçevelerde sağlanan gelişim

•

•

Elektrik şebekelerindeki iyileşme
(elektrik dağıtım / iletim altyapısı)

Özel sektör katılımındaki artış

•
•
•
•
•

Yatırım
Politika diyaloğu
Kapasite geliştirme
Teknik işbirliği
Dış ortaklıklar

•

Enerji piyasalarının gelişimini destekleyen
yatırımların sayısı/hacmi (özellikle enerji alanında
düzenlemelerin iyileştirilmesi, özel sektör
katılımının iyileştirilmesi, piyasa temelli çözümler,
ayrıştırma)
Enerji piyasalarının gelişimini ve bölgesel piyasaya
entegrasyonu teşvik eden ilgili politika diyaloğu ve
kapasite geliştirme faaliyetlerinin sayısı (elektrik ve
gaz altyapısı, özel sektör katılımı)

•

Bölgesel pazarlara entegrasyonu teşvik eden
yatırımların sayısı/hacmi (sınır ötesi ağlar)

•

Arama&üretim safhası (upstream) gaz yatırımları
sayısı/hacmi

•

Özel sektör yatırım sayısı

Not: Performans İzleme Çerçevesi, EBRD'nin sonuç ölçüm yaklaşımı ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.
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4. Performans İzleme Çerçevesi (2)
3.Petrol
3.Petrol ve gaz değer zincirlerinde çevre standartlarını ve enerji verimliliğini geliştirmek (YEŞİL UYGULAMALAR, İYİ YÖNETİŞİM)
•

•

İletim ve işleme faaliyetlerinde enerji
verimliliği artışı

Gaz yakımının ve kaçak emisyonların
azaltılması

•
•
•
•
•

Yatırım
Politika diyaloğu
Kapasite geliştirme
Tİ
Dış ortaklıklar

•

İletim/işleme aşamalarında petrol ve gaz değer
zincirlerindeki standartların ve enerji verimliliğinin
iyileştirilmesini sağlayan yatırımların sayısı/hacmi
(atık ısı geri kazanımı ve daha temiz yakıt kullanımı
dahil)

•

İletim/işleme aşamalarında petrol ve gaz değer
zincirlerindeki standartların ve enerji verimliliğinin
iyileştirilmesini sağlayan politika diyaloğu ve
kapasite geliştirme faaliyetlerinin sayısı/hacmi
Arama&üretim safhası faaliyetlerin emisyon ayak
izini azaltmayı destekleyen yatırımların
sayısı/hacmi (gaz yakma, kaçak emisyonlar ve
iklim politikalarında çevre standartları dahil)

•
•

İklim politikalarının yürütülmesindeki
gelişmelerin takviyesi

•

İletim ve işleme safhası faaliyetlerinde EBRD
destekli katılımcı finansal kuruluşların verdiği enerji
verimliliği kredilerinin sayısı/hacmi

•

Enerji tasarrufu (GJ/y)

•

Gaz yakma ve kaçak emisyonlardan kaynaklananlar
dahil, azaltılan/önlenen toplam CO2e (ton/y)

•

Petrol ve gaz alanında çevre politikaları ile ilgili
yasal/düzenleyici/kurumsal çerçeveler

•

Operasyonel uygulamalarını iyileştiren petrol ve gaz
değer zinciri müşterilerinin sayısı ve/veya nitel
hesabı

•

İşletim standartlarını iyileştiren enerji sektörü
müşterilerinin sayısı

•

Ticarileştirilen/yeniden yapılandırılan KİT sayısı

•

Ekonomik içermeye katkıda bulunan faaliyetlerin
sayısı ve/veya nitel değerlendirmesi (kapsayıcı
standartlar)

4. Enerji verimliliğine sahip kapsayıcı ekonomiler yoluyla yüksek operasyonel standartlar (İYİ YÖNETİŞİM, KAPSAYICI)
•

•

•

Enerji firmalarının operasyon
standartlarını iyileştirmesine destek
KİT ticarileştirme desteği

Enerji sektörünün tümünde
kapsayıcılığın desteklenmesi

•
•
•
•
•

Yatırım
Politika diyaloğu
Kapasite geliştirme
Tİ
Dış ortaklıklar

•

Yüksek işletim standartlarını destekleyen
yatırımların sayısı/hacmi (kapsayıcı standartlar,
ticarileştirme dahil)

•

Politika diyaloğu ve kapasite geliştirme
faaliyetlerinin sayısı (kapsayıcı standartlar,
ticarileştirme ve muhasebe standartlarının
iyileştirilmesi dahil)

Mevcut durum göstergeleri
•
•
•
•
•
•

Birim GSYİH başına toplam birincil enerji arzı
Birim GSYİH başına Enerji CO2 emisyonu
Kişi başı enerji CO2 emisyonu
Elektrik üretiminde kömür payı
Elektrik üretiminde kesintili güneş ve rüzgar payı
Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji payı

(Bkz. Ek B)
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Ekler
Ek A: Kısaltmalar
Ek B:Mevcut durum göstergeleri
Ek C:İklim hedefleri yaklaşımı
i.
EBRD'nin uluslararası iklim hedefleri desteği
ii.
İklim risklerinin belirlenmesi ve hafifletilmesi
iii.
Hidrokarbon yatırım kriterleri
iv.
Karbon fiyatlandırmasına genel bakış
Ek D: Sektörler arası bağlantılar
i.
Sektörler arası enerji verimliliği
ii.
Enerji ile sektörler arası bağlantılar (diğer sektörlerde enerji amaçlı kömür kullanımı dahil)
Ek E: EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde düşük karbonlu geçişte gaz
i.
Gaz, doğru şartlar altında düşük karbon geçişinin sağlanmasında rol almaya devam edecektir.
ii.
Gaz, uygun koşullar altında, kesintili yenilenebilir enerjilerde ölçek büyütmeyi takviye edebilir
iii.
Gaz, kömür gibi karbon yoğun yakıtlardan uzaklaşılmasında rol oynayabilir
iv.
Gaz, EBRD ülkelerinin bazıları için enerji güvenliğini desteklemede rol oynayabilir
v.
Teknoloji ve piyasa koşulları, gazın enerji geçişindeki potansiyel rolünü belirleyecektir.
vi.
Kaçak metan gazı emisyonlarının ve gaz yakımının kontrolü, yakıt değiştirmeden kaynaklanan iklim avantajlarının
sağlanması için kilit öneme sahiptir.
Ek F:Örnek olay incelemesi: Batı Balkanlarında düşük karbona geçiş
Ek G: Düşük karbon senaryolarında elektrikli sistemlere geçiş
Ek H: İnovasyon ve EBRD'nin rolü
Ek I: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Ek J: Diğer UFK'lar ve ortaklar karşısında EBRD pozisyonu
Ek K: Çevresel&Sosyal Politika ve Enerji Sektörü Stratejisi
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Ek A: Kısaltmalar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

AB - Avrupa Birliği
ABD - Amerika Birleşik Devletleri
AIIB – Asya Altyapı Yatırım Bankası
ADB - Asya Kalkınma Bankası
AYB - Avrupa Yatırım Bankası
BGE - Beklenen Geçiş Etkisi
BRUA - Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya doğalgaz boru hattı
CASA - Orta Asya-Güney Asya enerji projesi
CCGT - Gaz kombine çevrim türbini
CCS - Karbon yakalama ve depolama
CCU - Karbon yakalama ve kullanma
CEER - Avrupa Enerji Düzenleyicileri Konseyi
CNG - Sıkıştırılmış doğal gaz
CO2 - Karbondioksit
CO2e - Karbon dioksit eşdeğeri
COP 21 - Taraflar Konferansının yirmi birinci oturumu
CSP - Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi
DC – Doğru akım
DSÖ - Dünya Sağlık Örgütü
EBRD - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
EITI - Madencilik Sektörü Şeffaflık Girişimi
EPS - Sırbistan Elektrik Hizmetleri Devlet Şirketi
ETC – Enerji Geçiş Komisyonu
EUR - Euro para birimi
EvD - Değerlendirme Bölümü
FMO – Hollanda Kalkınma Bankası
FSRU - Yüzer depolama yeniden gazlaştırma ünitesi
GCF – Yeşil İklim Fonu
GE – Geçiş Etkisi
GEFF - Yeşil Ekonomi Finansmanı Araçları
GET - Yeşil Ekonomi Geçişi
GN – Geçiş Niteliği
GSYH - Gayrisafi yurt içi hasıla
GW – Gigawatt
ICBC – Çin Sanayi ve Ticaret Bankası
ICD - İslami Özel Sektör Kalkınma Kuruluşu
IEA - Uluslararası Enerji Ajansı

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

IFC - Uluslararası Finans Kurumu
IFK - Uluslararası Finans Kurumu
IPP - Bağımsız Güç Üreticisi
IRENA - Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı
IsDB – İslami Kalkınma Bankası
KESH - Arnavutluk Enerji Şirketi
KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau (Alman Kalkınma Bankası)
KİT - Kamu iktisadi teşebbüsü
LNG - Sıvılaştırılmış doğal gaz
MidSEFF - Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı
MJ – Megajul
Mtoe - Milyon ton petrol eşdeğeri
MW – Megawatt
NDC - Ulusal katkı beyanı
OAB - Orta Avrupa ve Baltık ülkeleri
OPEC - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü
PPP - Kamu-özel ortaklığı
PV - Fotovoltaik (güneş pili) panelleri
SAGP - Satın alma gücü paritesi
SDA - Güneydoğu Avrupa
SDS - IEA'nın Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu
SEI - Sürdürülebilir Enerji Girişimi
SEMED - Güneydoğu Akdeniz
SG - Sera gazı
SKH'ler - Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
SRI - Sürdürülebilir Kaynak Girişimi
TANAP - Trans-Anadolu boru hattı
TJ – Terajul
TPES - Toplam birincil enerji arzı
UFRS - Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
UNFCC - Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
USAID - Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı
USD - Amerikan Doları
ÜTE - Üçüncü taraf erişimi
YE - Yenilenebilir enerji
YEK - Yenilenebilir enerji kaynakları
YİY - Yıllık iş yatırımı
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Ek B: Mevcut Durum Göstergeleri (1)
Ülke

Orta Avrupave Baltık ülkeleri

Hırvatistan

Güneydoğu Avrupa

Elektrik üretiminde
kömür payı (%)

Elektrik üretiminde kesintili
güneş ve rüzgar payı

Elektrik üretiminde
yenilenebilir enerji payı

2015

2015

2015

2010

2015

2010

2015

2010

2015

4,29

44,1

3,69

%16

%21

%1

%8

%63

%67

%4

%6

%2

%7

%8

%16

Estonya

6,64

68,3

Macaristan

4,48

40,3

4,34

%17

%19

%1

%3

%8

%11

Letonya

4,06

38,1

3,40

<%1

-

%1

%3

%55

%50

Litvanya

4,05

34,7

3,62

-

-

%4

%21

%23

%47

%88

%81

%1

%7

%7

%14

Polonya

4,27

71,1

7,34

Slovak Cumhuriyeti

4,51

42,8

5,44

%15

%13

<%1

%2

%22

%23

Slovenya

4,73

46,5

6,10

%33

%30

<%1

%2

%29

%29

3,08

41,4

1,31

-

-

-

-

%100

%100

9,19

66,0

%53

%64

-

-

%47

%36

Bulgaristan

6,47

56,2

6,08

%49

%46

%2

%6

%13

%18

EYC Makedonya

4,14

64,2

3,43

%65

%58

-

%3

%33

%36

Kosova

6,54

81,7

4,78

%97

%97

<%1

-

%3

%2

%32

%50

-

-

%68

%50

BosnaHersek

5,84

Karadağ

4,65

56,7

4,00

Romanya

3,54

52,0

3,51

%34

%28

%1

%14

%33

%40

Sırbistan

7,04

72,0

6,27

%67

%72

-

<%1

%32

%27

58,8

4,09

%26

%29

%1

%5

%26

%32

%54

%43

%5

%16

%19

%29

Türkiye

OECD

Kişi başı CO2 emisyonu
(kişi başı tCO2)

11,9

Arnavutluk

ABAB-28

Enerji (TPES)/GSYİH
CO2/Enerji (TPES)
SAGP
(TJ başına tCO2)
(2010 USD başına MJ)

3,03

Yunanistan

3,79

66,5

5,93

Kıbrıs

3,27

70,0

7,38

-

-

%1

%8

%1

%9

3,75

48,2

6,28

%26

%26

%5

%13

%21

%30

53,2

9,18

%34

%30

%3

%7

%18

%24

4,61

Kaynak: IEA (2017b), “World Energy Balances 2017" and “World CO2 Indicators 2017”.
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Ek B: Mevcut Durum Göstergeleri (2)

Ülke

Enerji (TPES)/GSYİH
CO2/Enerji
SAGP
(TPES)
(2010 USD başına
(TJ başına tCO2)
MJ)
2015

Güney ve Doğu
Akdeniz

Orta Asya

Doğu Avrupa ve
Kafkaslar

Ermenistan

5,49

Kişi başı CO2
emisyonu (kişi başı
tCO2)

Elektrik üretiminde
kömür payı (%)

Elektrik üretiminde kesintili
güneş ve rüzgar payı

Elektrik üretiminde
yenilenebilir enerji payı

2015

2015

2010

2015

2010

2015

2010

2015

36,6

1,57

-

-

<%1

<%1

%39

%28

-

-

<%1

<%1

%18

%7

Azerbaycan

3,81

51,2

3,21

Belarus

6,83

50,3

5,60

<%1

<%1

<%1

<%1

<%1

%1

Gürcistan

5,91

43,3

2,27

-

-

-

-

%93

%78

Moldova

8,53

53,7

2,11

-

-

-

<%1

%7

%5

%37

%35

<%1

%1

%7

%5

Ukrayna

12,02

50,2

4,19

Kazakistan

7,76

68,8

12,9

%81

%72

-

<%1

%10

%9

Kırgızistan

8,87

59,4

1,65

%5

%13

-

-

%92

%85

%96

%93

-

%3

-

%3

Moğolistan

6,22

83,1

5,73

Tacikistan

5,12

38,0

0,51

-

%2

-

-

%100

%98

Türkmenistan

14,16

59,7

12,8

-

-

-

-

-

-

Özbekistan

10,31

53,6

3,05

%4

%4

-

-

%21

%21

-

-

%1

%1

%10

%8

Mısır

3,62

59,7

2,17

Ürdün

4,74

65,9

3,13

-

-

<%1

%1

<%1

%1

Lübnan

4,27

71,0

3,85

-

-

-

-

%5

%3

Fas

3,22

67,6

1,60

%46

%56

%3

%8

%17

%19

-

-

%1

%2

%4

%4

Tunus

2,27

3,83

56,0

Rusya Federasyonu

9,58

49,4

10,2

%16

%15

<%1

<%1

%16

%16

ABAB-28

3,75

48,2

6,28

%26

%26

%5

%13

%21

%30

OECD

4,61

53,2

9,18

%34

%30

%3

%7

%18

%24

Batı Şeria ve Gazze için veri mevcut değil.
Kaynak: IEA (2017b), “World Energy Balances 2017" and “World CO2 Indicators 2017”.
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Ek C.I: EBRD'nin uluslararası iklim hedefleri desteği

EBRD ve
iklim
hedefleri

Uluslararası
iklim
değişikliği
hedeflerini
desteklemek

1EBRD

• İklim değişikliği, piyasa aksaklıklarının sonucudur. Bu nedenle iklim değişikliğine yönelik müdahaleler, EBRD'nin
piyasa temelli ekonomilere geçişi teşvik etme görevinin ve “faaliyetlerinin tamamında çevresel olarak sağlam ve
sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme” taahhüdünün yansımasıdır1.
• Paris Anlaşması, iklim değişikliğine müdahale konusunda geniş tabanlı uluslararası bir taahhüdü yansıtmaktadır.
Anlaşma ile, ülkeler "küresel ortalama sıcaklık artışını endüstri öncesi seviyelerin 2° C üstünde tutmayı sağlayacak
emisyon kontrolü” taahhüdü ortaya koymaktadır. Bu Anlaşma, hem iklim değişikliğinin hafifletilmesi hem de iklim
değişikliğine uyumun teşvik edilmesine yönelik çabalara duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır.
• Paris Anlaşması, EBRD ortaklarından geniş ölçüde destek görmüştür ve EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerin biri
hariç tümü tarafından imzalanmıştır.2
• EBRD, Paris COP21 buluşmasında, diğer kalkınma finansman kuruluşlarıyla birlikte, 2015 Çok Taraflı Kalkınma
Bankaları Ortak Bildirgesinde Paris Anlaşması'nın sonuçlarını desteklemeyi taahhüt etmiştir. Bu taahhüt 2017
yılında One Planet Zirvesi'nde diğer kalkınma finans kurumları ile ortak bir bildiride teyit edilmiştir.
• Operasyonel olarak, EBRD'nin uluslararası iklim hedeflerine desteği aşağıda sayılanlar aracılığıyla sağlanmaktadır:
• Yatırım faaliyetleri. EBRD, özellikle, Yeşil Ekonomi Geçiş yaklaşımıyla, iklim değişikliği hafifletme ve uyum
yatırımlarını teşvik etmek için çeşitli süreçlere ve prosedürlere başvurmaktadır.
• Politika diyaloğu faaliyetleri. Bu faaliyetler şunları kapsamaktadır:
• Örneğin, EBRD'nin NDC Destek Programı aracılığıyla, Ulusal Katkı Beyanlarını geliştirme,
detaylandırma ve bunların düzeyini yükseltme desteği.
• Sektörel ve/veya ulusal emisyon mekanizmalarının tanımlanması ve şekillendirilmesi gibi diğer
faaliyetler.
• EBRD'nin iklim hedeflerini destekleme faaliyetlerinin önemli bir unsuru da, faaliyetleriyle ilişkili iklim riskini - özellikle
de faaliyetlerin hafifletme ve/veya uyum hedefleriyle tutarsız olması riskini tanımlamak ve hafifletmektir.

Kuruluş Anlaşması Madde 2.1 (vii).
Birleşmiş Milletlerdeki statüsü nedeniyle Paris Anlaşmasını imzalayamamaktadır.

2Kosova,
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Ek C.II: İklim risklerinin belirlenmesi ve hafifletilmesi

İklim riskleri

İklim riskinin
tespiti ve
hafifletilmesi

1Bu

• İklim riskleri varlıkların atıl hale gelmesine/ekonomik olmaktan çıkmasına neden olabilir - yani “beklenmedik ya da erken
amortisman, devalüasyona maruz kalan ya da borca dönüşen varlıklar”1. Tüm varlıklar, örneğin alternatiflerin maliyetinin
düşmesi veya talepteki değişikliklere bağlı olarak atıl hale gelme/ekonomik olmaktan çıkma riskiyle karşı karşıyadır. İklim
değişikliği, esas olarak, sera gazı emisyonlarının açık bir fiyatının bulunmaması nedeniyle, varlıklara yönelik bir takım riskler
oluşturmaktadır.
• Karbon-yoğun bir varlığın atıl hale gelmekten kurtulması için, bu varlığın daha az karbon yoğun varlıkların pahasına
işletilmesine sözleşme çerçevesince izin verilmelidir (örneğin, işletme garantisi sağlayan uzun vadeli bir sözleşmeye sahip
olması nedeniyle). Ancak, bu durumlarda, söz konusu varlık karbon kilitlenmesi ile sonuçlanacaktır - yani, işletme ortamındaki
değişiklikler sayesinde, bugün yatırım kararı alınmış olsa daha az karbon yoğun bir varlık seçilecek olsa bile, işletilmeye devam
eden bir varlık söz konusu olacaktır.
• EBRD, iklim ile ilgili riskleri değerlendirmek ve kamuoyuna açıklamak için açık bir çerçeve sunan İklim ile ilişkili Finansal
Açıklamalar Görev Gücü'nün destekçilerinden biri olmuştur.

• Bu riskleri dikkate alan EBRD, karbon kilitlenmesi ve/veya atıl hale gelme/ekonomik olmaktan çıkma ile sonuçlanan
varlıklara yatırım yapma riskini belirlemek ve azaltmak için bazı tedbirlere başvuracaktır. Zaman içinde (diğer ÇKB'ler ile
işbirliği içinde) geliştirilmeye devam edecek bu tür önlemler şunları içerebilir:
• Önemli dışsallıkları, özellikle de karbon gölge fiyatının kullanılmasıyla sera gazı emisyonlarını dikkate alan
değerlendirmeler (detaylı bilgi için bkz. Ek C.IV).
• Yatırımların NDC'lerle tutarlılığı (bu yaklaşım, zamanla, Paris Anlaşması hedefleri ile tutarlılığı değerlendirmek için
giderek daha güçlü bir araç teşkil edecektir).
• Teknolojik esnekliği teşvik etmek - böylelikle varlığın ilerde emisyon ayak izini azaltmak için adapte edilmesine
olanak sağlamak (örn. enerji santralinin baz yükten ziyade pik yük kapasitesi olarak çalıştırılması; CCS ilavesi, ya
da biyogaz veya hidrojen için doğal gaz altyapısının kullanılması).
• Sözleşmede esnekliği teşvik etmek - örneğin, atıl hale gelme/ekonomik olmaktan çıkma riskini de hafifletmek için
kapasite ödemelerini kullanmak, aynı zamanda karbon kilitlenme riskinden kaçınmak, böylece daha düşük
karbonlu bir alternatifin aynı ihtiyaçları karşılaması ekonomik hale geldiğinde, önceki varlığı işletmeden çıkarmak.
• Diğer sektörel önlemler - örneğin şu sayılanlarla tutarlılık: sektörel performans standartları; sektörel ve/veya ulusal
mekanizmalar; ve/veya diğer sektörel yaklaşımlar.
• Diğer sektörlerde olduğu gibi, enerji sektörü yatırımları da bu önlemleri yansıtacaktır. Hidrokarbonlar için enerji sektörüne
özgü yaklaşımlar Ek C.III'de sunulmuştur.

geniş tanım, Oxford Üniversitesi Smith İşletme ve Çevre Okulu tarafından iklim değişikliği bağlamında
PUBLICatıl hale gelen/ekonomik olmaktan çıkan varlıklar için kullanılmaktadır.
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Ek C. III: Hidrokarbon yatırım kriterleri
Kömür yakıtlı
enerji üretimi

Arama&Üreti
m safhası
petrol

İletim ve
işleme
aşaması petrol
ve gaz
faaliyetleri
(midstream &
downstream)

1Diğer

• EBRD, termik kömür madenciliğini ve kömür yakıtlı elektrik üretim projelerini finanse etmeyecektir (mevcut tesislerin
modernizasyonu ve yeni kapasite inşası dahil).1
• EBRD, hava kalitesi, maliyet optimizasyonu ve enerji güvenliği konularını da ele alacak şekilde kömürden
uzaklaşmayı destekleyecek stratejiler geliştirmek için, kömür bağımlılığı yüksek olan ülkelerle diyalog başlatacaktır.
• EBRD üretim amaçlı petrol arama faaliyetlerini finanse etmeyecektir.
• EBRD, projelerin sera gazı emisyonlarını ve gaz yakımını azalttığı nadir ve istisnai durumlar haricinde, petrol
geliştirme projelerini finanse etmeyecektir:
• Tüm yatırımlar, işletim standartlarında iyileştirme içermelidir (örneğin, kapsayıcı iş uygulamaları, çevresel iyileştirme,
şeffaf alt toprak kodları).
• İlgili kriterleri karşılayan yatırımlar, ekonomik değerlendirmeden geçirilecektir (bu değerlendirmede, önemli
dışsallıklar göz önüne alınacak ve karbon gölge fiyatı uygulanacaktır).
• Tüm yatırımlar, EBRD'nin Çevresel ve Sosyal Politikası ile uyumlu olacaktır (mevcut en iyi tekniklerin kullanılması
dahil).
• Tüm yatırımların NDC'lerle tutarlı olması gerekecektir.

• İlgili kriterleri karşılayan yatırımlar, ekonomik değerlendirmeden geçirilecektir (bu değerlendirmede, önemli
dışsallıklar göz önüne alınacak ve karbon gölge fiyatı uygulanacaktır).
• Tüm yatırımlar, EBRD'nin Çevresel ve Sosyal Politikası ile uyumlu olacaktır (mevcut en iyi tekniklerin kullanılması
dahil).
• Tüm yatırımların NDC'lerle tutarlı olması gerekecektir.
• Yatırımlar karbon yoğunluğu daha az olan kaynakların yerini almamalı, karbon kilitlenmesine veya varlıkların atıl hale
gelmesine yol açmamalıdır.
• Yatırımlar, enerji geçişini kolaylaştırmak için enerji çözümlerinin tasarımında (teknik ve sözleşmesel) esnekliği
dikkate almalıdır.

sektörlerde enerji amaçlı kömür kullanımı konusunda EBRD yaklaşımı için bkz. Ek D. II.
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Ek C.IV: Karbon fiyatlandırmasına genel bakış

Karbon gölge
fiyatı
kullanmanın
mantığı

Enerji
sektöründe
mevcut
karbon
fiyatlandırma
yaklaşımı

Gelecekteki
EBRD karbon
fiyatlandırma
yaklaşımı

1Diğer

• Karbon fiyatı, Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmaya yönelik politika paketinin bir parçası olabilir. Gölge fiyatı
sera gazı emisyonlarına parasal bir değer koymayı amaçlamakta ve karbon piyasalarının (veya dışsallığı fiyatlandıran
karbon vergileri gibi araçların) yokluğunda sera gazı dışsallığıyla ilişkili piyasa aksaklıklarının etkisini düzeltmektedir.
Son yıllarda bazı ülkelerde karbon fiyatlandırma uygulamasında önemli ilerleme kaydedilmiş olsa da, EBRD'nin
faaliyet gösterdiği ülkelerin çoğunda karbon fiyatlandırması sınırlı kalmaktadır (örneğin, birçok sistemde hiç bir
karbon fiyatlandırması bulunmamakta, diğerlerinde ise kapsam belirli sektörlerle sınırlıdır). Ekonomik
değerlendirmenin bir unsuru olarak karbon gölge fiyatlandırma uygulaması, yatırım kararlarına sera gazı
emisyonlarının değerini entegre etmektedir.
• EBRD, kömür yakıtlı üretim projelerini değerlendirmek için 2014 metodolojisi bağlamında karbon gölge fiyatı
kullanmayı taahhüt etmişti (özeti EBRD web sitesinde mevcuttur).

• EBRD, kömür metodolojisine dayanarak, karbon gölge fiyatlandırma uygulamasını genişletmek için bir metodoloji
geliştirme aşamasındadır. Yaklaşım tam olarak 2018 yılı sonu itibariyle geliştirilmiş olacak ve:
• Karbon gölge fiyatı uygulanacak karbon yoğun projelerin belirlenmesine dair kriterleri ortaya koyacak,
Sadece emisyonları artıran projeler değerlendirilecektir;
• Paris Anlaşmasının uygulanmasını destekleyen bir dizi fiyat uygulayacaktır. Bu, diğer ÇKB'lerin yaklaşımlarına
ve öncü uzman bilgilerine (örneğin, Karbon Fiyatları Üst Düzey Komisyonu) uygun olarak belirlenecektir; ve
• Projelerin değerlendirilmesi ve onaylanması sırasında EBRD karar verme sürecine entegre edilecektir.

sektörlerde enerji amaçlı kömür kullanımı konusunda EBRD yaklaşımı için bkz. Ek D. II.

PUBLIC

33

Ek D.I: Sektörler arası enerji verimliliği
Enerji verimliliği, birçok sektörle kesişmekte ve çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır.

Ülkelere altyapı modernizasyon
desteği:
• Merkezi ısıtma
• Toplu taşıma ağları
• Su tedarik sistemleri
• Yeşil Kentler Programı,
kentlerin altyapı ve hizmetlerini
iyileştirmek için boşlukların,
fırsatların ve önceliklerin
bütüncül biçimde
değerlendirilmesi yoluyla düşük
karbonlu şehirleri teşvik eden
sistematik bir yaklaşım
sunmaktadır

Şirketlerin enerji ve kaynak
verimliliği
potansiyelini
değerlendirmesine
yardımcı
olmak. Bu amaçla:

Küçük ve orta ölçekli yeşil
projelere kullandırılmak üzere
yerel finansal kurumlara kredi
paketleri verilebilir:
•

Yatırım fırsatlarını belirlemek
ve değerlendirmek, yerel
banka personelini eğitmek ve
pazarlama faaliyetleri
geliştirmek üzere teknik
destek ekipleri gönderilebilir.

•

Gerekirse, bu nihai kredi
kullanıcılarına teşvik
ödemeleri ile takviye edilebilir.

• Öncelikli yatırımları belirlemek
için kaynak verimliliği
denetimleri yapılabilir
• İleri enerji ve kaynak yönetimi
uygulamaları devreye
sokulabilir
• İşletmelere ve projelerine
uygun finansal çözümler
sunulabilir
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Ek D.II: Enerji ile sektörler arası bağlantılar (diğer
sektörlerde enerji amaçlı kömür kullanımı dahil)
Sektörel ekip

Yaklaşım

1. Ulaşım

• EBRD, özellikle termik kömüre tahsis edilmiş liman terminallerini finanse etmeyeceği gibi, özellikle termik kömür
taşımaya tahsis edilen ulaşım hatlarını da (örneğin, herhangi bir maden veya liman terminalinden elektrik üretim
tesisine kömür taşıyan bir demiryolu hattını) finanse etmeyecektir.
• Sürdürülebilir ulaşımın geliştirilmesinde, EBRD ulaştırma işlemleri için daha düşük karbonlu teknolojileri ve
alternatif yakıtları destekleyecektir. Bu, uygulanabilir ve uygun fiyatlı olduğunda, elektrikli sistemlere geçişi,
örneğin, elektrikli araçların yanı sıra şarj altyapısı finansmanını kapsayabilir.

2.Belediye ve çevre altyapısı

• Merkezi ısıtmada, EBRD kömür yakıtlı ısı üretim tesislerine yatırım yapmayacaktır. Bununla birlikte, yatırımın
kömüre dayalı ısı üretimiyle ilgili olmaması veya bunun dışında kalması şartıyla, enerji karmasında kömür
kullanan merkezi ısıtma şirketlerini finanse edebilir. Bu gibi durumlarda, ağ rehabilitasyonu, modern kontrollerin
kurulumu, sayaç sisteminin iyileştirilmesi ve talep yanlı önlemler gibi enerji verimliliği yatırımlarına
odaklanılacaktır.
• EBRD, kentlerde sürdürülebilir kentsel ulaşımını teşvik edecek ve taşımacılık işlemlerinde düşük karbonlu
teknolojileri ve alternatif yakıtları destekleyecektir. Bu, uygulanabilir ve uygun fiyatlı olduğunda, elektrikli
sistemlere geçişi, örneğin elektrikli araçların yanı sıra şarj altyapısı finansmanını kapsayabilir.

3. İmalat ve Hizmetler,
Tarımsal İşletmeler ve
Madencilik

• Endüstriyel operasyonlar, üretim süreçlerinde ve işlemlerde kullanılacak enerjiyi üretmek için (örneğin, kurutma
için proses ısısı olarak) genellikle fosil yakıtlar kullanmaktadır
• EBRD, ESS kapsamında, termik kömür kullanan herhangi bir elektrik üretim varlığını finanse etmemeyi taahhüt
etmektedir. EBRD, endüstriyel proseslere ısı ve buhar temin etmek için tasarlanmış kömür yakıtlı tesislerden
çıkan atık ısıyı ve buharı kullanan elektrik üretim varlıklarını finanse edebilir.
• Demir çelik endüstrisinde hammadde olarak kullanılan metalurjik kömür kullanımı (kok kömürü ve pülverize
kömür enjeksiyon kömürü) ESS kapsamında değildir.
• Termal olmayan kömür (örneğin pet kömürü), bazı yapı malzemeleri proseslerinde yakıt olarak kullanılmakta, AB
Endüstriyel Emisyonlar Direktifi ve En İyi Mevcut Teknikler şartları kapsamında En İyi Mevcut Teknik olarak kabul
edilmektedir. Bu ESS kapsamı dışındadır.
• Genel olarak, üretim proseslerinde termal kömür kullanımı vaka bazında ayrı ayrı değerlendirilmekte, bu amaçla
düşük karbonlu teknolojiler ve yöntemler örneğin, alternatif yakıt kullanımı, atık ısı geri kazanımı ve ön yanmalı
CCS teknolojileri) dikkate alınmaktadır.
• EBRD, endüstriyel tesisler içinde yer alan, endüstriyel proseslere ve/veya merkezi ısıtma ağlarına ısı temin eden
mevcut kömür yakıtlı ısı üretim tesislerinin çevresel modernizasyonunu ve verimlilik iyileştirmelerini finanse
edebilir; ancak, bu yatırımların sonucunda, söz konusu ünitelerin AB emisyon limitleri ve Mevcut En İyi Teknik
gereksinimleriyle uyum sağlaması koşulu aranmaktadır.
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Ek E.I: EBRD ülkelerinin düşük karbona geçişinde gaz
Gaz, doğru şartlar altında düşük karbon geçişinin sağlanmasında rol almaya devam edecektir.
Ülkeye özgü koşullara bağlı olarak, gazın enerji geçişinde birçok potansiyel rolü vardır.
Kesintili yenilenebilir
enerji kaynaklarında
ölçek büyütme
desteği
Bkz. Ek E.II.

Sera gazı
emisyonlarını
azaltmak ve/veya
hava kalitesini
iyileştirmek için
daha temiz yakıtlara
geçiş
Bkz. Ek E.III.

Enerji güvenliği
temini
Bkz. Ek E.IV.

 Yenilenebilir enerjiler kesintili olma sorunundan muzdarip
olmaya devam ederken, gaz elektrik sistemi istikrarı sağlayan
teknolojiler ve çözümler içinde yer alabilir.
 EBRD bölgesinin büyük bir kısmı, elektrik ve ısınma talebinde
önemli mevsimsel dalgalanmalar yaşamakta, bu da esnek
güç kaynaklarına olan ihtiyacı arttırmaktadır.
 Pille depolama, hidrojen depolama ve talep yönlü yanıt gibi
diğer teknolojiler zaman içinde giderek daha önemli bir rol
oynayacaktır.
 Kömür, EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerin çoğunda önemli
bir rol (ve çoğu zaman, baskın bir rol) oynamaya devam
etmektedir.
 Sera gazı etkilerine ek olarak, ulaşım, endüstri ve ısınmadaki
kömür ve diğer kirletici yakıtlardan kaynaklanan emisyonlar,
pek çok kentte önemli bir sağlık sorunu oluşturan yerel
emisyonların önemli bir kaynağıdır (bkz. Bölüm 2.3).
 Gaza geçiş, birçok ülke için daha temiz bir enerji sistemine
doğru atılmış önemli bir adımdır.
 Yakıt ve/veya enerji ithal eden ülkeler için, yerli olmayan
yakıtların rotalarında ve kaynaklarında çeşitlilik, enerji
güvenliğinin önemli bir unsurudur.
 Bölgesel pazarlara daha iyi entegrasyon, etkin ve verimli bir
enerji güvenliği sağlayabilir.
 Uygun gaz altyapısı ve düzenlemeler, bölgesel pazarlara daha
iyi entegrasyonu kolaylaştırabilir.
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Ancak, tüm yatırımlarda bir dizi faktör göz önünde
bulundurulmalıdır.
Teknolojik rekabet
Bkz. Ek E.V.
 Gaz altyapısı yatırımları daha az karbon
yoğun kaynakların yerini almamalı, karbon
kilitlenmesine veya varlıkların atıl hale
gelmesine yol açmamalıdır.
 Esneklik ve enerji güvenliğini sağlamak
için, yatırımlar entegrasyonu ve pazar
gelişimini destekleyen esnek varlıklara
(örneğin, pik yük santralleri gibi kısa
sürede cevap verebilecek tesislere) ve
altyapıya öncelik vermelidir.
 Altyapıdaki gelişmeler, hidrojen ve biyogaz
gibi geleceğin alternatif “yeşil gaz”
besleme stoklarını gözden kaçırmamalıdır.

Metan emisyonları
Bkz. Ek E.VI.
 Metan güçlü bir sera gazıdır. Doğal gaz
kullanımının daha temiz bir alternatif olup
olmadığı, değer zincirindeki kaçak
emisyonlara bağlıdır.
 Gaz (ve petrol) değer zincirinde kaçak
emisyonların azaltılması da önemli bir
emisyon azaltma fırsatı sunmaktadır.
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Ek E. II: EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerin düşük
karbona geçişinde gaz
Gaz, ülkeye özgü koşullara
bağlı olarak, düşük karbonlu
enerjiye geçişte çok sayıda
rol oynama potansiyeline
sahiptir

Sera gazı emisyonlarını
azaltmak ve/veya hava
kalitesini iyileştirmek için
daha temiz yakıtlara
geçiş

Kesintili yenilenebilir
enerji kaynaklarında
ölçek büyütme desteği

Enerji güvenliği temini

Gaz, uygun koşullar altında, kesintili yenilenebilir enerjilerde ölçek büyütmeyi destekleyebilir.
Geleceğin yenilenebiliryenilenebilir-yoğun enerji sistemi için net yük diyagramı (göstergesel
(göstergesel)
göstergesel)

Kesintili yenilenebilir enerji
kaynaklarının payı arttıkça,
esnek enerji giderek daha
önemli bir rol oynayacaktır.
Gaz, ülke şartlarına bağlı
olarak, esnek bir güç arzının
temel kaynaklarından biri
olacaktır.

Depolama için

Esnek (gaz, biyokütle)
biyokütle)

Pille depolama

Süreksiz yenilenebilir
enerji

Hidro

Talep

Zaman içinde, depolama ve
hidrojen kombinasyonu, kısa
süreli ve mevsimsel
depolama için esnek gaz
tesislerinin önüne geçebilir.

Kaynak: REN 21, SYSTEMIQ.
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Ek E.III: EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerin düşük
karbona geçişinde gaz
Gaz, ülkeye özgü koşullara
bağlı olarak, düşük karbonlu
enerjiye geçişte çok sayıda
rol oynama potansiyeline
sahiptir

Sera gazı emisyonlarını
azaltmak ve/veya hava
kalitesini iyileştirmek için
daha temiz yakıtlara
geçiş

Kesintili yenilenebilir
enerji kaynaklarında
ölçek büyütme desteği

Enerji güvenliği temini

Gaz, kömür gibi karbon yoğun yakıtlardan uzaklaşılmasında rol oynayabilir
EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde düşük karbona geçiş1
Arnavutluk
Tacikistan

%100

Düşük emisyon
salgılayıcılar

Nükleer ülkeler

%90

Kırgızistan
%80

Gürcistan

Slovakya

Yenilenebilir enerji ve gaz stratejileri
bakımından iyi bir konuma sahip
ülkeler. Bu ülkelerin çoğu Güney
Gaz Koridorundan ve bölgesel gaz
enterkonektörlerinden daha fazla
gaz arzından faydalanacaktır.

%70

Hırvatistan

Ermenistan

Slovenya

Hungary

%60

Ukrayna

Fosil dışı yakıt enerji üretimi payı

Romanya

-

%50

Letonya

%40

Litvanya

Karadağ
Bulgaristan

EYC Makedonya
Bosna Hersek

Rusya

Türkiye

%30

Yunanistan

Gaz grubu
%20

%10

%0

Sırbistan

Özbekistan

Kömüre bağımlı
Fas

Mısır
Azerbaycan
Moldova
Tunus Belarus
Türkmenistan
Ürdün
0%

10%

Polonya
Kazakistan
Moğolistan
Kosova

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Kömüre bağımlılık
Kaynak: IEA (2017), “World Energy Balances 2017”. Yalnızca 2015 verileri.
verileri
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Ek E.IV: EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerin düşük
karbona geçişinde gaz
Gaz, ülkeye özgü koşullara
bağlı olarak, düşük karbonlu
enerjiye geçişte çok sayıda
rol oynama potansiyeline
sahiptir

Sera gazı emisyonlarını
azaltmak ve/veya hava
kalitesini iyileştirmek için
daha temiz yakıtlara geçiş

Kesintili yenilenebilir
enerji kaynaklarında
ölçek büyütme desteği

Enerji güvenliği temini

Gaz, belirli ülkelerdeki operasyonlar için enerji güvenliğini desteklemede rol oynayabilir
• ESS, kaynakların çeşitlendirilmesinin,
özellikle bölgesel pazarlara daha iyi
entegrasyon yoluyla, enerji güvenliğini
teşvik etmenin etkili ve verimli bir
aracı olduğu görüşündedir.
• Bu nedenle, altyapı ve piyasayı
etkinleştirici düzenlemeler yoluyla gaz
arzı güzergahlarının ve kaynaklarının
çeşitlendirilmesi (örneğin, ayrıştırma
ve gaz istasyonlarının geliştirilmesi),
enerji güvenliğini desteklemek için
önemli bir araçtır.
• Bazı EBRD bölgelerinin (örneğin, Batı
Balkanların) gaz arz kaynakları
sınırlıdır veya hiç bulunmamaktadır.
Orta Asya ve Güney-doğu Akdeniz gibi
diğer bölgelerde enerji güvenliği,
ulusal ve sınır ötesi altyapının
genişletilmesi ve bölgesel piyasaların
gelişmesini sağlayan düzenleyici
reformlar yoluyla geliştirilebilir.

Güney Gaz Koridoru
Güney Gaz Koridoru, Hazar gazını güney Avrupa'ya taşıyacak bir dizi boru hattında
oluşmaktadır (güzergah üzerinde belli sayıda offtake istasyonu olacaktır). Bu Koridor
Bulgaristan, Yunanistan, güney Avrupa ve Türkiye gibi bir dizi ülke ve bölgeye gaz arzını
çeşitlendirmeye yardımcı olacak. Güney Gaz Koridoru Arnavutluk'tan geçmektedir ve (şu
anda ciddi bir gaz arz kaynağı bulunmayan) Batı Balkanlar bölgesi için bir gaz kaynağı
olabilir.

Kaynak: TAP web sitesi. Adres: http://www.tap-ag.com/the-pipeline/the-big-picture/southern-gas-corridor.
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Ek E.V: EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerin düşük
karbona geçişinde gaz
Kilit faktörler

Metan emisyonları

Teknolojik rekabet

Teknoloji ve piyasa koşulları, gazın enerji geçişindeki potansiyel rolünü belirleyecektir
Esnek teknoloji çözümlerinin
yayılması

Esnek piyasaların ve sözleşme
çözümlerinin geliştirilmesi



Gaz altyapı yatırımları karbon
kilitlenmesi ve/veya varlıkların
atıl hale gelmesi/ekonomik
olmaktan çıkması riskinden
kaçınmalıdır (bkz. Ek C).



EBRD bölgesinde, gazın
neredeyse tamamı,
konvansiyonel uzun vadeli gaz
sözleşmeleriyle temin
edilmektedir.



Varlıklar, farklı ve genellikle
daha esnek şartlara uygun
olarak tasarlanmalı ve
optimize edilmelidir.





Esneklik, geleceğin
alternatifleri olarak hidrojen
ve biyogaz gibi 'yeşil gaz'
besleme stoklarını kullanma
potansiyelini de içermektedir.

Batı Avrupa'daki son
deneyimler, olgunlaşan gaz
piyasalarının daha esnek bir
gaz ticaretini
kolaylaştırabileceğini
göstermektedir.



Akışkan ticaret merkezleri, arz
çeşitliliğini daha da artırarak,
enerji güvenliğini
destekleyebilir.
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Ek E.VI: EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerin düşük
karbona geçişinde gaz
Metan emisyonları

Teknolojik rekabet

Kilit faktörler

Kaçak metan gazı emisyonlarının ve gaz yakımının kontrolü, yakıt değiştirmenin iklim avantajı sağlaması için kilit öneme sahiptir.

Yaşam döngüsü sera gazı emisyonları yoğunluğu (CCS'siz
(CCS'siz senaryoda), kg CO2eq/MWh1
1.000

925

910

850

-%30

800

-%40

600

500

625

Doğal gaz, sadece metan sızıntısı
düşük olduğunda, kömürden
daha düşük sera gazı
yoğunluğuna sahip olmaktadır.

625

400
200

IEA, “mevcut 76 Mt petrol ve gaz
metan emisyonunun ~%75'inden
kaçınmanın teknik olarak
mümkün olduğunu” tahmin
etmektedir. Ayrıca, “mevcut
metan emisyonlarının ~% 4050'sinin sıfır net maliyetle
önlenebileceğini” de öne
sürmektedir.3

0

Kömür

Gaz, %2
kaçak

Gaz %5
kaçak

Kömür

Gaz %2
kaçak

Gaz %5
kaçak

100 yıllık GWP
20 yıllık GWP
Bazı EBRD ülkeleri, gaz yakımında küresel olarak ilk 30'da yer almaktadır2
2013
2014
2015

Vietnam 30

Özbekistan 29

Katar 28

2016

Kamerun 27

Kuveyt 25

Kongo Cumhuriyeti 26

Ekvator 24

Kanada 23

İngiltere 22

Brezilya 21

Gabon 20

Turkmenistan 19

Çşn 18

Hindistan 17

Libya 16

Suudi Arabistan 15

Endonezya 13

Kazakistan 14

Umman 12

Mısır 11

Malezya 10

Angola 9

Meksika 8

Nijerya 7

ABD 6

Ceayir 5

Venezuela 4

Irak 2

Iran 3

Rusya Federasyonu 1

Halihazırda en çok emisyon çıkaranlar
arasında yer alan EBRD ülkeleri, gaz
yakma ve kaçak emisyon yayılımı
sorunlarını kolayca gidererek, gaz
operasyonlarında muazzam bir iyileştirme
sağlayabilir.

Not: 30 yıl işletilen ve daha sonra durdurulan
yeni inşa edilmiş santrallerden eşit miktarda
elektrik üretimi ile ilişkili yaşam döngüsü
emisyonları. Metan için 100 yıllık ve 20 yıllık
Küresel
Isınma
Potansiyeline
dayalı
karşılaştırma. Kömür, pulverize kömür ve ultrasüper kritik pülverize kömür santralinin ortalama
emisyonlarını ifade etmektedir. Gaz, kombine
çevrim doğal gaz türbini tesisini ifade etmektedir.

Kaynaklar: 1. Energy Transitions Commission, Farquharson v.d. (2016); Lazarus v.d.'ye dayalı (2015) Copenhagen Economics analizi. 2. National Oceanic and Atmospheric Administration/Global
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Gas Flaring Reduction Partnership 3. IEA Dünya Enerji Görünümü.

Ek F.I: Örnek olay incelemesi- Batı Balkanlar'da
üretim kapasitesi
Birincil enerji arzı (2016)

2016

• Sırbistan'ın enerji tüketimi bölgedeki toplam enerji
tüketiminin yaklaşık yarısını oluşturmakta, (%51),
bunu Bosna-Hersek (%22) takip etmektedir.
• Altı ülke için nihai enerji tüketimi 18,6 Mtoe'dir ve
dağılımı ulaşım (%30), sanayi (24) ve diğer sektörler
(%46) şeklindedir.
• Batı Balkanlar bölgesinde toplam enerji üretim
kapasitesi 2018 yılında 17,6 GW'dir. Linyit kapasitesi
%48 olup, bunu hidro (%46), gaz (%4) ve akaryakıt (%2)
takip etmektedir.

ktoe

• Dağılım büyük ölçüde katı yakıtlar (üretilen toplam
enerjinin %64'ü), ardından diğer yenilenebilir
enerjiler (%13)2 hidroelektrik (%11) ve petrol (%9)
şeklindedir.
Gaz
kayda
değer
bir
rol
oynamamaktadır.

15,000
10,000
5,000
-

Katı yakıt

Arnavutluk
Albania

BH
BiH

Petrol

Gaz

Montenegro
Karadağ

Hidro

Makedonya
FYR
Macedonia

Serbia
Sırbistan

Diğer
yenilenebilir
Kosova
Kosovo

Mevcut enerji üretim karması (2018)
10,000
MW

• Tüm ülkeler genelinde toplam birincil enerji
yılında yaklaşık 21,2 Mtoe'ye varmıştır.

arzı1

5,000
Gaz TPP

Linyit

Akaryakıt

Hidro

Termal üretim kapasitesinin zaman içerisindeki seyri (MW)

• Ocak 2017'de pik saatlik yük 10,8 GW; Temmuz
2017'de 8,3 GW olmuştur.
• Son 30 yılda yeni termik (bkz. Tablo) veya hidroelektrik
kapasiteye çok az yatırım yapıldığından, bölgedeki
kapasite yaşlanmaktadır. Mevcut kapasitenin bu
nedenle önümüzdeki yıllarda yenilenmesi ve/veya
değiştirilmesi gerekmektedir.
gerekmektedir.

1Burada
2Diğer

kastedilen Batı Balkanlar bölgesi Arnavutluk, Bosna-Hersek, EYC Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sırbistan'dan oluşmaktadır.
PUBLIC
yenilenebilir enerjiler çoğunlukla biyokütleden oluşmaktadır.
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Ek F.II: Örnek olay incelemesi - mevcut resmi enerji
üretim planları (2040 yılına kadar)1
Mevcut politikalar çerçevesinde enerji üretimi karması

• Hükümet planları, bölgenin puant talebinin 2040 yılına
kadar 10,8 GW'den 15,3 GW'a çıkacağını öngörmektedir.

100%
80%

• Yeni akarsu santrallerinin devreye girmesiyle, hidro
kaynakların, mevcut 8,2 GW'den 2040 yılında 12
GW'a çıkarılması (2040 kapasitesinin%50'si).
• Hidroelektrik dışı yenilenebilir enerjinin 2040 yılında
2,1 GW'a ulaşması hedeflenmektedir (2040
kapasitesinin %9'u) - rüzgara odaklanılacaktır.

60%
20%

33%

Wind
Rüzgar
Gas
Gaz

50%

51%

Lignite
Linyit
Hydro
Hidro

2030

2040

Devreye sokma/devreden çıkarma 20182018-2040
5
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Lignite

Hidro
Hydro

Güneş
Solar
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Wind

Mevcut politikalara göre üretim planının maliyeti - 59 milyarmilyar-79 milyar €
Generation
CAPEX
Üretim CAPEX
12
0
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9
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30
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Toplam maliyetin bugünkü değeri,
değeri, milyar avro

90

CO2 emisyonu
60
milyon t CO2

• 2040 yılına kadar yıllık sera gazı emisyonlarının mevcut
seviyelere yakın kalması beklenmektedir.

47%

0%
2018

• 2040'da 1,7 GW ile (2040 kapasitesinin %7'si), gazın
çok küçük bir rol oynaması beklenmektedir.
• Bu santrallerle bağlantılı toplam maliyetin2 40 milyar
avro civarına varması olasıdır. Sera gazı emisyonlarının
maliyetinin dahil edilmesi, ilave 20-40 milyar € anlamına
gelmektedir.

36%

40%

GW

• Yaşlanan linyit kapasitesinin yenilenmesi, toplam
linyit kapasitesinin 2040 yılına kadar 8,5 GW'da sabit
kalması (2040 kapasitesinin %35'i).

Toplam üretim
kapasitesinin %'si

• Batı Balkanlar'daki mevcut hükümet enerji üretim
planları, geleceğin üretim karmasında linyit ve hidro
kapasitenin baskın olacağını göstermektedir.

Solar
Güneş

49%

45

50

49

49

49
47

40
20
0
2018

2020

2025

2030

2035

Bu slaytta sunulan tahminler, Economic Consulting Associates tarafından yapılan analize dayanmaktadır.2 Hava kirliliği maliyeti tahminlere dahil edilmemiştir. Sera gazı dışsallığının
PUBLIC
boyutlarını göstermek için, Dünya Bankası'nın Kasım 2017 tarihli “Guidance note on the Shadow price
of carbon in economic analysis”dan alınan düşük ve yüksek değerler kullanılmıştır.

2040

1
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Ek F.III: Örnek olay incelemesi- enerji sektörü gelişimi
için alternatif seçenekler
• Diğer potansiyel enerji sektörü geliştirme seçenekleri,
doğal gaz, yenilenebilir enerji ve enterkonektörler
bazında değerlendirilebilir:

Gaz altyapısı önerileri
PECI/PMI Boru hatları

• Doğal gaz.
gaz Halihazırda, bölgenin gaz kaynaklarına ve
ilgili altyapıya erişimi sınırlıdır. Ancak, bölge için
geleceğe
dönük
gaz
altyapı
projeleri
değerlendirilmektedir (bkz. Panel).

Hırvatistan LNG

• Yenilenebilir enerji kaynakları.
kaynakları Güneş pili ve rüzgar gibi
düzensiz yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyetleri
azalmaktadır. Yenilenebilir kaynaklar konvansiyonel
kaynaklara göre rekabetçi olabilir.
• Farklı gelişim seçeneklerine dayalı örnek senaryolar bir
sonraki slaytta sunulmaktadır.
• Tüm bu gelişim seçenekleri enterkonektörlerle takviye
edilebilir. Gerek bölge içinde, gerekse bölge ve komşu
ülkeler arasında sınır ötesi elektrik ticareti, ek üretim
kapasitesine olan ihtiyacı azaltabilir ve kesintili
yenilenebilir enerjilerin entegrasyonunu kolaylaştırabilir.

Kaynak: Energy Community Secretariat

• Geleceğin önemli gaz altyapı projeleri şunları içermektedir:
• Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) - Hazar gazını Avrupa pazarlarına
tedarik edecektir. TAP, Arnavutluk'un da aralarında bulunduğu
ülkelerden geçmekle beraber, şu anda bölgeye gaz temini
planlanmamaktadır.
• İyon-Adriyatik Boru Hattı (IAP) - temel amaç, Hazar ve Orta Doğu
bölgelerinden gelen gaz arzının Hırvatistan'ın yerleşik gaz
piyasasına ulaşmasını sağlamak, Arnavutluk ve Karadağ'ın gaza
geçmesine yardımcı olmaktır.
• Arnavutluk, Karadağ ve Makedonya'nın gaz master plan projeleri,
ülkelerin geniş ölçüde gaza geçmesini öngörmektedir.
• TAP'tan gaz taşıyacak Arnavutluk-Kosova Doğalgaz Boru Hattı.
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Ek F.IV: Örnek olay incelemesi- enerji sektörü gelişimi
için örnek senaryolar1

Ancak, bu rakamlar, Linyit/YEK senaryosunda önemli
düzeylerdeki karşılanmamış elektrik talebine ilişkin ithalat
maliyetini içermemektedir (aşağıya bakınız).
Sevkiyat analizine göre, linyit tabanının muhafazası ve
yenilenebilir kaynakların genişletilmesine odaklanmak,
bölge dışından ithalata ağır bir bağımlılığa yol açabilir
(2040 yılında kış günü başına 24 GWh veya toplam günlük
talebin yaklaşık %7'si). Yenilenebilir enerjinin ağırlıkta
olduğu bir sistemde tedarik kesintileri riski, pil depolama
ile azaltılabilir (mevcut pil depolama maliyetleri yüksek
olmakla birlikte).
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2018-2040 dönemindeki ve bugünkü değer üzerinden en
düşük maliyet senaryosu, düşük CAPEX ve çevresel
maliyetler nedeniyle Gaz/YEK olacaktır.

Linyit/YEK

GWh

Enerji sektörü gelişimi için üç örnek senaryo:2
• 'Linyit/Gaz' - tüm yeni linyit tesislerinin gazla
değiştirilmesi
• 'Gaz/YEK' - tüm linyitin devreden çıkarılması ve gazla
değiştirilmesi
• 'Linyit/YEK' - az miktarda linyit tabanının muhafazası,
ağırlığın güneş ve rüzgara verilmesi. Bu, kapasitede
önemli bir artış gerektirecektir.

5

Güneş
Solar

Wind
Rüzgar
Hydro
Hidro
Gas

Gaz

0

Yenilenebilir enerji kaynakları ve doğal gaz kombinasyonuna dayanan (ve enterkoneksiyonlarla takviye edilen) gelişim seçeneği,
seçeneği, düşük
düşük
karbonlu ve güvenli bir enerji sektörüne geçişte maliyet etkin bir yol olacaktır.
1

Bu slaytta sunulan bilgiler, Economic Consulting Associates tarafından yapılan analize dayanmaktadır. 2 Bu senaryolar örnek mahiyetindedir. Bu senaryolar, talep artışını karşılamaya
yönelik (en düşük maliyetli dağıtım temelinde) optimal teknoloji kombinasyonlarını yansıtacak şekilde
tasarlanmamıştır. Bu senaryolar daha ziyade, farklı gelişim seçenekleriyle ilişkili
PUBLIC
karşılıklı dengeleri daha iyi anlamayı sağlayan farklı teknoloji senaryolarını sunmaktadır.
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Ek G: Düşük karbon senaryolarında elektrikli sistemlere geçiş
Elektriğe geçiş, 2040 yılında küresel elektrik ihtiyacını %139'un üzerinde artırabilir

Elektriğe geçiş, EBRD ülkelerinde elektrik talebinde önemli bir artışa yol açabilir

Farklı senaryolara göre 2030/2040'a kadar küresel enerji talebi (TWh
(TWh/yıl)
TWh/yıl)

2030

2040

70.000

+%139

48.254

35.936

+%55

33.664

31.384
26.262

2015

Sürdürülebilir Kalkınma
Senaryo

33.502

29.243

27.964

Yeni Politika Senaryosu

Mevcut Politika Senaryosu

Shell Sky Senaryosu

Örnek ETC
yüzyıl sonu senaryosu

Kaynak: Energy Transitions Commission, IEA WEO 2017 (Sustainable Development Scenario, New Policies Scenario, Current Policies Scenario) & Shell Sky Scenario 2018
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Ek H: İnovasyon ve EBRD'nin rolü
Doğal Gaz
Akıllı şebeke
teknolojileri

Depolama
kimyasal
pilleri ve
termal

Hidrojen

Karbon
yakalama &
depolama/kul
lanımı
(CCS/CCU)

Atık-Enerji
dönüşümü

Uyarlanabilir
enerji
piyasaları

Ultra yüksek
gerilim
kablosu (UHV)

EBRD, finansman ve politika diyaloğu yoluyla, faaliyet gösterdiği ülkelerde yenilikçi teknolojilerin ve yaklaşımların devreye
sokulmasını destekleyebilir.
EBRD'nin inovasyonu destekleme faaliyetlerine örnekler:
• Finansman:
Finansman: Faaliyet ülkelerinde sınırlı kabul gören teknolojilere finansman sağlanması (örneğin, ülkedeki ilk ticari ölçekli güneş pili veya rüzgar santralleri
ya da akıllı sayaçlar).
• Politika diyaloğu:
diyaloğu: Yeni teknolojilerin (örneğin, depolama) veya yeni piyasa temelli mekanizmaların (örneğin yenilenebilir enerji ihaleleri) devreye sokulmasını
kolaylaştırmak için düzenleyici çerçeveler geliştirmek.
• Yeşil tahviller:
tahviller: Müşterilerin tahvillerini yeşil ve/veya iklim tahvillerine dönüştürmesi için (örneğin İklim Tahvil Girişimi yoluyla) yardım ve rehberlik sunarak,
yeşil sermaye piyasası gelişimini desteklemek.
• Yeşil İnovasyon Programı:
Programı: Müşterilerin Ar-Ge ve ilgili teknoloji yayılımını destekleyen teknik işbirliği ve yatırım hibelerinden yararlanabileceği durumlarda,
enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, atık geri dönüşümü ve diğer çevresel faydalarla bağlantılı inovasyonu teşvik etmek.
• FINTECC ve İklim İnovasyon Kuponları:
Kuponları: Doğrudan EBRD yatırımları bağlamında teşvik hibeleri sağlayarak, firmaların ileri iklim teknolojilerini uygulamasını
desteklemek (öncelikli olarak piyasa penetrasyonu düşük ve tekrarlanabilme potansiyeli iyi olan teknolojiler). İnovasyon Kuponları, şirketlerin Ar-Ge
hizmetleri satın almalarına yönelik hibelerdir.
PUBLIC
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Ek I: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Enerji sektörü, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin tümünde rol oynamaktadır

Küresel enerji sistemleri, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasında kilit öneme sahiptir.
EBRD ülkelerinin çoğu, enerji yoksulluğu içindeki
insanları korumak için yeterli güvenlik mekanizmasına
sahip değildir.1

Güneydoğu Avrupa'da maliyet-rekabetine sahip biyokütle
potansiyeli, 4,7 GW'ye kadar çıkmakta olup, ortalama
LCOE, orta maliyet senaryosunda 72€/MWh'nin biraz
altındadır 5

Doğu Avrupa ve Balkan ülkeleri, yıllık bazda
hava kirliliği kaynaklı ölümlerde Avrupa'da ilk
sıradadır2.

Hidroelektrik
Güneydoğu Avrupa'nın mevcut
yenilenebilir kapasitesinin %75'ini
oluşturmaktadır. Ancak, bunların çoğu
uzun yıllar önce inşa edilmiştir6
.

EBRD ülkelerindeki sera gazı
emisyonları, benzer ülkelerdekinden
%20 daha yüksektir7
Talep yönlü yönetim ve bütünleşik üretim
ile ilgili yenilikler, üretici-tüketicilerin enerji
tüketimini sorumlu bir şekilde
yönetmelerini sağlamaktadır
EBRD'nin Yeşil Kentler Çerçevesi, çevre dostu
kentsel enerji sistemlerine geçiş de dahil olmak
üzere, yeşil kentsel gelişim için kapsamlı bir iş
modeli sunmaktadır

BM İklim Değişikliği Konferansı

Hane halklarının elektrik, su gibi kamu
hizmetlerine güvenilir erişimi olmaması,
kadınların ücretsiz iş yükünü önemli ölçüde
artırabilir ve gerek kadınların ücretli işe girme
imkanı, gerekse kız çocukların okula devam
edebilmesi üzerinde zincirleme etki
oluşturabilir.3
Güney-doğu Akdeniz bölgesinin
birincil enerji arzının %94'ü 2015
yılında fosil yakıtlardan karşılanmıştır4

1Energy

Poverty in Eastern Europe: Hidden Geographies of Deprivation, Stefan Buzar. 2Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık İstatistikleri 2017: Monitoring health for the SDGs. 3EBRD'nin
2016-2020 Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Geliştirme Stratejisi. 4EBRD Geçiş Raporu 2017-2018. 5PUBLIC
IRENA Cost-competitive renewable power generation: Potential across South East Europe
2017. 6a.g.e. 7EBRD Geçiş Raporu 2017-2018. 8SYSTEMIQ
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Ek J: Diğer UFK'lar ve ortaklar karşısında EBRD
pozisyonu
Orta ve Güneydoğu Avrupa
•

€

€

AfDB

Yunanistan Ve
Kıbrıs

AIIB

Türkiye

P

Güney ve Doğu
Akdeniz

Orta Asya

€

Güneydoğu Avrupa

A DB

Orta Avrupa ve
Baltık Devletleri

Doğu Avrupa,
Kafkasya ve Rusya

Bölge

Doğu Avrupa ve Kafkaslar
•

Güney Gaz Koridorunun TANAP kesimi, diğer UFK'ların yanı sıra (AIIB, Dünya Bankası
ve AYB dahil) EBRD tarafından finanse edilmiştir. Proje, sınır ötesi enerji taşımacılığı
yoluyla bölgesel gaz piyasalarının entegrasyonunu kolaylaştıracak, gaz arz
kaynaklarının çeşitlendirilmesini destekleyecek ve ilgili politika diyaloğu yoluyla
(bağımsız bir düzenleyici kurumun oluşturulması ile) Azerbaycan'da enerji sektörü
düzenlemesinin geliştirilmesini destekleyecektir.

•

Moldova'da, Dünya Bankası, AB, Enerji Topluluğu ve AYB ile birlikte EBRD, piyasa
reformlarını teşvik etmek için Hükümet ile politika diyaloğu yürütmektedir.

•

EBRD, ADB ile birlikte Ermenistan'daki elektrik iletim şebekesinin modernizasyonunu
finanse etmiştir. EBRD, dağıtım tarifelerini AB uygulamalarıyla uyumlu hale getirmek
için tarife reformu konusunda düzenleyici kurum ile politika diyaloğu gerçekleştirmiştir.
Ukrayna'da, EBRD, enerji sektörü reformunu desteklemek için uluslararası kalkınma
ortaklarıyla (IMF, Dünya Bankası ve AB dahil) kapsamlı bir çalışma yürütmüştür.

€
P

Dünya Bankası

P

IFC
AYB

€

Sırbistan'da, IFC'nin yanı sıra EBRD Sırbistan Enerji Bakanlığına ülkedeki yenilenebilir
enerjiyi destekleme stratejisinde aktif yardım sunmaktadır. Her iki kurum da 158
MW'lık rüzgar santrali yapımını finanse etmiştir.

P

P

•

P

P

P

Orta Asya

€

€

€

€

€

€

P

P

P
€

IDB ve ICD
ICD

P

iki taraflı ortaklıklar
*

P

P

P

P

P

P

EBRD

P

P

P

P

P

P

€

Önemli yatırım
alanı

Odak noktası ağırlıklı
olarak özel sektör

P

Önemli politika
diyaloğu alanı

Odak noktası ağırlıklı
olarak kamu sektörü

Kamuya açık bilgilere dayanan UFK faaliyet haritası.

•

Moğolistan'da, EBRD AYB ve EKF ile birlikte, 55 MW Sainshand rüzgar enerji santralini
finanse etmiştir. Buna paralel olarak, EBRD düzenleyici kurum ile politika diyaloğu
yürütmüştür.

•

Tacikistan'da, Dünya Bankası, AYB, İngiltere DFID, IDB ve USAID, Orta Asya-Güney Asya
Elektrik İletimi ve Ticaret projesi için yüksek gerilim iletim hattı kapsamında, dönüşüm
istasyonu ve ilgili altyapı inşasını finanse etmiştir (CASA-1000). Proje bağımsız bir enerji
sektörü düzenleme kurumunun kurulmasını desteklemiştir.

€

Güney ve Doğu Akdeniz

P

PUBLIC

•

Mısır'da, EBRD, GCF, IDB, ICB, ICBC, FMO ve Proparco ile birlikte, 16 güneş enerjisi
projesini içeren yenilenebilir enerji çerçevesi üzerinde politika diyaloğu yürütmüştür.

•

Ürdün'de, ilk güneş enerjisi projeleri, enerji alım anlaşmasının hazırlanması konusunda
hükümetle detaylı bir diyaloğun ardından finanse edilmiştir. Sonuç olarak, OPIC ve
Proparco ile 7 adet güneş enerjisi projesi finanse edilmiş, FMO'dan B kredileriyle 60
milyon € kullandırılmıştır.
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Ek K: Çevresel&Sosyal Politika ve Enerji Sektörü
Stratejisi
EBRD'nin Çevresel ve Sosyal Politikası ve ilgili Performans Gereklilikleri, EBRD'nin tüm finansman işlemlerinde uygulanan
kriterlerdir. Bu Gereklilikler, finansman için minimum çevresel ve sosyal gereksinimleri belirlemekte ve risk esasına göre
pragmatik olarak uygulanmaktadır.
Enerji projelerinde en çok karşılaşılan meseleler arasında çevresel ve sosyal yönetim; iş ve çalışma koşulları; kirliliğin
önlenmesi ve Mevcut En İyi Tekniklerin kullanımı; hava emisyonu; su yönetimi; atık yönetimi; işçi&toplum sağlığı ve güvenliği;
ekonomik ve/veya fiziksel yer değiştirme tazminatı; toprak kaldırma ve/veya habitat parçalanması nedeniyle biyoçeşitlilik
üzerinde oluşan etkiler; kültürel kaynakların korunması; ve yerel toplulukların iş sahası faaliyetleri ve işlemleri konusunda
bilgi sahibi olması, ek bilgi edinme ve şikayette bulunma yollarını öğrenmesi için anlamlı danışma toplantıları. Enerji sektörü
için, EBRD’nin konuya özel Hidro-enerji Projeleri için Çevresel ve Sosyal Rehberlik Notu bulunmaktadır.

EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde, enerji sektöründe karşılaştıkları güçlüklerden birisi de, değişik konularda AB çevre
standartlarının yakalanmasıdır, örneğin:
• AB Endüstriyel Emisyon Direktifi ve Mevcut En İyi Teknikler;
• geliştirilen proje ile ilişkili kümülatif etkilerin giderilmesi (ilgili altyapı dahil); ve
• biyoçeşitlilik ve habitatları göz önünde bulundurmak.
EBRD, kirlilik etkilerini tespit etmek, ulusal ve geçerli AB standartlarına uyumu sağlamak için müşterilerle birlikte çalışacaktır.
EBRD, enerji yoğunluğunun düşürülmesi, su kullanımının azaltılması, sera gazı ve hava kirliliği emisyonlarının azaltılması için
Yeşil Ekonomi Geçiş unsurları ile projelerin geliştirilmesini ve uygulanmasını destekleyecektir. EBRD, mümkün olduğu
hallerde, döngüsel ekonominin uygulanmasını iyileştirmeye, yerine göre kurumsal güçlendirme ve politika diyaloğu
konusunda çalışmaya gayret edecektir.
Çevresel ve Sosyal Politikanın detayları için adres: http://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-andsocial-policy-esp.html
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