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Küresel güneş enerjisi uygulamaları ve politika deneyimi

Özet
• Dünyadaki fotovoltaik enerjinin durumu ve tanıtılması (30 dakika)
• Fotovoltaik enerjinin tarihsel eğilimi ve maliyetleri (30 dakika)
• Farklı destek şemalarına genel bakış (60 dakika)
• Başlıca PV ülkelerindeki fotovoltaik pazara genel bakış: İspanya,
Almanya, İtalya, İngiltere ve diğer yeni ülkeler (90 dakika)
• İtalya odağında PV’nin elektrik piyasasına etkisi (30 dakika)
• Teşvikleri azaltma (Geçmişe dönük kesintiler ve teşviklerin iptal
edilmesi) ve piyasadaki etkisi (30 dakika)
• Çıkarılan dersler (30 dakika)

Başlıca veri kaynakları

• IEA Fotovoltaik Güç Sistemleri Programı
(PVPS)
• PVPS, IEA bünyesinde kurulan işbirliğine dayalı Ar-Ge
Anlaşmalarından biridir
•

PVPS üyesi 29 ülke: Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Çin,
Danimarka, EPIA, Avrupa Birliği, Finlandiya, Fransa, Almanya, Uluslararası
Bakır Birliği, İsrail, İtalya, Japonya, Kore, Malezya, Meksika, Hollanda,
Norveç, Portekiz, SEIA, SEPA, İspanya , İsveç, İsviçre, Tayland, Türkiye,
Amerika Birleşik Devletleri.

• CEER: Avrupa Enerji Düzenleyicileri Konseyi
• Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma
Enstitüsü
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Dünyadaki fotovoltaik
enerjinin durumu ve
tanıtılması

Marco Di Muro

Giriş

Fotovoltaik yeni bir teknoloji midir?
PV TESİSATIN GELİŞİMİ (GW)

IEA PVPS ülkeleri
Diğer ülkeler

2015: dünya çapında 227.1 GW
10 yıl önce: dünya genelinde 2 GW’dan daha az

İlk PV uygulamaları: şebekeden bağımsız
• 1955’te ilk PV uygulaması: PV dizisi US Vanguard I uzay
uydusundaki telsizleri güçlendirmektedir

İlk PV uygulamaları: şebekeden bağımsız

• Su pompaları

Şebekeden
Bağımsız Güneş
Enerjisi

• Şebekeden
bağımsız binalar

Güneş enerjisi
panelleri

İsteğe bağlı
Jeneratör

Şarj
Kontrol Cihazı
ev

Akü şarj ünitesi

Şebekeye bağlı PV tesisleri

• Çatı

• Toprağa monte
tesisler

İtalya ilk toprağa monte PV tesisi
• Serre Persano PV tesisi: 1993 - Serre Persano Salerno,
İtalya’da 3,3 MW.

Şebekeye bağlı ve bağlı olmayan uygulamalar
ŞEBEKEYE BAĞLI VE ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ TESİSATLARIN ORANI 2000-2015

Şebekeden bağımsız
Şebekeye bağlı merkezi
olmayan
Şebekeye bağlı merkezi

Merkezi olmayandan fayda ölçekli enerji kaynağına

Dünya çapında PV tesisatları
ŞEKİL 3: BÖLGESEL PV TESİSATLARININ GELİŞİMİ (GW - DC)
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Dünya çapında PV tesisatları
HER BİR BÖLGEDE ŞEBEKE BAĞLANTILI PV PİYASASI PAYI 2000-2015

Amerika
Asya Pasifik
Orta Doğu ve Afrika
Avrupa

Avrupa’dan ... yeni ülkelere doğru

Dünya çapında PV tesisatları
2010-2015 YILLARI ARASINDA AVRUPA YILLIK ŞEBEKE BAĞLANTILI SOLAR PV PAYLARININ DİĞER
BÖLGELER KARŞISINDA GELİŞİMİ

Avrupa

Çin

Japonya

Amerika Dünyanın
Birleşik
geri kalanı
Devletleri

Avrupa’dan ... yeni ülkelere doğru

PV kurulu gücü
2015 SONU TOPLAM PV KAPASİTESİ
DİĞER ÜLKELER, %12

BELÇİKA, %2
KORE. %2
AVUSTRALYA, %2
HİNDİSTAN, %2
İSPANYA. %2
FRANSA. %3

ÇİN, %19

ALMANYA, %15

İngiltere, %A
İTALYA, %3
ABD, %11

JAPONYA, %15

Küresel güneş aydınlanma haritası
Küresel aydınlanma [kWh / m2]

Optimal olarak eğimli, güney yönlü fotovoltaik modüllerde meydana gelen
global aydınlanma yıllık toplamı
Kentsel alan
Su kütlesi

Güneş enerjisi [kWh / kWpeak]

0.75’lik bir performans oranına sahip olan optimum eğimli 1kWp sistemi
ile üretilen yıllık güneş enerjisi toplamı

Kaynak:
PVGis

Avrupa Birliği PV kurulu gücü
İsviçre
1,3

Romanya
1,3

Bulgaristan
1,0

Hollanda
1,3

Avrupa’nın geri
kalanı
4,4

Çek Cumhuriyeti
2,1
Yunanistan
2,6
Belçika
3,2

Almanya
39,7

İspanya
5,4
Fransa
6,7
Birleşik Krallık
9,0

İtalya
18,6

Güneş ışınlaması, PV
kurulumu için ana
etmen değildir

Avrupa Birliği PV kurulu gücü

Almanya

İtalya

Birleşik Krallık

Fransa

İspanya

Yunanistan

Çek

Hollanda

Romanya

Bulgaristan

Belçika

Tarife garantisi ana etmenlerden biridir

Küresel güneş enerjisi uygulamaları ve politika deneyimi
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Fotovoltaik enerjinin
tarihsel eğilimi ve
maliyetleri

Marco Di Muro

Kapasite ve Enerji

• 227 GW PV kurulu gücü ... ancak enerji
açısından durum?
• İtalya 2015: PV 18.6 GW
• 18.6 GW x 8760 saat = 162,936 GWh’dir
• İtalya elektrik tüketimi: 316.900 GWh

Güneş PV enerjisinden İtalyan elektrik
tüketiminin%50’si??

İtalya: 2015 PV üretim verileri
Küresel aydınlanma [kWh / m2]

Optimal olarak eğimli, güney yönlü fotovoltaik modüllerde meydana gelen
global aydınlanma yıllık toplamı
Kentsel alan

Su kütlesi

Güneş enerjisi [kWh / kWpeak]

0.75’lik bir performans oranına sahip olan optimum eğimli 1kWp sistemi
ile üretilen yıllık güneş enerjisi toplamı

• İtalya: PV 18.6 GW
• İtalya elektrik tüketimi: 316.900 GWh
• İtalya PV üretimi: 22.942 GWh
• Eşdeğer saatler: 22.942 / 18.6 = 1170.52 saat

İtalya

Yunanistan
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Japonya

Bulgaristan
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İngiltere
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Slovakya
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Portekiz

Hollanda
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Çin

Kore

Hindistan

ABD

Güney Afrika

Kanada

Elektrik talebindeki PV payı
ŞEKİL 4: 2015 KAPASİTELERİNE BAĞLI ELEKTRİK İHTİYAÇ YÜZDESİNDE ULUSAL PV ETKİSİ

Elektrik talebindeki PV payı
2015’TE KÜRESEL ELEKTRİK İHTİYAÇLARINDA PV PAYI

PV, %1
HİDRO GÜCÜ, %17
FOSİL & NÜKLEER, %76
DİĞER KAYNAKLAR %6

Fotovoltaik başarı için önemli faktörler

• Güneş Aydınlanması
• Bağlayıcı hedefler
• Düşen fiyatlar
• Teşvikler

AB 2020 yenilenebilir enerji hedefleri (2009/28 / AT)
• AB’nin Yenilenebilir enerji direktifi, 2020 yılına kadar
yenilenebilir kaynaklardan %20 nihai enerji tüketim hedefi
belirlemektedir. Bunu başarmak için AB ülkeleri, Malta’da
%10’dan İsveç’te %49’a kadar değişen oranlarda kendi ulusal
yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmayı taahhüt ettiler.
• AB hedefleri arasında ısıtma ve soğutma, nakliye ve elektrik
bulunmaktadır
• Her Üye Devletin elektrikte yenilenebilir oranlar (RES) için
bağlayıcı bir hedefi vardır

AB 2020 yenilenebilir enerji hedefleri (2009/28 / AT)

RES-Oran

KIRMIZI eğri göstergesi

Beklenen NREAP eğrisi RES - toplam

AB 2020 yenilenebilir enerji hedefleri: ve PV?
Açık deniz rüzgarı
Kıyı rüzgarı
Yoğun güneş enerjisi

Milyon ton eşdeğer petrol

Güneş enerjisi fotovoltaikleri
Su küçük ölçek (<= 10 MW)
Su büyük ölçek (> 10 MW)
Biyogaz
Biyokütle (sıvı)
Biyokütle (katı)
Jeotermal
Diğer tüm yenilenebilirler (yenilenebilir atıklar)

Deniz / Okyanus
NREAR eğrisi

2015 yılında Güneş Enerjisi PV, tüm yenilenebilir elektriğin % 12’sini
oluşturdu ve ilk defa katı biyokütleyi aştı.

AB 2020 yenilenebilir enerji hedefleri: ve PV?

Biyokütle ve yenilenebilir atıklar (TWh)

(Tüketim yüzdesi)

Elektrik üretimi (TWh)

Jeotermal (TWh)

Güneş enerjisi (TWh)
Rüzgar türbinleri (TWh)
Hidroelektrik (TWh)

Yenilenebilir enerjiden elektrik (tüketim
yüzdesi)

PV Sistem değer zinciri
PV SİSTEM DEĞER ZİNCİRİ (KRİSTALİN SİLİKON PV TEKNOLOJİSİ ÖRNEĞİ)
SİLİKON HAMMADDESİ
DÖKME SİLİKON FIRINI
TEK KRİSTAL TARIM FIRINI
DİLİMLEME EKİPMANLARI

YONGA PLAKASI
TEK-KRİSTAL Si ÇOKLUKRİSTAL Si

DOKUMA İŞLEME EKİPMANLARI
DIFFÜZYON FIRINI
TORTU EKİPMANLARI
FİLM BASKI EKİPMANLARI
ATEŞLEME FIRINI

HÜCRE

ASTARLAYICI

MODÜL

KATKILAMA MALZEMESİ
KUVARS POTA
TEL (TEL TESTERE DİLİMLEME İÇİN)
ZIMPARALANMIŞ TANE, ZIMBA (TEL TESTERE DİLİMLEME
İÇİN)
TEKSTÜRE ÇÖZÜM YEDİRME
YANSITMAZ FİLM
METALİZASYON MALZEMESİ
TEDLAR/PET
EVA
ENTERKONEKTÖR
BEYAZ TEMPERLİ CAM
ALÜMİNYUM ALEV
BAĞLANTI KUTUSU
ÇEVİRİCİ
PİL
MONTAJ YAPISI
ŞEBEKE BAĞLANTISI İÇİN EKİPMAN
UYGULAMALARA BAĞLI ÇEŞİTLİ YÜK TÜRLERİ
TASARIM, MONTAJ TEKNOLOJİLERİ

PV SİSTEM

PV Sistem değer zinciri
10 ila 100 kWp çatı üstü PV Sistemleri için Almanya’nın Tarihsel Fiyat Gelişimi

Ortalama Fiyat (€ / kWp)

BOS ind. Çevirici

Modüller

Yıl

Bir tesisin toplam fiyatının hala %50’sini oluşturan modüller

PV modülleri düşen fiyatlar
Kaynak: pvXchange

Avrupa Spot Pazarında kristal modül fiyatı

Almanya

Japonya, Kore

Çin

Güneydoğu Asya, Tayvan

2010’dan 2017’ye kadar -%70

Fazlalık
PV TESİSATLARI VE PV MODÜL ÜRETİM KAPASİTELERİ 2000 - 2015 (MW)

PV yıllık kurulu gücü
Toplam PV
endüstriyel üretim
kapasitesi

2004’te son modül sıkıntısı

PV modülleri üretimi

Toplam Üretim Yüzdesi [MWp]

Avrupa
Japonya
Çin ve Tayvan
ABD
Diğer Ülkeler

Yıl

Avrupa, Japonya ve ABD üretimi
neredeyse kayboldu

PV modülleri üretimi
2015’TE PV MODÜL ÜRETİMİNİN PAYI
DİĞER IE OLMAYAN PVPS ÜLKELERİ, %3
SİNGAPUR, %2
TAYVAN, %2
DİĞER IE PVPS ÜLKELERİ, %2 ALMANYA,
%4
AMERİKA BİRLEŞİK DEVELETLERİ, %2
MALEZYA, %6
KORE, %5

ÇİN, %69

JAPONYA, %5

Çin ana (tek?) piyasa aktörü

Sonuçlar

• PV modüllerinin fiyatının düşürülmesi henüz
sona ermedi (2017-2016: -%20)
• Diğer ana bileşenlerin (çevirici) fiyatlarında daha
düşük indirim gerçekleşti.
• Modül üretimi, Çinli/Güney Asyalı üreticilerle
rekabet edilebilir hale gelebilir mi?
Teşvikler, PV sistem fiyat indirimini dikkate
almalıdır
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Küresel güneş enerjisi uygulamaları ve politika deneyimi

Farklı destek şemalarına
genel bakış

Marco Di Muro

Yenilenebilir kaynaklar neden halen desteğe ihtiyaç
duymaktadır

• RES teknolojileri gittikçe daha ucuz hale
gelmektedir
• Elektrik şebekesi önceliği (birçok ülkede)
• Yakıt için işletme giderleri maliyeti yok (biyokütle
hariç)
fakat
• Aralıklı enerji kaynağı (PV, su, rüzgar):
güvenilirliği artırmak için bir depoya gereksinim
duyar
• Kaynağın bulunduğu bölgedeki tesisler
• Düşük yük faktörü (çalışma saatlerinin düşük
olması nedeniyle)

Farklı türde destek düzeni

•
•
•
•

Pazar şeması (yeşil sertifikalar)
Tarife garantisi
Tarife prim garantisi
Rekabetçi teklif verme

• Net - Ölçme
• Mali engel/indirim
• Elektrik için minimum garanti fiyatı

Pazar şeması (yeşil sertifikalar)
• Yeşil Sertifika (GC) şeması, daha önce verilen sertifikaları zorunlu
bir tarafa satarak belirli RES teknolojilerini piyasa gelirinde ek bir
gelir sağlamak üzere tasarlanmış bir destek mekanizmasıdır.
• Belirli bir yenilenebilir hedefi olan, hacim odaklı bir destek
mekanizmasıdır ve genellikle nihai tüketimde veya açık bir şekilde
üretilen elektrik hacmi içerisinde RES-paylaşımı olarak ayarlanır
• Şema dahilinde, piyasa katılımcıları (genellikle tedarikçiler ve
üreticiler veya şebeke operatörleri), elektrik sertifikalarını yıllık olarak
satın almak ve iptal etmekle yükümlüdür
• Sertifika alan üreticiler, elektrik satışından elde ettikleri gelirin yanı
sıra sertifika satışından da kazanç elde ederler. Bu, yatırımcıların
yenilenebilir enerji kaynaklarından yeni elektrik üretimine yatırım
yapmalarını karlı kılmak amacıyla yapılmıştır.

Pazar şeması (yeşil sertifikalar)
Konvansiyonel Termal Enerji

Yenilenebilir Enerji Kaynağı

E

RES

İthalat

kWh

kWh

Enerji Piyasası
€ / kWh
€ / kWh

Satın
alma
görevi
%X

G
C
GC Talebi

€ / kWh

Sertifikalar
Pazar
€ / kWh

GC Arz

€ / kWh

€ / kWh

Kaynak: GSE SpA

Pazar şeması (yeşil sertifikalar)
• Sertifika pazarı, piyasa priminin seviyesini belirler
• RES üreticileri dengeleme sorumlulukları ve piyasa fiyatı da dahil
olmak üzere piyasa riskine maruz kalmaktadır
• GC fiyatı, RES hedefleri ile piyasada sunulan GC arasındaki
dengeye bağlıdır

Projenin bankaca kabul edilebilirliği belli değildir

İtalya’daki yeşil sertifika fiyatı
Sabit fiyat Kurum
tarafından belirlendi:
pazar düzeninin sonu

Pazar şeması (yeşil sertifikalar)
• GC planları, yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim seviyesinin
artırılması amacına uygundur. Odak noktası, sertifika fiyatlarının
sertifikalar için talep ve arzın etkileşimi ile belirlenen pazar
tabanlı bir yaklaşımdır.
• Teknoloji tarafsız ayarı: Şema dahilindeki her bir RES teknolojisi,
üretilen MWh başına aynı miktarda sertifika ve teknoloji
maliyetlerinden bağımsız olarak aynı düzeyde destek alır.

PV, 2012-2013 yıllarına kadar en pahalı RES teknolojisinden
biriydi: İtalya’da GC ile neredeyse hiçbir PV tesisi finanse
edilmedi.

Pazar şeması (yeşil sertifikalar)
• Teknoloji tarafsız ayarı: farklı teknolojiler için verilen sertifika
sayısının uygun çarpanları kullanarak göreli maliyet avantajına göre
değişen teknoloji bantlaması gibi teknolojiye özgü özellikleri sunarak
kaçınılabilir
• Şemanın karmaşıklığı: Planın düzenli bir piyasaya ve bir otoriteye
ihtiyacı var
• GC, RES’i desteklemek için etkili bir piyasa temelli mekanizma
olarak düşünülebilir ve yeni üretimin (örneğin PV) türünün ikincil bir
endişe olduğu ve asıl önceliği yenilenebilir üretim seviyesini artırmak
olan ülkeler için çok daha uygundur.
• Birçok AB ülkesi (İtalya dahil) GC programıyla RES desteğini
başlattı, ancak daha sonra bundan vazgeçti.

Tarife Garantisi
• Tarife Garantisi PV için "en kolay" teşvik: mekanizma, PV
tesisinin şebekeye beslediği elektriğe orantılı bir teşvike dayanıyor.
• Geleneksel olarak, RES tesis operatörleri için büyük oranda
risksiz bir ortam sağlayarak RES’lerin daha büyük ölçekte
kullanımını teşvik etmek için FIT planları kullanılmıştır. Bu
çerçevede, piyasa sinyallerine bakılmaksızın RES elektriği
şebekeye beslendi. Bu, FIT şemalarının “üret ve unut” özelliği
olarak adlandırılır.
• Pazar sinyalleri: piyasadaki elektrik fiyatı sıfıra veya sıfırın altına
düşerse, bunun üretici üzerinde etkisi yoktur.
• FIT, genellikle, bu programda üretilen tüm RES elektriğinin, pazara
sunabilecek bir bağımsız kuruluş (Almanya’da TSO, İtalya’da GSE)
tarafından toplanacağı şekilde tasarlanmıştır.

FIT örneği: İtalyan Conto Energia

Tesis türü

Güç

Zemin

Bölüm.
bütünleşik
bina

Bütünleşik
bina

Lehte ve aleyhte olanlar
Lehte Olanlar
• Çok düşük yatırım riski (nakit akışının güvenilir tahmini)

• Sınırlı finansal maliyetler, projelerin yüksek bankaca kabul
edilebilirliği
• Mekanizmanın maliyeti kolayca izlenebilir

Aleyhte Olanlar
• Pazar entegrasyonu yok ve fiyat sinyallerine tepki vermiyor (üret ve
unut)
• Rekabet ve ekonomik verimlilik eksikliği (destek seviyesi, rekabetçi
tekliflere dayalı olmadığı için maliyet etkili olamaz)

Tarife prim garantisi
• Tarife Garantisine Benzer, ancak yenilenebilir enerji üreticileri
elektrik enerjisini direkt olarak elektrik piyasasında satarlar; bu
nedenle elektrik pazarı fiyatını alır ve üstünde bir destek unsuru
olarak bir prim alırlar.
• RES üreticileri dengesizliklerden mali açıdan sorumludur.
• Bir FIP programının ana tasarım parametresi, çeşitli olanakların
bulunduğu prim seçimidir. RES’in kısa vadeli fiyat sinyallerine maruz
kalmasını sağlamak için uygun tasarım
• Sabit prim
• Değişen prim
• Tavan ve taban

Tarife prim garantisi: Sabit Prim
• Piyasa fiyatlarının üstünde sabit prim. Bu tür prim, destek süresi
boyunca önceden belirlendiği için, halk desteğiyle ilgili olarak
kesinlik düzeyinin yüksek olmasını sağlar. Buna karşılık, RES
üreticilerinin maruz kaldığı risk nispeten yüksektir, çünkü toplam
gelir doğrudan uzun vadedeki enerji fiyatlarının gelişimine bağımlıdır
• Öte yandan, eğer pazar fiyatları
uzun vadede beklenenden
yüksekse, bu tasarım özelliği de
ücret ödeyenler için olumsuzdur,
çünkü destek seviyesi makul bir
getiri için gerekli olandan daha
yüksek çıkmaktadır.
Pazar fiyatı

Kaynak: CEER

Sabit prim

Tarife prim garantisi: Değişen prim
• Değişen bir primde referans değer (veya kullanım fiyatı) [EUR /
MWh] belirlenir ve prim [EUR / MWh] referans değer ile referans
piyasa fiyatı arasındaki fark olarak hesaplanır
• Pazar fiyatının referans değerinin
üstünde olması durumunda, prim
negatif olur. Olumsuz prim
ödemeleri (üretici tarafından geri
ödeme), piyasa eşitliğine yakın
teknolojiler (beklenen piyasa
fiyatına yakın referans değer) için
veya piyasa fiyatları beklenmedik
bir şekilde yükseldiğinde gerekli
desteği azaltabilir.

Referans Pazar fiyatı

Kaynak: CEER

Prim

Tarife prim garantisi: Tavan ve Taban
• Sabit prim programı, kabul edilen primin pazar fiyatlarının
dalgalanmasına bağlı olarak çok düşük veya çok yüksek olacağı
riskini taşımaktadır. Bu risk, tavan ve tabanlarını, yani (referans)
pazar fiyatının ve primin toplamı olarak toplam gelire uygulayarak,
ücret ödeyenler ile RES üreticileri arasında paylaşılabilir

• Temelde bu, sabit fiyat
kullanırken piyasa fiyatlarının bir
"tolerans bölgesi" içerisinde
olması ve aksi takdirde bir çeşit
değişen prim kullanılması
anlamına gelmektedir

Pazar fiyatı

Gerçek Prim

Kaynak: CEER

Taban

Tavan

Rekabetçi teklif verme
• Rekabetçi teklif verme prosedürlerinin amacı (ihale veya açık
artırmalar gibi), rekabetçi bir piyasa sonucuna dayanan RES
teknolojileri için maliyet açısından verimli destek düzeylerini
belirlemektir.
• Bazı Avrupa Birliği Üye Ülkeleri halihazırda rekabetçi teklif verme
prosedürlerini uygularken, gelecekteki ulusal destek planları,
rekabet ortamının mevcut olması kaydıyla, destek düzeylerini
belirlemek için varsayılan bir prosedür olarak belirlendiği yeni
EEAG Çevresel koruma ve enerji için devlet yardımı ile ilgili 20142020 (2014 / c 200/01) gereklilikleri takiben bunları uygulamak
durumundadır.

• AB’de ve dünya genelinde bir teklif verme şemasına geçiş

Rekabetçi teklif verme
• Farklı açık artırma/ihale tasarımları türleri mümkündür; hepsi de
kapsamlı ve tutarlı bir tasarıma ve yeterli bir rekabet seviyesine
ihtiyaç duyar. İlke olarak, rekabet prosedüründe iki ana kategori
vardır:
• En düşük destek seviyelerine sahip tekliflerin kabul edileceği fiyat
temelli açık artırmalar;
• Bir teklif kabulünün çeşitli kriterlerin değerlendirilmesine tabi olduğu
çok kriterli açık artırmalar.
• Açık artırmanın sonucu, ya Tarife Garantisi (FIT) ya da Prim
Garantisi (FIP) için referans değer de olabilen RES üreticilerine
ödenen bir miktar destek (her bir kWh için) düzeyidir.

Rekabetçi teklif verme
Standart bir ürünü
tanımlama yeteneği

Çok sayıda
tedarikçinin
ilgisini
çeker

"Gerçek"
belirsizlik

maliyet üzerinde

Etkinlik

Maliyet etkinliği

Şeffaflık

● Politika yapıcılar ne
kadar RES kapasitesi
/ üretimi
destekleyebileceklerini
kontrol edebilir

● Üretken verimlilik

● Açık artırma,
yenilenebilir enerji
için destek düzeyleri
belirlemede şeffaf bir
yoldur

● İstediğiniz yerde de
hangi teknolojinin
inşa edildiğini
kontrol eder

□

Teknoloji içindeki
rekabet - en ucuz
projeler başarılı olur

□

Teknolojiler arasında
rekabet - yalnızca en
ucuz teknolojiler
kazanır

●

Faturayı ödeyen
nihai müşteri
paranın nereye
harcandığını daha
iyi anlar

Kaynak: Frontier
Economics

Rekabetçi teklif verme: yasal gereksinimler EEAG 2014
Doğrudan pazarlama
yükümlülüğü
(1 Ocak 2016’dan itibaren)

Destek priminin
seviyesini belirlemede
Rekabetçi Teklif verme
süreci

(işletme yardımı)

Yeni

kapasiteler

(124,
125)

● En yüksek kapasiteler> 500kW
● Rüzgar> 3MW
●

açık, şeffaf ve ayrımcı
olmayan ölçütler

(126)

●

Teknoloji tarafsızlığı durumunda
yardımın orantılılığı varsayımı
● ... ancak yukarıda izin verilen
koşullardan birçok istisna

Yönergeler git
gide rekabetçi
ihale
gerektirmektedir

(126, 127)

Rekabetçi teklif vermeye
başlamak için geçiş
zamanlaması

Üye devletler için bir
miktar takdir yetkisi

●
●

Fakat

2015-2016 yıllarında tüm yenikapasitelerin %5’i
2017’den itibaren - tüm yeni kapasiteler

□
□

Rüzgar:> 6 MW
Diğer teknolojiler: > 1 MW

● Yardım türü : yatırım veya işletme
yardımı
● Teklif verenler için ön yeterlilik kriterleri

Rehber şu noktalarda
açık kapı bırakmaktadır
- izin verilen istisnalar
ve var olan rejimin
değişmesine gerek
kalmaması

Kaynak: Frontier
Economics

Rekabetçi teklif verme
Değerlendirme

Konu

Etkinlik

● Uluslararası tecrübeler,
tümtaahhütlükapasitenin
yerleşik olmadığını belirtir

Maliyet
etkinliği

● Açık Artırmalar , RES
sağlayıcıları için daha ticari
riskler ve dolayısıyla daha
yüksek finansman maliyeti
anlamına gelmektedir

Yapılabilirlik

İhaleye
katılanların
çeşitliliği

● RES ihaleleri
tasarlama için çok
karmaşıktır
● Daha küçük / daha az
tecrübeli oyuncuların
arasında rekabet daha az
oluşur

●

Muhtemelen açık artırmalarının en
büyük zorluklarından biridir

●

Açık artırma düzeninde yapılan
iyileştirmeler etkililiğin
geliştirilmesine yardımcı olur

●

... ancak RES’in , sermaye yoğun
olduğunu bildirmek önemlidir.

●

Toplam rekabet, daha düşük
maliyete eğilimlidir

●

Kabul edildi, ancak deneyim ,
uluslararası alanda büyümektedir

●

Diğer faydalar göz önüne alındığında,
bu karmaşıklık, kabul edilebilirdir

●

EVET. Bu , rekabetin doğasıdır.
Sadece en iyiler hayatta kalır. Aktör
çeşitliliği kendi başına enerji
politikası hedefi değildir

Kaynak: Frontier
Economics

?

Rekabetçi teklif verme: açık artırma tasarımı
1
Ön yeterlilik
2

Zamanı
yönetmek

3
Ürün tanımı

● Teknik nitelikler (ör. gerekli planlama izinleri)
● İhaleye katılanların tahvil / teminat / mevduatları
● Açık artırma ile desteği kabul etme/başlatma arasındaki zamanı yönetmek
Desteğin sabit olması veya en son başlatılması
●
●
●
●
●

4

Talep tarafı

5 Diğer sözleşme
koşulları

6

Açık artırma
türü

Teknolojiden bağımsıza karşın teknolojiye özgü
Kapasiteye karşın Enerji (veya karışımı)
sözleşme süresi [yıl]
Desteklenmede sınırlar (ör. yıllık veya tüm hayat süresi boyunca en fazla
miktar)
Yatırım yükümlülüğü veya seçeneği

● Açık artırma sıklığı ve her bir açık artırmanın hacmi
● Fiyatın elastik olmamasına karşın elastik ihale hacmi
●
●

İhalenin kesinleşmesi durumunda cezalar ve teminatlar/mevduatlar
İkincil ticaret için izin

Teklif/izin verildiği gibi ödeme
● En düşük/en yüksek fiyatlar
● Teklif boyutu
Kaynak: Frontier
Economics

Ön yeterlilik
• Bir teklif sahibinin projeyi gerçek bir niyetle gerçekleştirmesini
sağlamak için, rekabetçi teklif verme prosedürü, spekülatif davranış
riskini en aza indirmeyi ve projelerin sonuçlandırılma şansını
artırmayı amaçlayan ön yeterlik gerekliliklerini içermelidir.
• teklif sahibinin ihalede başarılı olması durumunda kredi değerliliği ve
projeyi gerçekleştirmesi için finansal teminat (geçici teminat)
alabilmesi için mali ön yeterlilik.
• sunulan projelerin gelişim durumları hakkında bilgi (örneğin izin
durumları) sunabilmek için maddi ön yeterlilik.
• Uygunluk ölçütleri: belirli projelerin destek haklarını sınırlamak,
uygunluk kriterlerinin net bir tanımını yapmak ilgi çekici olabilir.
Örneğin, tarım alanlarının zemine monte PV açık artırmasından
çıkarılması gibi belirli yerleri ihale dışı bırakmak politik bir zorunluluk
olabilir

Ürün tanımı
• Bir teklif verme prosedürü, en uygun maliyetli yenilenebilir teknolojiyi
belirlemek amacıyla, farklı RES üretim teknolojilerinin birbirine karşı
rekabet edebilmesine izin verecek şekilde tasarlanabilir: teknoloji
tarafsız ihale prosedürü.
• Teklif verme prosedürü, yalnızca bir RES üretim teknolojisine izin
verecek şekilde tasarlanabilir. Bu, farklı RES teknolojilerinin (farklı
üretim maliyetleri ile) konuşlandırılmasını sağlayacaktır: teknolojiye
özel teklif verme planı. Teknolojiye özel bir teklif verme planında,
teknolojinin daha da farklılaşması, üretim maliyetleri, piyasa durumu
veya üretim sahası koşullarındaki önemli değişiklikleri gidermek için
uygulanabilir bir yaklaşım olabilir. Bu seçenek ekonomik olgunluğun
farklı aşamalarında çeşitli RES teknolojilerinin geliştirilmesini sağlar.
(Örneğin: PV izleme sistemleri veya PV yoğunlaştırıcılar)

Talep tarafı: ihale hacmi

• Destek haklarına ilişkin yeterli talebin sağlanması, ihale sonuçlarının
başarılı bir şekilde verilmesi için ön koşuldur. Rekabetin ana
belirleyici unsurlarından biri, ihale edilen destek haklarının
hacmidir. Bu, doğrudan ulusal RES hedefleriyle bağlantılı olmalıdır.
• Destek haklarına duyulan talebin ihale boyutunu karşılamayacağı
durumlarda, bu rekabet eksikliği yüzünden maliyet-etkin tahsis
tehlikeye düşer. Bu durumda, ihale hacminin küçültülmesi bir
seçenek olabilir.
• En iyi ihale MW tahsisini tanımlamak için Periyodik İhale

Diğer sözleşme tanımı

• Cezalar: Önceden tanımlanmış gerçekleştirme zamanında bir
gecikme cezası veya tesisin üzerinde mutabakata varılan şartlardan
sapma, gerçekleştirme oranını artırması amacıyla ihale
prosedürlerinde tanıtılır. Parasal cezalar veya gelecek teklif verme
turlarından bir teklif sahibinin geçici veya kalıcı olarak hariç
tutulması.
• Destek haklarının ticareti: destek yetkilerinin ticareti tasarım
aşamasında ele alınmalıdır. Destek yetkileri için iyi işleyen bir ikincil
pazar, teklif sahibine daha yüksek gerçekleştirme oranları, bir ihale
için yüksek rekabet gücü ve maksimum düzeyde esneklik
sağlamaya yardımcı olabilir. Projesinin risk altına girdiğini gören
başarılı bir teklif veren kişi destek yetkisini üçüncü bir tarafa satma
hakkına sahip olduğunda bu gerçekleştirme oranı daha da
artırılabilir.

Açık artırma deneyimi
• 40’dan fazla ülkede yenilenebilir enerji destek seviyesini belirlemek
için kullanılmaktadır
• Brezilya, Kaliforniya ve Güney Afrika belirli başarılar olarak
sayılmaktadır

RES ihaleleri planlanan
RES ihalelerine hali hazırda
uygulanmıştır

Kaynak: Frontier
Economics

Net Ölçme
• Net ölçüm (İtalya’da Scambio sul Posto): bu hizmet kapsamında
uygun bir yerinde tesisatta bir tüketici / üreticinin ürettiği ve
şebekeye enjekte edilen elektrik, şebekeden çekilen elektriği
dengelemek için kullanılabilir. Yetki, belirli bir takvim yılındaki
elektriğin enjeksiyon ve geri çekilmesine ve ilgili piyasa değerlerine
bağlı olarak müşteriye bir katkı payı verir.
• Fiziksel elektrokriptitasyon dengelemesine (elektrik kWh) veya
ekonomik dengelemeye (elektrik enerjisi değeri €/kWh) dayanıyor
olabilir
• Elektrik sistemi üretilen ancak aynı dönemde tüketilmeyen bir Sanal
Enerji Deposu olarak çalışır
• Kişisel tüketimi artırmak için tasarlanmıştır

Diğer destek planı
• Vergi indirimi: Hükumet, PV tesisinin kurulumu için vergi indirimi
sağlayabilir. İtalya’da, PV tesislerinin giderlerinde %50 oranında bir
vergi indirimi var.
• Basitleştirilmiş satış sözleşmeleri ve En düşük garanti fiyat:
Devlet/Enerji Otoritesi küçük üreticilere basitleştirilmiş satın alma
ve satışa ilişkin düzenlemeler (İtalya’da Ritiro Dedicato)
sağlayabilir. Genellikle Kurum, şebekeye beslenecek elektriği
bölgedeki fiyata satın alır ve satar. Küçük ölçekli tesislere sahip
üreticiler, şebekeye verilen elektrik kotası için "garanti edilen
asgari fiyatlardan" yararlanabilir.

Küresel güneş enerjisi uygulamaları ve politika deneyimi

Teşekkür ederim

Küresel güneş enerjisi uygulamaları ve politika deneyimi

Başlıca PV ülkelerindeki
fotovoltaik pazara genel
bakış: İspanya, Almanya,
İtalya, İngiltere ve diğer
yeni ülkeler

Marco Di Muro

Neden bu ülkeler?
İsviçre
1,3

Romanya
1,3

Bulgaristan
1,0

Hollanda
1,3

Avrupa’nın geri
kalanı
4,4

Çek Cumhuriyeti
2,1
Yunanistan
2,6
Belçika
3,2

Almanya
39,7

İspanya
5,4

Fransa
6,7
Birleşik Krallık
9,0

İtalya
18,6

Neden bu ülkeler?

Almanya

İtalya

Birleşik Krallık

Fransa

İspanya

Yunanistan

Çek

Hollanda

Romanya

Bulgaristan

Tarife garantisi ana etmenlerden
biridir

Belçika

Neden bu ülkeler?
• Almanya: ilk başlayan… Avrupa’da daha istikrarlı bir PV pazarı
• İspanya: ikinci başlayan… ilk duracak olan. Avrupa’da ilk PV
balonu
• İtalya: ilk başlayanlardan biri. Avrupa’daki ikinci PV balonu.
Teşviklerin hızla düşmesinin etkisi
• İngiltere: güneş enerjisi için çok uygun bir ülke değil. Daha olgun bir
pazardaki teşvik
• Diğer ülkeler: PV rekabetçi teklif

İspanya: Avrupa’daki en güneşli ülke
Küresel aydınlanma [kWh / m2]

Optimal olarak eğimli, güney yönlü fotovoltaik modüllerde meydana gelen
global aydınlanma yıllık toplamı
Kentsel alan
Su kütlesi

Güneş enerjisi [kWh / kWpeak]

0.75’lik bir performans oranına sahip olan optimum eğimli 1kWp sistemi
ile üretilen yıllık güneş enerjisi toplamı

İspanya: politika
Politika hedefleri
•

1990’lı yıllardan bu yana, İspanyol hükumetinin elektrik (RES-E) için
yenilenebilir enerji kaynaklarını ve özellikle güneş PV’lerini destekleme
gerekçeleri çevre koruma, endüstriyel politika ve istihdam yaratma ile
ilgiliydi. Ayrıca İspanya’nın enerji karışımını çeşitlendirmek ve fosil
yakıt ithalatına bağımlılığı azaltmak için gösterilen çabanın da bir
parçasıydı.

•

Yatırım patlamasının başlangıcında İspanya'nın yenilenebilir enerji
politikaları, 2010 yılı itibariyle RES'den gelen brüt enerji tüketiminin yüzde
12'si oranında AB hedefine ulaşılmasına yardımcı olma amaçlıydı.

•

İspanyol politika yapıcıları, RES-E gelişimini desteklemek için başlıca
politika mekanizması olarak tarife garantilerini (FITs) kullanmayı seçti.
FIT'ler toptan elektrik enerjisi fiyatından fazla ve üzerinde bir prim fiyat
sağlar ve genellikle destek için uygun olan elektrik çıktısının hacmini
sabitlemez veya üstüne çıkmaz. Bu, yenilenebilir enerji geliştiricilerinin
gelecekteki gelir akışlarını güvenle projelendirmesine yardımcı olmaktadır

İspanya: politika
Politika hedefleri
•

İspanya’nın FIT politikası, 1997’de yürürlüğe giren Elektrik Sektörü Kanunu
ile başladı (54/1997 Kanun). Bu, geleneksel elektrik üretimi ile
karşılaştırıldığında özel muamele ile RES-E (ve ortak üretim) sağlamak için
Özel Şema veya Rejimi (Régimen Especial) oluşturdu.

•

Geçiş dönemi yıllarında, daha sonraki politikalar sistem boyutlarına dayalı
farklı tarifeler getirdi ve güneş PV geliştiricileri, sabit fiyat tarifeleri ile yıllık
olarak ayarlanan fiyatlardan veya elektrik piyasası fiyatının üstünde sabit bir
prim arasından seçim yapabildiler. Solar PV’nin dağıtım seviyeleri istikrarlı,
ancak düşüktü.

•

Kraliyet Kararnamesi 661/2007 Haziran 2007'de yürürlüğe girdi ve
İspanya'nın güneş enerjisi sektörü üzerinde önemli bir etkisi oldu.

İspanya: politika
Kraliyet Kararnamesi 661/2007
•
•

Büyük tesislerde daha fazla yatırım yapmak için tarife, PV tesisi için %82
artarak 100 KW'dan 10 MW'a yükseldi.
FIT oranlarının revizyonu 2010 yılından itibaren dört yılda bir kez veya
belirli bir kapasite hedefine ulaşıldığında (PV üretimi için 371 MW)
planlandı.

•

Spekülasyonu önlemek için zorunlu garantiler oluşturulmuştur.

•

RES-E elektrik şebekesine öncelikli erişim sağlayabilir

Özellikle RES ve PV için çok olumlu bir ortam

FIT’in aşırı cömert oran yapısı

€ cent/kWh

Kaynak: Uluslararası Sürdürülebilir
Kalkınma Enstitüsü

Çeyrek/Yıl

İspanya: güneş enerjisi balonu
Kaynak: Uluslararası Sürdürülebilir
Kalkınma Enstitüsü

Yıl
Yıllık kurulu güç

2008: kurulum patlaması
2009: Toplam duruş

Balonun nedenleri
FIT’in zayıf tasarımı
•

2007’de FIT’nin aşırı cömert oran yapısı: hedeflenen yüzde 5 ila 9 oranının
aksine, projelerin gerçek iç verim oranlarının yüzde 10 ila 15 arasında
olduğu tahmin edilmektedir.

•

Güneş enerjisi PV projelerinin değişen maliyetleri doğrultusunda destek
azaltmak için hiçbir "teşvik" seçeneği yoktur.

•

Tarife indirimleri beklendiğinde, politika planları arasında aşırı uzun bir geçiş
dönemi.

•

Bölgesel hükumetler tarafından yatırımların raporlanmasında önemli bir
gecikme zamanı.

Maliyetlerdeki artış
Kaynak: Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü

YIL

PV ÜRETİMİNE
ÖDENEN TOPLAM
TARİFELER (BİN AVRO)

MWH PV (AVRO)
ORTALAMA TARİFE
MALİYETİ

TÜM YENİLENEBİLİR *
TARİFELERE GÖRE PV
TARİFELER YÜZDESİ

YENİLENEBİLİR
ENERJİ* ÜRETİMİN
KARIŞIMINDA PV
MWH YÜZDESİ

KÜRESEL ÜRETİM
KARIŞIMINDA PV MWH
YÜZDESİ

2004

6146

34144

%0.93

%0.08

%0.01

2005

13.995

34134

%1,75

%0.15

%0.01

2006

39.337

372.78

%3.53

%0.35

%0.04

2007

194.162

39225

%13 44

%1.36

%0.16

2003

990.330

333.71

%40.88

%6.09

%0.96

2009

2,634,236

42460

%55.90

%1172

%2.45

2010

2.653.720

41425

%49.66

%10.65

%2.46

2011

2,402,936

39022

%47.79

%10.46

%2.41 (%2.91)-

20l2f

2,567,302

392 31

%47.23

%11.93

%2,58 (%2,89)-

•

Tarife açıklarının artması (İspanya’da teşvikler elektrik faturasına
yüklenmedi)

•

2012 yılı sonunda bu açığın 29 milyar Avrodan fazla olduğu ve İspanyol
GSYİH’nın yüzde 3’üne denk geldiği görülmektedir

Balonun nedenleri
İspanya krizinin nedeni
Politika
• Orta ölçekli tesisler için yüksek tarifeye geçiş
• Orta büyüklükteki tesisleri birbirine yakınlaştırma yeteneği
• Esnek olmayan tarife
• Siteleri yeniden güçlendirmek
• Kapasite yükseltmeleri
• Olumsuz koşullara ilişkin beklenen politika değişikliği
• Yavaş politika değişimi

Balonun nedenleri
İspanya krizinin nedeni
Teknoloji
• Düşen üretim maliyetleri
• Kapasite yükseltmeleri
• Artan verimlilik
• Modüler, kurulumu kolay teknoloji
Mali
• Krediye kolay erişim
• Uygun €/$ döviz kuru
İdari
• Bölgesel otoritelerin sağladığı hızlı izin hükümleri
• Bölgesel ve ulusal otoriteler arasındaki zayıf koordinasyon

Balonun nedenleri
Yavaş politika değişimi
•

•
•

•

Beklenen politika değişikliğinin olumsuz koşullara etkisi: RD 661/2007,
güneş enerjisi PV kapasitesinin (371 MW) yüzde 85’ine ulaşıldığında, daha
düşük FIT seviyelerine sahip yeni bir Kraliyet Kararnamesinin bir yıl içinde
onaylanması gerekeceğini belirtir. Kotaya zaten Haziran 2007’ye kadar
ulaşıldı ve yeni Kraliyet Kararnamesi taslağı mevcut rejime kıyasla destek
seviyelerinde önemli bir azalma da dahil olmak üzere Eylül 2007'de
kamuoyuna açıklandı.
Mevcut FIT şemasına hak kazanabilmek için 2008 yılının ilkbaharında ve
yazında yapılan başvurularda yoğunluk.
Eylül 2008'de yeni düzenleme: Güneş enerjisi PV teknolojisinin kurulumu
kolay modüler yapıya sahip olması nedeniyle bir yıllık geçiş dönemi oldukça
uzundu.
2007 yılı sonunda güneş enerjisi PV kapasitesi sadece 544 MW iken, 2008
yılında yeni Kraliyet Kararnamesi çıkarıldığında 316 MW’a ulaştı.

Balonun nedenleri
İdari nedenlerle
•

•

•

Bazı kamu görevlilerine göre, bazı bölgesel ve yerel yönetimler (farklı idari
izinlerin verilmesinden sorumlu), güneş PV'sinin yerel sosyoekonomik
faydalarını göz önüne alarak dağıtımın hızlandırılması için idari
gerekliliklerini azalttı.
İspanya'nın Özerk Toplulukları ve merkezi hükümet arasındaki iletişimin
zayıf olması, FIT şemasına başvuran projelerin sayısının belirlenmesinde
gecikmelere neden oldu. Özel FIT rejimi için uygun olan PV tesisatları için
merkezi bir kayıt olmasına rağmen, çoğu güneş PV tesisi bölgesel kayıtlara
tescil edildi.
Yaklaşık Nisan 2008’e kadar, merkezi hükümetin, FIT şeması altında
konuşlandırılacak olan toplam güneş enerjisi PV projeleri hakkında bir
bilgiye sahip olmadığı görülüyordu
Kaynak: Uluslararası Sürdürülebilir
Kalkınma Enstitüsü

Hükümetin yanıtı
Güneş enerjisi PV kapasitesindeki büyümeyi kontrol etmek ve maliyet
sınırlama mekanizmalarını belirlemek, güneş enerjisi patlaması ölçeği
belirginleştikten sonra hükümetin öncelikleri arasındaydı.
– PV tesisatlarını farklı tarife düzeylerine sahip yeni kategorilere göre
sınıflandırmak.
– Üç ayda bir uygulanan kurulu kapasite miktarına ilişkin kapasite kotalarını
ve bunun ardından tarife düzeylerinde bir indirimi ortaya koymak.
– Azami sürenin belirlenmesiyle, açık uçlu olmanın yerine mevcut
sübvansiyon sağlandı (mevcut güneş PV tesislerinde geçmişe dönük
olarak).
– Tesislerin çalışma saatleri üzerine bir sınır uygulanması, elektrik sağlayabilir
(mevcut PV tesislerinde geçmişe dönük olarak).
– Güneş enerjisi PV sistemlerinin yeniden güçlendirilmesine ilişkin daha sıkı
mevzuat getirilmesi.
– Yeni projelere moratoryum uygulanması.
– Tarifeleri güncellemek için özel elektrik vergisi ve sistemine geçiş.
– Ve sübvansiyon şemasını dolandıran geliştiricilere karşı bir kampanya.

Piyasadaki etkisi
Kaynak: Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü
İŞİN TÜRÜ
KALICI

2001

GEÇİCİ

600

2006

600
6,300

6,300

2008

15,400

26,300

41,700

2009

11,300

2,600

13,900

2010

11,000

2,100

13,700

2011

10,600

1,600

12,100

2012

•

TOPLAM

<10,000

Azaltılmış güneş enerjisi PV tesisat seviyeleri, PV modüllerinin imalatıyla uğraşan şirketlerin
kapanmasına ve birleşmesine yol açtı. Örneğin, BP’nin İspanyol güneş enerjisi santralleri
2010’da kapandı, öncü Isofotón şirketi Koreli yatırımcılar tarafından 2010 ortasında satın
alındı ve Siliken PV şirketi 2013 yılının başında kapandı.

İtalya: Avrupa’nın en fazla güneş enerjisi alan ülkesi
Küresel aydınlanma [kWh / m2]

Optimal olarak eğimli, güney yönlü fotovoltaik modüllerde meydana gelen
global aydınlanma yıllık toplamı
Kentsel alan
Su kütlesi

Güneş enerjisi [kWh / kWpeak]

0.75’lik bir performans oranına sahip olan optimum eğimli 1kWp sistemi
ile üretilen yıllık güneş enerjisi toplamı

İtalya: politika
Teşvik planı
•

İtalyan Anayasasına göre, Eyalet ve Bölgeler, enerjinin üretimi, iletimi ve
dağılımı ile ilgili eş zamanlı yasama yetkisine sahiptir: Devlet, 2020'de
Avrupa RES hedefinde sorumluluk sahibidir; ancak, RES tesisleri için
gerekli yetkiler Bölgeler tarafından verilmektedir. Bu nedenle, Devlet hedefin
sorumluluğunu üstlenir, ancak tesislere yetki veremez.

•

RES için tek durak noktası: 387/2003 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye göre " tesislerin inşası ve işletilmesi ... bölge veya il
temsilcileri tarafından tek bir prosedür izlenerek verilen tek bir lisansa
tabidir".
RES için oldukça elverişli bir ortam, ancak Eyalet ve Bölgeler arasındaki
yetkilerde karışıklık

İtalya: teşvik
Teşvik planı
•

2005 1° Conto Energia (FIT Primi)

•

2007: 2° Conto Energia (FIT Primi)

•

2010: 3° Conto Energia (FIT Primi)

•

2011: 4° Conto Energia (FIT Primi)

•

2012: 5° Conto Energia (FIT)

•

Temmuz 2013: Doğrudan her bir PV teşvikinin sona ermesi (net ölçme ve
mali kesintiler hala uygulanabilir)

•

2014: Spalmaincentivi kararnamesi: PV tesislerinin tarife iadesi kesildi

İtalya: güneş enerjisi balonu
Kaynak: GSE

PV tesisatı MW

PRIMO CONTO ENERGIA

SECONDO CONTO ENERIA

TERZO CONTO ENERIA

QUARTO CONTO ENERIA

2010: kurulum patlaması
Temmuz 2013: Teşvikler tamamen durdurulur

QUINTO CONTO ENERGIA

İtalya: teşvik sonrası
Kaynak: Polimi

PV tesisatı MW

birikmiş

yıllık

2014 - 2016: 290 ila 370 MW / yıl arasında

İtalya: Conto Energia’nın güneş enerjisi balonu
2° Conto Energia
•

2007 yılında piyasaya sürülmüştür ve 2008-2011 yılları arasında üç tür
güneş PV sistemi için geçerlidir:
•

Entegre olmayan veya yere monte edilmiş;

•

Cephelerde ve çatılarda kısmen entegre;

•

Ve tamamen binaya entegre.

•

FIT’ler için uygun maksimum kapasite olarak 1.200 MW’lık orijinal kapak

•

Tarifeler her yıl sadece yüzde 2 oranında azaltıldı.

•

Şema Ulusal düzeyde estore dei Servizi Energetici tarafından yönetildi

İtalya: Conto Energia’nın güneş enerjisi balonu
3° Conto Energia
•

2010 yılında piyasaya çıktı ve 2011-2016 döneminde iki tür güneş PV
sistemi için geçerli:
•

Entegre olmayan veya yere monte edilmiş;

•

Cepheler ve çatılar üzerinde binaya entegre;

•

FIT’ler için uygun maksimum kapasite olarak 3.000 MW’lık orijinal kapak

•

2 ° Conto Energia’ya kıyasla yaklaşık yüzde 14 oranında tarifelerin daha
agresif azaltılması

•

Program Ocak 2011’de başladı ve Mayıs 2011’de durduruldu

İtalya: Conto Energia’nın güneş enerjisi balonu
4° Conto Energia
•

Mayıs 2011’de piyasaya çıktı ve 2011-2016 döneminde iki tür güneş PV
sistemi için geçerlidir:
•

Entegre olmayan veya yere monte edilmiş;

•

Cepheler ve çatılar üzerinde binaya entegre;

•

Tüm PV teşvik ve dönem bütçe limiti için 6-7 milyar €’lık orijinal sınır.

•

2 ° Conto Energia’ya kıyasla yaklaşık yüzde 31 oranında tarifelerin daha
agresif azaltılması

•

Harcamaları ve kapasiteleri kontrol altına almak için, Dördüncü Enerjinin
Tasarısı altındaki büyük tesisler için projeleri öncelik sırasına koyan bir
sistemle birlikte bir proje kayıt prosedürü oluşturuldu. Bu mekanizma
2012’nin başında başladı ve 2011’de aşırı talebin zaten sınırları aştığını
görüyoruz. Sonuç olarak, 4 ° Conto Energia Temmuz 2012’de durduruldu.

İtalya: Conto Energia’nın güneş enerjisi balonu
5° Conto Energia
•

Temmuz 2012’de yayımlandı ve 2012-2020 döneminde iki tür güneş PV
sistemi için geçerlidir:
•

Entegre olmayan veya yere monte edilmiş;

•

Cepheler ve çatılar üzerinde binaya entegre;

•

Tüm PV teşvik ve dönem bütçe limiti için 6,7 milyar € nihai sınır

•

Tarifelerin daha agresif biçimde indirilmesi

•

Prim garantisi yerine tarife garantisi.

•

Temmuz ayında 2013 sonunda İtalya’da PV teşvik dönemini bitiren 6,7
milyon avroluk nihai miktar kapandı
2014: PV tesislerine geriye dönük olarak yapılan teşvikler kesildi

Balonun nedenleri
Yavaş politika değişimi & Bölgeler / Devlet yetki alanları
•

Beklenen politika değişikliğinin olumsuz koşullara etkisi: 2 ° Conto
Energia'nın daha avantajlı tarifesinden yararlanmak için 2010 yılı sonundaki
yoğunluk. Bununla birlikte, bir kanun 2 ° Conto Energia’nın ömrünü uzattı,
böylece 31 Aralık 2010’dan önce tamamen inşa edilmiş ve 30 Haziran
2011’den önce işletilen tüm tesisleri içerebilecekti. Bu karar, daha cömert 2 °
Conto Energia’dan ve birçok sahtekarlıktan yararlanmak için PV yatırımında
büyük bir yoğunluğa neden oldu.

•

Teşvik planı Ulusal seviyeye getirilirken PV tesisleri için yetkilendirme
Bölgesel / il düzeyinde yayımlandı: plan başladığında 3 ° Conto
Energia'nın hedefine çoktan ulaşılmıştı.

Almanya: pek de bir güneş ülkesi değil
Küresel aydınlanma [kWh / m2]

Optimal olarak eğimli, güney yönlü fotovoltaik modüllerde meydana gelen
global aydınlanma yıllık toplamı
Kentsel alan
Su kütlesi

Güneş enerjisi [kWh / kWpeak]

0.75’lik bir performans oranına sahip olan optimum eğimli 1kWp sistemi
ile üretilen yıllık güneş enerjisi toplamı

Almanya: politika
Teşvik planı
•

Almanya, Erneuerbare-Energien-Gesetz’in (EEG) ilk kez tanıtıldığı
2000’den bu yana bir FIT sistemine sahip.

•

2008’e kadar olan EEG’de bir takım değişiklikler yapılmış olsa da, bu
dönemdeki temel yapısı 2003 yılından itibaren nispeten istikrarlı kalmıştır:
artan tüketici senetleri tarafından ödenen tarife oranı, teknoloji boyutuna ve
uygulamaya göre tarife ile farklılık göstermektedir (cephe, zemine monte
edilmiş, vb.).
EEG ayrıca kurulduğu günden bu yana "düşüş" olarak bilinen ve tarife
oranlarının her yıl önceden belirlenen miktarda düşürülmesi için tasarlanmış
bir tasarım özelliği içeriyordu. Düşüş oranı 2003 yılında güneş enerjisi PV’si
için yüzde 5 oranında düzenlenmiş ve 2008’de yere monte tesisler için
yüzde 6,5’e yükseltilmiştir.

•

Almanya: politika
Teşvik planı
•

2008’de güneş enerjisi kullanımının hızla artmasının ardından, 2009 yılında
EEG’de ilk büyük değişiklik yapıldı: bir "koridor" sisteminin devreye
alınması.

•

Koridor sistemi güneş enerjisi fiyatlarındaki hızlı düşüşe tepki verme girişimi
olarak tasarlandı. Bir sonraki yılın yineleme oranının bir önceki yılda
(veya bir kaç ay) kurulan hacme göre ayarlanabileceği yeni, esnek bir
düşüş sistemi oluşturdu. Bu, kurulan kapasite miktarı ne kadar büyük
olursa, düşüş oranının o kadar yüksek olacağı anlamına geliyordu.

•

Koridorun menzili ve sindirme oranındaki ilişkili değişiklik, PV deneyim
maliyet eğrisi ve güneş enerjisi PV sübvansiyon politikalarının elektrik
faturaları üzerindeki tahmini etkisi üzerine beklentilere dayanan bir siyasi
karar ile belirlendi. Koridor, yüzde 5,5 ila 7,5 arasında çeşitli tarife
indirimlerine izin vermek için kuruldu.

Almanya: tesisat eğilimi
Almanya ve İspanya’da tesisat eğilimi
Kaynak: Uluslararası Sürdürülebilir
Kalkınma Enstitüsü

Yıl

Almanya: politika
Teşvik planı
•

Tarifenin düşüş oranı 2010 ve 2011’de arttı.

•

30 Haziran 2011’de Alman Parlamentosu, 1 Ocak 2012’de yürürlüğe giren
EEG 2012’yi onayladı. Tarife garantisi, RES-E jeneratörleri elektriklerini
toptan satış pazarına doğrudan sattığı ve havuz pazarı fiyatına ek olarak bir
prim alacağı bir pazar prim sistemiyle değiştirildi.

•

2011 yılında kurulan büyük kapasite nedeniyle 2012’deki öncelikli fiyatlar
yüzde 24 oranında azaldı. Bununla birlikte, yetkili makamlar hedef koridoru
2.500 ila 3,500 MW arasında tutmak istediğinden EEG 2012, 2012 yılının
ortalarında tekrar değiştirildi. Daha sonra güneş enerjisi PV
ücretlendirme oranlarının aylık olarak ayarlanmasına karar verildi.
Ayrıca, aylık düşüş, önceki 12 aylık dönemde kurulu olan kapasiteye göre
her üç ayda bir ayarlanabilecekti
2012 yılı değişikliği, EEG uyarınca destek alabilmek için PV kapasitesi için
52 GW eşik değeri de getirdi

•

Almanya: (neredeyse) kaçırılan balonun nedeni
Kaynak: Uluslararası Sürdürülebilir
Kalkınma Enstitüsü

Yıl

İngiltere: bir güneş ülkesi değil
Küresel aydınlanma [kWh / m2]

Optimal olarak eğimli, güney yönlü fotovoltaik modüllerde meydana gelen
global aydınlanma yıllık toplamı
Kentsel alan
Su kütlesi

Güneş enerjisi [kWh / kWpeak]

0.75’lik bir performans oranına sahip olan optimum eğimli 1kWp sistemi
ile üretilen yıllık güneş enerjisi toplamı

İngiltere: tesisat eğilimi

Kurulu güç (GW}

İngiltere’de tesisat eğilimi

Tarife garanti kapasitesi

Yenilenebilir enerji borç kapasitesi

Ruhsatsız kapasite

İngiltere: politika
Teşvik planı
•

İngiltere 2010 yılında PV teşvikini tarife garantisi ile birlikte başlattı. FiT
ödemeleri, hükümet tarafından 20 yıllık bir süre için garanti edilmektedir. Alınan
ödemeler vergiden muaf ve endeksli, yani yıllık enflasyona göre artacak olan
ödemelerdir. Tarifeler her 3 ayda bir gözden geçirilir

•

Yenilenebilir Enerji Borçlanma Sertifikaları (ROC): yeşil sertifikalara benzer
bir pazar düzenidir. Düzen, sistemin ürettiği her bir enerji birimi için güneş PV
projeleri sertifikası vererek çalışır. Tüm enerji tedarikçileri (esas olarak 6 Büyük
tarafından oluşturulan), RO tarafından akredite edilen bu projelerden enerji satın
alarak enerjilerinin bir kısmını yenilenebilir kaynaklardan tedarik etmekle
yükümlüdürler
Farklar Sözleşmeleri (CfDs), Yenilenebilir Enerji Borçları (RO) sübvansiyon
mekanizmasını değiştirmek için bir sübvansiyon mekanizması olup, şirketlerin
sübvansiyon sözleşmeleri için teklif verebileceği çoklu ihalelere dayanmaktadır.
Projelerin ihaleleri bir "kullanım fiyatına" dayanmaktadır: bu ürettikleri her bir
enerji birimi için ödenecek garantili bir fiyattır. Kullanım fiyatı, elektriğin satıldığı
fiyattan oluşur ve daha sonra CfD tarafından belirlenen kullanım fiyatına
"eklenir". Bu kullanım fiyatı 15 yıl garantilidir.

•

İngiltere: kaçırılan balonun nedeni
Güçlü FIT düşüşü
Pazar bölümüne göre FiT Düşüş Oranları ve üç aylık artış
10kW’a kadar

Oran

<10GMW

10kW ila 50kW

Oran

<50 MW

50kW’dan fazla

Oran

<32.5MW

100-200MW

%3.5

50-100 MW

%3.5

32.5-65MW

%3.5

2 00-2 50 MW

%7

100-150MW

%7

65-975MW

%7

2 50-3 00 MW

%14

150-200 MW

%14

976-130 MW

%14

>300MW

%28

>200 MW

%28

>130MW

%28

Kaynak: KPMG UK güneş enerjisi
sübvansiyonun ötesinde: geçiş

Olgun bir pazarda PV teşvik fiyatı

2015 CfD İngiltere fiyatı (0.07923 £/kWh)

Yıl

PV teşvikinin geleceği

Yenilenebilir enerji destek
politikalarına sahip ülke sayısı [-]

Türüne göre yenilenebilir enerji politikalarına sahip ülkeler sayısı

•

•

FIT (FIP)
RPG
Açık artırma tabanlı
(ihaleye açma)

Kaynak: IRENA YENİLENEBİLİR ENERJİ
POLİTİKALARI VE AÇIK
ARTIRMALAR

Bununla birlikte, 2010-2014 yılları arasında açık artırmalar yalnızca orta
büyüklükte büyüme gösterenlerle (7 yeni benimseyen) birlikte en yüksek
büyüme oranında FIT’lere (27 yeni alıcıya) sahipti.
Politika tasarım hedeflerinin önceliğinin etkililikten (dağıtımdaki artış)
etkinliğine (politika mekanizmasının maliyeti ve tedarik maliyetleri
üzerindeki etkiler) olan değişimi açık artırmaların uygulanmasını etkilemiştir.

Almanya’da FIT ve açık artırmalar
Yıllık Güneş PV
kurulu gücü
RT

Mart itibarıyla

•
•

Kaynak: IRENA YENİLENEBİLİR ENERJİ
POLİTİKALARI VE AÇIK
ARTIRMALAR

Her yıl üç tur açık artırma planlanmaktadır. İlk tur Nisan 2015’te güneş
enerjisi PV için yapıldı.
Açık artırmada toplam 156.97 MW güneş enerjisi PV kapasitesi, 91.7 EUR /
MWh ortalama fiyatla teslim edildi. Bu fiyat mevcut 90,2 EUR / MWh olan
FIT seviyesinden daha yüksek bir fiyat yüksek: FIT fiyatı doğru.

Açık artırmalardan kaynaklanan ortalama fiyatlar, 2010-16
Güneş enerjisi
fiyatları

Rüzgar fiyatları

Açık artırmalar için ortalama fiyat (2016)
Kaynak: IRENA 2017
Kanada (Ontario)
1299.5 MW Rüzgar: -USD 66 / MWha
140 MW Güneş Enerjisi -USD 120 / MWh
15.5 MW Su Enerjisi -USD 135 / MWh

Amerika Birleşik Devletleri
26 MW Güneş Enerjisi USD 26.7 / MWh

Meksika
İLK İHALE
620 MW Rüzgar enerjisi -USD 54.3 / MWh
1100 MW Güneş enerjisi -USD 44 / MWh

İKİNCİ İHALE
1038 MW Rüzgar enerjisi -USD 36.2 / MWh
1853 MW Güneş enerjisi -USD 32.8 / MWh

Brezilya
500 MW Su enerjisi -USD 57.5 / MWh

Peru

198 MW Biyokütle USD 60.2 / MWh

162 MW Rüzgar enerjisi -USD 37 / MWh
184,5 MW Güneş enerjisi -USD 48 / MWh
80 MW Su enerjisi -USD 46 / MWh

Arjantin
İLK İHALE
707 MW Rüzgar enerjisi -USD 59.5 / MWh

Şili
-4400 GWh / yıl
Rüzgar enerjisi - USD 45.2 / MWh
-580 GWh / yıl
Güneş enerjisi 29.1 USD / MWh

400 MW Güneş enerjisi -USD 60 / MWh
1.2 MW Biyokütle USD 118 / MWh

İKİNCİ İHALE
1038 MW Rüzgar enerjisi -USD 53 / MWh
1853 MW Güneş enerjisi -USD 55 / MWh

Açık artırmalar için ortalama fiyat (2016)
Kaynak: IRENA 2017
Danimarka
600 MW Açık Deniz Rüzgar Enerjisi
53,9/ MWh ABD doları

Hollanda

Rusya

700 MW Açık deniz rüzgar enerjisi

610 MW Rüzgar Enerjisi

-USD 80.4 / MWh

Almanya
128 MW Güneş Enerjisi -USD 84 / MWh
(4 »ihale)
130 MW Güneş Enerjisi -USD 81 / MWh

Çin
1000 MW Güneş Enerjisi USD 78 / MWh

<5tn ihale)

Fas
850 MW Rüzgar Enerjisi -USD 30 / MWh

Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai)

Hindistan

800 MW Güneş Enerjisi -USD 29.9 / MWh

6500 MW Güneş Enerjisi -USD 73 / MWh

(Dubai Açık Artırma)
350 MW Güneş Enerjisi USD 24.2 / MWh
(Abu Dhabi Açık Artırma)

Zambiya
73 MW Güneş Enerjisi -USD 67 / MWh

Açık artırmalarda ortalama güneş enerjisi fiyatlarının gelişimi
Kaynak: IRENA 2017

AB fiyatları neden daha yüksek? Kapasite faktörü
Kaynak: IRENA 2017
Fransa Açık artırma sonuç
fiyatları
Fransa -% 25 kapasite
varsayılarak fiyatlandırma

Almanya - açık artırma
sonuç fiyatları

Almanya -% 25
kapasite faktörünü
varsayan fiyatlar

•

Almanya: % 11 kapasite faktörü
• Fransa: % 18 kapasite faktörü
• Şili % 29 kapasite faktörü
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İtalya odağında PV’nin
elektrik piyasasına etkisi

Marco Di Muro

Bir ülke, farklı elektrik alanları
Kaynak: Terna 2015

Açık ve fazlalık

Bir ülke, farklı elektrik alanları
Kaynak: Terna 2015

Sanayi

Hizmet Sektörü

Bir ülke, farklı elektrik alanları
N’den S’ye

S’den N’ye arası

Kaynak: Terna 2015

Elektrik piyasasında yenilenebilirler

• Yenilenebilir kaynaklara öncelikli şebeke erişimi
mevcuttur
• Yenilenebilir kaynakların 0 marjinal fiyatı var
Enerji
talebi
Enerji
talebi

Avro / MWh

fiyatları yükseltmek
Ambienta ücretleri
sabit
değişkenler

RES

Teknik 1

Teknik 2

Teknik 3

Teknik 4

Teknik 5

Elektrik piyasasında yenilenebilirler
2013 -Eylül İtalya'da kaynak tarafından saatlik elektrik üretim - aylık ortalama değerler

Pompalanan su
İthalat
Fosil
Konvansiyonel su enerjisi
Fotovoltaik
Rüzgar
Nehir Akışı
Jeotermal
Fiyat

Fiyat (€ / MWh)

Güç (GH)

Ortalama fiyat:
64,7 € / MWh

Saat

Elektrik piyasasında yenilenebilirler
İtalya’daki saatlik fiyat: PV etkisi

• Yoğun / durgun dönem elektrik fiyatlandırması hala
geçerli mi?

Elektrik piyasasında yenilenebilirler
Saatlik PUN ve PUN arasındaki oran

Elektrik piyasasında yenilenebilirler
Şimdi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Ortalama

ocak
55,9
49,0
43,9
40,4
39,4
44.1
56,7
68,0
74,3
75,0
69,7
67,0
63,0
60,7
63,2
67,0
72,0
87,3
89,7
83,7
76.6
70,9
68,8
61,3
57,6
71,4

şubat
54,6
50,2
46,0
42,7
42,0
46,2
56,4
65,7
72,5
73,4
67,4
64,9
60,5
58,5
60,0
62,1
65,0
75,9
89,7
86,2
75,8
69,1
66,8
60,0
58,0
68.0

Ortalama fiyatlar sadece elektrik (MGP) nel2013 için orarisul (€ / MWti)
mart nisan
mayıs haziran temmuz ağustos
eylül
61,4
59,8
54,0
61,5
67,5
67,3
61,8
59,3
49,8
41,3
52,7
63,6
62,1
58,1
52,6
44,1
35,5
46,6
60,7
59,5
55,1
48,2
41,5
33,0
42,8
58,1
57,6
53,6
45,1
40,7
33,2
42,9
58,0
57,2
53,8
44,4
47,4
38,0
42,8
59,5
59,7
57,2
48,9
56,6
46,3
47,1
59,7
60,9
62,6
56,4
68,4
57,8
54,8
63,1
62,5
67,2
65,8
76,2
72,1
65,1
73,9
67,3
74,8
70,3
73,6
69,0
63,4
72,8
65,7
71,1
71,4
65,1
57,4
54,1
67,6
61,8
66,5
65,6
59,3
50,6
48,8
64,5
58,7
62,5
62,1
48,0
40,5
39,8
55,9
52,4
52,7
55,2
42,4
37,8
37,2
52,9
50,3
50,4
53,0
44,8
40,7
39,7
56,7
52,7
52,5
56,9
48,4
46,0
44,1
61,5
56,7
56,6
59,4
52,5
49,5
49,8
68,6
62,6
64,9
62,2
56,7
53,8
56,0
72,6
67,1
68,1
71,6
68,2
63,8
65,1
73,7
73,4
73,0
88,5
85,8
75,6
75,0
81,1
82,0
91,4
105,1
99,4
89,7
83,0
91,7
91,6
110,6
86,4
87,5
88,7
93,3
85,8
88,2
75,2
73,7
71,9
71,6
74,7
74,5
73,6
68,4
69,8
65,6
61,9
62,9
68,9
69,2
64,2
65,3
62,5

63,4
58,6

56,5
53,3

61,0
51,5

68,4
65,3

69,1
60,9

66,1
63,4

ekim
53,0
47,4
44,2
43,7
49,7
61,4
69,3
77,2
74,5
67,6
63,4
56,3
52,8
55,4
59,9
66,9
70,5
76,5
106,6
83,9
72,3
67,4
64,5
62,4
59,9
69,0

kasım aralık
54,4
60,6
47,4
53,9
40,5
48,1
37,4
44,9
37,3
44,4
46,2
50,1
57,5
61,1
62,6
74,7
66,8
81,4
64,4
78,1
61,2
72,6
59,6
70,2
56,1
63,6
55,1
62,1
59,1
66,5
64,0
72,6
71,6
82,6
100,2
99,7
99,0
95,4
83,0
88,4
73,3
81,3
66,2
75,0
61,8
69,4
57,0
65,9
55,2
68,3

61,9
76.6

Mart ayından Eylül 2013’e kadar, günlük fiyat gece fiyatından daha düşüktür

12 Ay
55,5
50,2
46,5
45,0
46,8
52,6
61,0
70,3
71,3
66,9
62,0
55,8
51,8
52,7
56,6
61,7
66,6
77,4
88,3
91,4
82.1
71,4
66,2
61,7
60,9
65.1

Elektrik piyasasında yenilenebilirler
Kaynak: Cenova Üniversitesi

2012 Mayıs (İtalya)

Talebin geriye kalan kısmı
aralıklı olmayan tesis
tarafından
karşılanmaktadır.
Mayıs 2012
Güneş ve rüzgar enerjisi
Elektrik talebi

Elektrik piyasasında yenilenebilirler
Mayıs 2012 (solda) ve Mayıs 2014 (sağda)

Kaynak: Cenova Üniversitesi

2014 Mayıs (Güney)
2012 Mayıs (Güney)

Güney bölgesinde fiyat

Güneş ve rüzgar enerjisi
Elektrik talebi

•

PV / Rüzgar enerjisi üretiminde kesinti riski

16 Haziran 2013 Pazar günü
Kaynak: GME

İtalya’da fiyat

PV patlamasının yan etkisi: bağlantı isteği
Kabul edilen bağlantı isteği LV ve MV

Su
Diğer
Biyogaz /
biyokütle
Rüzgar
Fotovoltaik

Şebeke tıkanıklığı riski

Kaynak: Cenova Üniversitesi

Termik santralin verimliliği
Kaynak: Cenova Üniversitesi

İçten yanmalı motor
Buhar türbini
Birleşik döngü

Santrallerin toplam net verimliliği
Fotovoltaik

Başlatma ve durdurma nedeniyle kombine çevrim santralinin verimliliğini
azaltma riski

Enerji faturasındaki etki
I. çeyrek 2008

Vergiler
%14.11

RES teşvik %
9.87
Şebeke ve
ölçüm %14.46

Enerji arzı %
57,00

II. çeyrek 2017

Enerji
% 61,57
Satış
% 4,57

Vergiler
% 13.30

RES Teşviki
% 18.89

Şebeke ve
ölçüm% 20.61

Enerji
%47.20

Enerji arzı %
38.55

Satış

% 8.65
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Teşvikleri azaltma
(Geçmişe dönük
kesintiler ve teşviklerin
iptal edilmesi) ve
piyasadaki etkisi

Marco Di Muro

PV teşvikleri sözleşmesi

1. AB üyesi ülkelerin AB hedeflerine uymak (ve
fosil yakıt tüketimini azaltmak için) RES tesisi
kurmaları gerekiyor
2. Güneş enerjisi PV teşviki Devlet ve özel
Yatırımcılar arasında bir sözleşmedir
3. Özel yatırımcılar Devlet adına PV tesisi kurar
ve teşvik ile ödenir...

... İş bittikten sonra ödemeler
kesilir

İspanya: geriye dönük kesintiler

Kraliyet Kararnamesi 436/2004 ve Kraliyet
Kararnamesi 661/2007

Teşvik, PV tesislerinin tüm
işletim ömrü için geçerlidir

Teşvikler, projelerin makul bir PBT’si ve IRR’si için
kullanılmalıdır: projelerin aşırı teşvik edilmesi riski

İspanya: ilk geriye dönük kesinti

Kraliyet Kararnamesi 1565/2010
YILLIK TARİFÇE AÇIĞININ MİKTARI (M €)
YIL

Milyon €

2002

1P910

2003

177

2004

177

2005

4,007

2006

3026

2007

1,528

2008

4.641

2009

4,300

2010

5,554

2011

3,899
-

2012

RD 1565/2010 RD 661/2007 altında
geliştirilen tüm güneş enerjisi PV
tesislerine 25 yıllık sınır getirdi. Bu
periyodun ötesinde, tesisler yine de
elektriklerini şebekeye satabilir, ancak
toptan fiyatlarla satılabilirler.

Hükümetin fikri, tesisler tamamen ödendiğinde artık destek
verilmemesi gerektiğiydi.

İspanya: ikinci geriye dönük kesinti

Kraliyet Kararname Kanunu 14/2010
RDL 14/2010, mevcut güneş enerjisi PV tesislerinin çoğu için
çalışma saatleri üzerinde bir sınırlama getirdi.
Sınır içinde üretilen bütün elektrik, ilgili FIT oranında yeniden
sayılacaktır; sınır dışında üretilen elektrik ise ancak havuz elektrik
fiyatıyla satılabilir.
Tesisler için çalışma saatleri 2013’e kadar sınırlandırılmış ve tesisin
kurulduğu güneş ışıma alanına ve izleme mekanizmasının türüne
göre farklılaştırılmıştır.

İspanya: ikinci geriye dönük kesinti
TABLO 3 RD 661/2007’YE TABİ TUTULACAK TESİSLERE EŞDEĞER SAATLER
TESİSAT TİPİ

FITS İÇİN UYGUN EŞDEĞER YILLIK SAAT

Sabit

1,250

1 -eksen izleme

1r644

2 -eksen izleme

lr707

TABLO 2 RD 1578/2008’E TABİ TUTULAN TESİSLER İÇİN EŞDEĞER SAAT
FITS İÇİN UYGUN EŞDEĞER YILLIK SAAT

TESİSAT TİPİ
Bölge 1

Bölge II

Bölge III

Bölge IV

Bölge V

sabit

1,232

1.362

1,492

1,632

1.753

Eksen izleme

1r602

1r770

1,940

2,122

2,279

2 -eksen izleme

1r664

1r838

2,015

2,204

2,367

%30’a kadar indirim

İspanya: diğer geriye dönük kesintiler
• Ocak 2013: PV sistem sahiplerine diğer elektrik üreticileri gibi
elektrik üretimi gelirlerinden % 7 vergi verildi
• PV tarifeleri, tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre yılda bir
güncellendi. 2/2013 Kraliyet Kararname Kanunu, TÜFE’yi
çekirdek enflasyon oranıyla değiştirmiştir; TÜFE eksi gıda ve
enerji ürünleri fiyatları. TÜFE, çekirdek enflasyon oranından
daha hızlı bir oranda artmakta, dolayısıyla çekirdek enflasyon
oranını kullanmak tarife fiyatlarında daha yavaş bir artışa
neden olacaktır.
• RDL 1/2012 yeni projeye moratoryum uyguladı
• Kraliyet Kararname Yasası 9/2013: FIT kaldırıldı ve Makul bir
karlılığı garanti etmek için bir yatırım teşviki ile değiştirildi.

İspanya: Kraliyet Kararname Yasası 9/2013

Enerji sektöründe tamamen yeni
düzenleyici çerçeve: tarife garantisinden

Makul kârlılığa
Proje iç verim oranı üzerinde güçlü bir
etki

İtalya: L. 116/2014 Spalmaincentivi
•

Kurulu gücü 200 kwp’den yüksek olan tüm tesisler için
geçerlidir ( iç tüketim yapan tesisler katılmaz )

a) 24 yıllık ödemelerin uzatılması: proje sahipleri, projelerinin
yaşına bağlı olarak (5 yıllık tesisin yaklaşık % 21’i oranında)
çeşitli kesintiler alacaklardır
b) Tarife hala 20 yıldır, ancak ilk 5 yılda yaklaşık % 16’lık bir
azalma ve son 5 yılda % 16’lık bir artışla
c) Tarife hala 20 yıldır, ancak bir kesinti ile
• Tesis <500 kW: %6
• Tesis <900 kW: %7
• Fabrika > 900 kW: % 8

İtalya: L. 116/2014 Spalmaincentivi

• Kesintilerden etkilenen 8.000 civarında
tesis (İtalyan PV kurulu gücünün % 58’i)
Kesintiden etkilenen
tesislerin sayısı ve gücü

Güç (MW)
Numara

Kaynak: Finergy

İş planları üzerindeki etkisi
Kaynak: Finergy

FIT Gelirleri
Ön Kararname "Teşvikler yayıldı"
Opsiyon "C" Kararname Seçeneği "b",
Kararname "Teşvikler sürün" "teşvikler yayıldı"

ÖZ SERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIŞI
Ön Kararname "Teşvikler yayıldı"
Opsiyon "C" Kararname Seçeneği "b",
Kararname "Teşvikler sürün" "teşvikler yayıldı"

• IRR’nin yaklaşık % 2,5 - 3,0 oranında
azaltılması,

Ülkenin güvenilirliği üzerindeki etkisi
• Hükümete göre, kesintiler, yenilenebilir enerji
sübvansiyonlarının üstel büyümesini kontrol altında tutmak için
gereklidir (2008’de 1.5 milyar Avro sübvansiyondan 2014
yılında tahminen 12.5 milyar sübvansiyon).

• Yabancı yatırımcılara göre, kesintiler birçok yabancı yatırımcıyı
korkutarak ülkedeki yatırım ortamına ciddi zarar verecek.
• Birkaç yatırımcı, Enerji Kiralama Sözleşmesi’nin (enerji
sektöründeki yatırımların korunması için yasal bir çerçeve
oluşturan çok taraflı yatırım anlaşması) ve İtalyan Anayasasının
ihlali nedeniyle hükümete karşı yasal yollardan itiraz etti.

Spalmaincentivi sonrası
• PV hala satılan bir yatırım varlığı olarak algılanmaktadır: ikincil
piyasada işlemin artışı.
• Daha az ancak daha büyük PV operatörleri.
• Teşviklerin çoğu zaman çok yüksek olduğu ve bu nedenle uzun
vadede sürdürülmesi zor olduğu için, sübvansiyon kesintilerinin
bir kısmı aslında piyasa tarafından beklenebilirdi.

Projenin iç verim oranı ve ülkenin
güvenilirliği üzerinde güçlü bir etkisi
yoktur

Aralık 2016: PV kesintilerinin anayasal meşruiyeti
• 7 Aralık 2016’da İtalyan Anayasa Mahkemesi, Spalmaincentivi
kararnamesinin anayasal meşruiyetini ilan etti.
• İtalyan yasama otoritesi karşıt iki amacı dengeleyerek, genel
kamu yararına çalıştı: yenilenebilir enerji sektörüne devletin
ekonomik desteği ve elektrik son kullanıcılarının elektrik
faturası ile sağlanan bu desteğin verildiği maliyetlerin en iyi
sürdürülebilirliği.
• FIT anlaşmaları, enerji operatörlerinin tek yararına değil,
yenilenebilir enerji sektörünü desteklemeyi amaçlayan genel
düzenlemeler ve tüketici tarafından ödenen maliyetlerin en
aza indirgenmesi için eş zamanlı yardım olarak düşünülmelidir.

PV tesislerinde kontroller ve teftişler
• GSE – Gestore dei Servizi Energetici – İtalyan PV teşviklerinin
verilmesinden sorumlu organdı.
• GSE, şimdi işletme tesisleri üzerindeki kontroller ve
teftişlerden sorumludur .
• Conto Energia gerekliliklerinin ihlal türüne göre GSE şunları
yapabilir:
• Teşvikin azaltılması
• Teşvikin kaldırılması ve ödenmiş tutarların geri alınması

PV tesislerinde başlıca ihlaller: bir PV tesisinin bölünmesi

• ÇED ihlali, yetki ihlali, daha yüksek tarife

PV tesislerinde ana ihlaller: Yeniden markalanan PV modülleri

Diğer ihlaller

• CEI EN 61215/61730 modülleri eksiklik
sertifikalandırmaları
• Avrupa modülleri olarak satılan ve kurulan Çin /
Asya modülleri
• Yapılan yerleşim düzeninin yetkilendirilen düzen
ile uyumsuzluğu
• Yüksek tarifeden yararlanabilmek için yanlış
ticari işletme tarihi

PV tesislerindeki 2016 denetimleri ve teftişleri
Kontroller

Biten kontrol sayısı

Negatif sonuç veren kontroller

2016’da 34 M € toparlandı (toplam ömür
boyunca 400 M € tasarruf sağlandı)
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Çıkarılan dersler

Marco Di Muro

İtalya

Yunanistan

Almanya

Belçika

Japonya

Bulgaristan

Çek Cumh.

Avustralya

İspanya

Romanya

İsrail

İngiltere

Danimarka

İsviçre

Slovakya

Şili

Avusturya

Fransa

Portekiz

Hollanda

Tayland

Çin

Kore

Hindistan

ABD

Güney Afrika

Kanada

PV sağlam bir enerji kaynağı olabilir
ŞEKİL 4: 2015 KAPASİTELERİNE BAĞLI ELEKTRİK İHTİYAÇ YÜZDESİNDE ULUSAL PV ETKİSİ

PV, (bazı ülkelerde) ucuz bir enerji kaynağı olabilir
Kaynak: IRENA 2017
Danimarka
600 MW Açık Deniz Rüzgar Enerjisi
53,9/ MWh ABD doları

Hollanda

Rusya

700 MW Açık deniz rüzgar enerjisi

610 MW Rüzgar Enerjisi

-USD 80.4 / MWh

Almanya
128 MW Güneş Enerjisi -USD 84 / MWh
(4 »ihale)
130 MW Güneş Enerjisi -USD 81 / MWh

Çin
1000 MW Güneş Enerjisi USD 78 / MWh

<5tn ihale)

Fas
850 MW Rüzgar Enerjisi -USD 30 / MWh

Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai)

Hindistan

800 MW Güneş Enerjisi -USD 29.9 / MWh

6500 MW Güneş Enerjisi -USD 73 / MWh

(Dubai Açık Artırma)
350 MW Güneş Enerjisi USD 24.2 / MWh
(Abu Dhabi Açık Artırma)

Zambiya
73 MW Güneş Enerjisi -USD 67 / MWh

Çıkarılan dersler

En net ders, maliyet kontrolü önemlidir

• İspanya’nın tarife garantisi, güneş enerjisi piyasasını
başlatarak başlangıç aşamasında çok etkili oldu, ancak
teknoloji maliyetlerinde meydana gelen düşüşlere tepki
olarak destek seviyelerini aşağı doğru ayarlayamadı.
• Benzer değerlendirmeler İtalya için de geçerlidir

Maliyet krizinden kaçınma

Maliyet sınırlama mekanizmalarını
sübvansiyon şemalarına dahil edin
•
•
•
•

Teknoloji başına (veya kota) toplam kapasite limiti.
Toplam masraf üst sınırı.
Destek seviyelerinin zamanlanmış revizyonları.
Bağımsız düzenleyici (politika geliştirme süreciyle
ilgili şeffaflığı artırabilir ve destek düzeylerinin uygun
olmasını sağlayabilir).
• Spekülasyona engeller yaratın.

RES politikası için stres testi

Politikaların tasarım yeterliliğini
değerlendirmek için stres testi uygulayın
• Her zamanki beklentiler dışında çeşitli aşırı
senaryoları test edin.
• Teknoloji: üretim maliyetlerinde veya teknoloji
verimliliğinde hızlı değişiklikler.
• Finansal: krediye erişim.
• İdari: Yetki almak için dönem zamanı.

Maliyet krizine tepki vermek

Farklı idari seviyeler arasında koordinasyon
ve bilgi akışının sağlanması
• Bir dizi politika koşulundan diğerine aşırı uzun
geçişlerden kaçının: Olumsuz destek sistemlerinden
daha az beklentiler tesisatların patlamasına neden
olabilir.
• Geriye dönük değişiklikler, ülkelerin kredibilitesi
açısından oldukça zararlıdır ve yasal sorunlarla
sonuçlanabilir.
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