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 های موفق انرژی مطالعه موردی تعاونی

 (Enercoop)تعاونی اِنرکوپ 

کننده برق تولید شده باا  تعاونی اِنرکوپ به عنوان یک عرضه
استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در فارانهاه شاناا اتاه 

بارداری از  شود. هدف اصلی این تعاونی توسعاه باهاره می
های تجدیدپذیر در فرانهه است. آنچه اِنرکاوپ را از  انرژی

کند، سا تاار  کنندگان برق در فرانهه متمایز می دیگر عرضه
های تجدیدپاذیار در  تعاونی و استفاده صددرصدی از انرژی

کننده امکان گارد  تولید برق است. سا تار تعاونی این عرضه
کنندگاان باه مانا اور  هم آوردن تولیدکنندگان و مصرف

 کند. مدیریت کاراتر بازار برق را فراهم می

تعاونی اِنرکوپ به تمامی اصول تعاون پایبند بوده و جاهات 
رعایت دقیق این اصول به دلیل تنوع باایی وابهاتاگای 
سازمانی اعضا، تغییراتی را در سیهتم رأی گیری ایجاد کرده 

گانه تعاون، هر سهامدار بدون تاوجاه  است. بنابر اصول هفت
به میزان آورده، قدرت رأی برابر دارد. از آنجایی که نهادها و 
اشخاص حقیقی و حقوقی شامل تولیدکنانادگاان، مصارف 
کنندگان و حامیان، کارکنان، شرکا و انجمن هاا، در ایان 
تعاونی عضو ههتند، اِنرکوپ به من ور حفظ قدرت رأی هار 

گیری موزون در قاالا   یک از سهامداران یک سیهتم رأی
اجارایای کارده  8102سا تار رأی کالج، طراحی و از سال 

گیری، وزن آرای ناهاادهاای  است. مطابق این ن ام رأی
 یابد. مختلف طبق جدول زیر تخصیص می

 : وزن آرای نهادهای مختلف در تعاونی اِنرکوپ0جدول 
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نهاد فعال در حوزه  81انرکوپ شامل کارگروهی متشکل از 
شود که این بازیگران هدف  ود  های تجدیدپذیر می انرژی

های  را انجام اقدامی مهتحکم در جهت توسعه انرژی
تجدیدپذیر در فرانهه تعریف کرده و کنترل مصرف انرژی را 

کنند. فعالیت این کارگروه به عنوان  بخشی از  تشویق می

آید که به تدریج در  فرآیند آزادسازی بازار برق به شمار می
های تولید، انتقال، توزیع  فرانهه اتفاق افتاد و طی آن بخش

برق از یکدیگر تفکیک شدند. بر این اساس  انوارها از سال 
کننده عمده برق از  های اقتصادی مصرف و بخش 8112
کننده برق  ود را انتخاب  توانهتند آزادانه تأمین 8112سال 

( 8112نمایند. در اوایل آزادسازی بازار برق )در اوا ر سال 
با  8112اِنرکوپ تشکیالت  ود را رسمی کرد و در سپتامبر 

دریافت تأییدیه ثبت قانونی تعاونی، به عرضه برق پردا ت. 
ها در پایان سال  بینی این تعاونی توانهت مطابق با پیش

 سری مالی و اقتصادی دست پیدا کند. به نقطه سربه 8112

 

عضو  2111مشتری،  02111، تعداد 8108اِنرکوپ در سال 
تولیدکننده شامل  22کارمند داشت و توانهت با کمک  01و 
نیروگاه  82سایت انرژی  ورشیدی،  08توربین بادی،  21

گیگاوات ساعت برق عرضه  28نیروگاه بیوگاز،  0برقابی و 
گیگاوات ساعت  228به  8102نماید. این مقدار در سال 
تعداد مشتریان و اعضای  8100رسیده است. در اواسط سال 

نفر افزایش یافت.  01111و  02111اِنرکوپ به ترتی  به 
 28111ای،  تعاونی منطقه 01با  8102اِنرکوپ در آغاز سال 

 2/0عضو، با اعالن یک فرا وان توانهت  82111مشتری و 
میلیون  08آوری کرده و سرمایه  ود را به  میلیون یورو جمع

و در مهیر  8102یورو افزایش دهد. این تعاونی در سپتامبر 
های تجدیدپذیر در قال  افزایش  توسعه استفاده از انرژی

ظرفیت عرضه برق تجدیدپذیر و توسعه عرضه بیوگاز، 
 میلیون یورو کمک مالی جذب نماید. 2/2توانهت 

 نحوه عملکرد

انرکوپ به عنوان یک شبکه تعاونی در کالن شهرها 
، 8181گذاری شده است. این شبکه در پایان سال  بنیان

تعاونی محلی مهتقل حول تعاونی اِنرکوپ  01متشکل از 
گانه در  های ده ملی به فعالیت پردا ته است. این تعاونی

 کنند: های زیر فعالیت می حوزه

 کنندگان و تولیدکنندگان جدید. یافتن مصرف

تحقیق و توسعه پیرامون تجهیزات مربوط به تولید برق از 
 های تجدیدپذیر. انرژی

های تجدیدپذیر و کنترل  آموزش موضوعات مرتبط با انرژی
 و مدیریت سمت تقاضا.

 گانه محلی های ده : محدوده فعالیت تعاونی0تصویر 
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اِنرکوپ برق را از تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر که  ود 
کند. در زمانی که  اعضای این تعاونی ههتند،  ریداری می

کنند یزم  ژنراتورهای اِنرکوپ برق مازاد بر نیاز را تولید می
است این مازاد در بازار برق اروپا به فروش گذاشته شود و 
در مقابل زمانی که تولید تعاونی ناکافی است )البته به 
صورت موقتی(، انرکوپ بایهتی برق را از بازار برقی که 
منبع انرژی مورد استفاده در آن لزوماً از نوع تجدیدپذیر 
نیهت،  ریداری نماید. در این شرایط عرضه کل برق توسط 

های مربوط به  رید برق تجدیدناپذیر را بر  اِنرکوپ، هزینه
کنندگان برق  کند. تمام تأمین سیهتم تحمیل می

هایی که برق تجدیدپذیر  زیرمجموعه اِنرکوپ، باید در دوره
کننده کافی نیهت،  تولید شده برای تأمین نیازهای مصرف

به  رید عمده برق بپردازند. در نتیجه پایداری عرضه برق 
 توسط این تعاونی تضمین شده است.

های انتقال و توزیع بخش عمومی به  برق توسط شبکه
ای  شود و در این میان اِنرکوپ هزینه کننده ارائه می مصرف

را بابت حق دسترسی متناس  با میزان مورد نیاز پردا ت 
کند. در نهایت برق با قیمتی که شامل هزینه انرژی و  می

کننده نهایی  هزینه دسترسی به شبکه است به مصرف
 رسد. می
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هاای  های تولید برق باا کاماک انارژی از جمله تعاونی
تاوان باه نایاروگااه بارق  تجدیدپذیر عضو اِنرکوپ می

در ناام  012اشاره کرد. عدد »  012لوسیول » ورشیدی 
این تعاونی یادآور تعداد اعضای آن در روز تأسیس اسات. 

به ثبت رسید و اولین فعاالایات  8102این تعاونی در سال 
اندازی نیروگاه  ورشیدی باا وساعات  رسمی  ود را با راه

پنل  ورشیدی بر روی پشات  222متر مربع معادل  0211
بام کار انه ساله بالنش آغاز کرد. این نایاروگااه دارای 

مگاوات ساعت برق اسات کاه  821ظرفیت تولید ساینه 
 انوار را تأمین نماید. تعاونی لوسیول  011تواند مصرف  می
هازار یاورو  021اندازی این نیروگاه  ، به من ور راه012

هزار یاوروی آن از  21گذاری انجام داد که مبلغ  سرمایه
 محل پس انداز شهروندان تأمین شد.

در تصاویر زیر تولیدکنندگان برق با کمک انارژی هاای 
شاوناد باه  تجدیدپذیر که اعضای اِنرکوپ محهوب مای

تفکیک نوع انرژی تجدیدپذیر مورد استفاده نمایاش داده 
 شده است.

 های تولیدکننده برق  ورشیدی عضو : تعاونی8تصویر 

 

برداری  های تولیدکننده برق عضو با بهره : تعاونی0تصویر 
 های بادی از توربین

 

 

 

 های برقابی عضو : تعاونی2تصویر 

 

برداری  های تولیدکننده برق عضو با بهره : تعاونی2تصویر 
 از زیهت توده

 

 جمع بندی

تواند به عنوان درس آموزه از بررسی فعالیت  آنچه می
تعاونی اِنرکوپ مورد بهره برداری قرار گیرد، در مدو مورد 
می تواند  الصه شود. مورد اول به نوآوری صورت گرفته 

سازی  گردد که به دلیل پیاده گیری باز می در سیهتم رأی
سیهتم رأی گیری کالج، قدرت رأی هر یک از سهامداران 

ریزی شده  شود. مورد دوم به فعالیت برنامه حفظ می
ای در سطح استانی  های انرژی تجدیدپذیر منطقه تعاونی

گردد که تولید برق پایدار را  ذیل تعاونی اِنرکوپ باز می
کند. از سوی دیگر درآمد پایدار  برای مشتریان تضمین می

ای نیز به واسطه عرضه من م برق  های منطقه تعاونی
 تضمین شده است.
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