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و دهشي كاهش انتشار گواهيمعامالت واحدهاماهيت

∗مجيد غمامي

و علوم سياسي دانشگاه تهراناستاديار گروه حقوق خصوصي دانشكدة  حقوق

 سياوش سفيداري
و علوم سياسية دانشكدالمللي كارشناس ارشد حقوق تجاري اقتصادي بين  حقوق

 دانشگاه تهران

)19/1/1393: تاريخ تصويب-30/2/1392: تاريخ دريافت(

 چكيده

پاك مندرج در پروتكل كيوتو، تنها مكانيزمي است كه با هدفي دوجانبه، توسعة مكانيزم
به»ب«غيرضميمة اعضاي  ويژه كشورهاي درحال توسعه، تواناييِ مشاركت از پروتكل كيوتو،

اي مكانيزمت پروژه حاصل از فعاليةشد واحدهاي كاهش انتشار گواهي.نددر آن را دار
به كنندگانِ اين پروژه مشاركتاز سوي اي هستند كه معموالً، واحدهاي قابل معاملهيادشده ها

 نظرليو،وجود دارد هاي متفاوتي ديدگاهدر خصوص ماهيت اين واحدها. رسند فروش مي
صو. ارائه نشده استجامعي در اين خصوص رت همچنين معامالتي كه بر روي اين واحدها

و انعطاف بسيار بااليي برخوردار بوده مي  ممكن است تحت تأثير ماهيت اين،گيرد، از تنوع
و گفته پيشدر اين نوشتار سعي شده است تا ماهيت واحدهاي. واحدها قرار گيرد با نقد

و سپس، انواع متعارف معامالت واحدهاي كاهش ارائههاي گاه ديگر ديدبررسي  شده، تبيين
و معايب هريك از معامالتهيانتشار گوا و نيز مزايا .در حد امكان بيان شوديادشده شده

 واژگان كليدي
و معايب هاي تعيين قيمت، كاهش انتشار گازهاي گلخانه پروتكل كيوتو، روش اي، مزايا

.پاكتوسعة شده، مكانيزم معامالت واحدهاي كاهش انتشار گواهي
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 مقدمه.1
اي براي واحدهاي منزلة انگيزه به1اي حاوي كربن انتشار گازهاي گلخانههاي كاهش طرح

و كاهش انتشار گازهاي گلخانه به صنعتي براي كنترل مي اي .)Cook, 2009: 64( روند كار

 كاهش انتشار رايب3 مبتني بر بازارالملليِ هاي بين ترين مكانيزم يكي از مهم2پاكتوسعة مكانيزم

از ميان. است5 اين، يك مكانيزم حقوقيِ مندرج در پروتكل كيوتو.است4يا گازهاي گلخانه

و در اصل6پذيرِ سه مكانيزم انعطاف كه در تعامل با بازار بوده  مندرج در پروتكل كيوتو

و يا محدوديت كميِ انتشار گازهاييمنظور ايفا به به كاهش  قسمتي از تعهدات مربوط

پاك، تنها مكانيزمي توسعة يافته طراحي شده است، مكانيزم اي براي كشورهاي توسعه گلخانه

كه كشورهاي درحال توسعه را شامل مي كه از يادشدهمكانيزم. شود است ، راهكاري است

و نيز هاي كاهش انتشار در كشورهاي درحال توسعه سرمايه طريق آن بر پروژه گذاري شده

شد در اين كشورها خو7پايدارارتقاي سطح توسعة موجب  بر اساس ديگر، سخنبه. اهد

واحدهاي كاهش توانديم از پروتكل كيوتو8»ب«ةميضم عضوكي، پاكتوسعةزميكانم

ديرا9شده انتشار گواهي دي 10اكسيد كربنكه هريك معادل يك تن اكسيد كربن يا يك تن

درة پروژكيدريگذارهيسرما برابردر باشد، مي11معادل عضو غير كشورِكيكاهش انتشار

ع كندتحصيل درحال توسعه، ويژه يك كشور پروتكل كيوتو، به12»ب«ةميضم ض،وو در

به سوي توسعه پايدار بازنمي،گفته پيشي واحدهاليبر تحص افزون كشور اخير .ماند از حركت

 ناشي از فعاليت پروژه، از قابليت تجارتةشديكاهش انتشار گواهاز طرف ديگر، واحدهاي

وربرخوردا بهند هاي همچنين قالب.دنرسيمفروشو خريد در بازارهاي مخصوص به خود

و منافعي براي هريك همراه با مزايا، معايب، ريسك،معامالتيِ اين واحدها متنوع بوده ها

و خريدارانِ واحدهاي كاهش انتشار گواه مييفروشندگان اما اينكه اين واحدهاي.دنباش شده

چه ماهيت حقوقي كاهش انتشار گواهي چه جايگاهي دستةو در اند شده داراي اموال از

كه تاكنون حتي در كشورهاي با نظام حقوقيِ برخوردارند، از موضوعات پيچيده اي است

توسعة مكانيزم دوگانة همچنين اهداف. طور شفاف به آن پرداخته نشده است پيشرفته نيز به

 
1. Emission Reduction Schemes. 
2. Clean Development Mechanism (CDM). 
3. Market-Based. 
4. Greenhouse Gas (GHG) Emissions. 
5. Kyoto Protocol. 
6. Flexible Mechanisms. 
7. Sustainable Development (SD). 
8. Annex B Countries. 
9. Certified Emission Reduction (CER) Units. 
10. One Tonne of Carbon Dioxide (t CO2). 
11. One Tonne of Carbon Dioxide Equivalent (t CO2-e). 
12. Non-Annex B Countries. 
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 بارةدر؛ Kirkman, Seres, Haites, Spalding-Fecher, 2012:نك پاكةتوسعزمي مكانيايدر خصوص مزا( پاك

و نكتوسعة مكانيزم چرخة مراحل  -Netto, Barani Schmidt,  2009: 224،86-162ص، 1391سفيداري،: پاك

و كاهش انتشار مقرونة، يعني حمايت از توسع) 229 از،اي گازهاي گلخانهةصرفبه پايدار

شدطريق انعقاد يك قرار  United Nations Development(داد با ساختار دقيق تكميل خواهد

Programme (UNDP), 2003: 70(.

شده از منظر حقوقي تبيين ماهيت واحدهاي كاهش انتشار گواهينخست در اين نوشتار،

تعيساختارهاو در قسمت دوم نيز پس از ذكر شود مي  انتقالي در قراردادهامتيقنيي معمول

ترين انواع معامالت واحدهاي كاهش انتشارِ شده، به معمولي كاهش انتشار گواهيواحدها

و نيز ريسكتوسعة هاي مكانيزم حاصل از پروژهةشد گواهي با پاك، مزايا، معايب هاي مرتبط

.خواهيم پرداختيادشده قراردادهاي 

 شده ماهيت واحدهايِ كاهش انتشار گواهي.2
و از جمله واحدهاي كاهش انتشار1كربن) واحدهاي اعتبار(ات طور كلي، تجارت اعتبار به

و شده، بر ايجاد حق قابل انتقال نسبت به انتشار مقدار خاصي از آالينده گواهي ها مبتني است

كه خود سنگ به تمام افراد چيزي استسازيِ بناي خصوصي اين مفهوم و متعلق كه حق عموم

روباشد مي  ,Wemaere, Streck, Chagas, 2009: 37-38, Menell(رو شده استبه، با انتقادات زيادي

1992: 489, Blumm, 1992: 371, Torres, 2001: 228(.به قطعهنظرية هاي تقسيم جو زمين

و توزيع آن ميان صنايع آلوده به كوچك از كننده جو خصوصي«مثابه شكلي  تفسير شده2»سازيِ

به سوءاستفاده از مشتركات  ,Wemaere, Streck, Chagas(انجاميد خواهد3جهانياست كه

Op.cit., 38(.اعتبارات ديگر شده، مانند در خصوص ماهيت واحدهاي كاهش انتشار گواهي

دانظر بسيار كربن، اختالفناظر بر كنترل  در؛ردوجود و مقررات بنابراين، تدوين قوانين

ا خصوص امور مهمي از و ماهيت بهينجمله تعيين محدوده نظر گونه واحدها ضروري

شده، واحدهاي كاهش انتشار گواهي،اند گفته.)Cordonier Segger, Gehring, 2009, 93(رسد مي

در كه مشاركتهستند پاك توسعة مكانيزم پروژة اجراي حاصل از4اقتصاديِاز نتايج  كنندگان

و گواهي و كسب مجوزها آن موردنيازهايِ پروژه، پس از انجام اقدامات الزم را، در قالب ها

كه حق مالكيت واحدهاي. ورندآميدستبهاوراق قابل معامله  به يادشدهبنابراين، منطقي است

در ديگر، براي اينكه مشاركتبيانيبه.)Chaudhary, Kumar, 2005, 4(ايشان تعلق گيرد كنندگان

 
1. Carbon Credits. 
2. Privatization of the Atmosphere. 
3. Global Commons. 
4. Economic Units. 
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به واحدهاي كاهش انتشار گواهي ه ادعايِ مالكيت داشته باشند، بايدشد پروژه بتوانند نسبت

به كاهش انتشار گازهاي گلخانه مالكيت)حق(اي حاصل از فعاليت پروژه، داراي نسبت

مالكيت واحدهاي.)Wilder, Willis, Guli, 2005: 301, UNEP Project CD4CDM, 2004, 64(باشند

وميپروژه تعيين شده بر اساس قرارداد منعقده ميان اطراف كاهش انتشار گواهي حوزة در شود

و.)Chaudhary, Kumar, Op.cit., 4(گيرد حقوق خصوصي قرار مي البته مقداري از اين واحدها

به يا بخشي از درآمد حاصل از فروش آن ها، مطابق با قوانين داخليِ كشورها ممكن است

2المللي بينمبادلة قابليمنزلة واحدهاي معرف حقوق مالبه اين واحدها.1مالكيت دولت درآيد

و ماهيت واحدهاي.)Curnow, Hodes, 2009, 44(اند گذاري شده نيز نام ، گفته پيشنوعِ تعريف

و هم در سطح بين،ها در وضعيت حقوقيِ آن . تأثيرگذار خواهد بود،المللي هم در سطح داخلي

 مانند6حقوق الكترونيكيو5 ابزارهاي مالي،4كاالها،3آيا اين واحدها در گروه منابع طبيعي

مي در سهام جاي يا8اي هاي سرمايهو يا دارايي7)معامله(مبادله كاالهاي قابلزمرة گيرد، يا

كاالهاي طبقة اين واحدها را در بعضي.)Chaudhary, Kumar, Op.cit., 5( است9تجاري

آن قابل و برخي نيز در مبادله قرار داده مزمرة ها را و يا 10محسوس، اليِ غيرابزارهاي  مانند سهام

كه اينبه داليل كاربردي پيشنهاد كردهبعضي.).Id(اند جاي داده 11اعتبارهاي صادرات اند

 تلقي كردن 13 برخي ديگر با مجوزو).Id(نظر گرفته شود در12واحدها به عنوان كاالهاي مالي

ميشدهي كاهش انتشار گواهيواحدها صر، بيان مقام 14اجازةفاً كنند كه يك مجوز

ب صالحيت بهرايدار و از استفاده و موضوع كارگيري بهاجازه است و بدون كارگيري استفاده

آنيادشدهمقام اجازة  و از جايي كه يك مجوز، كاال نيست،، ممنوع يا غيرقانوني خواهد بود

 
جم پنجةقانون برنام« از 138ةبراي مثال در حقوق ايران ماد.1 اعالم) 1389مصوب(» هوري اسالمي ايرانساله پنجم توسعه

و شركت سازمانةكلي«:دارد مي به ها منظور كاهش انتشار گازهاي آالينده در چهارچوب هاي مشمول قانون برنامه كه

مي)CDM( پاكةالمللي موجود، مانند سازوكار توسع سازوكارهاي بين به، موفق به اخذ گواهي كاهش انتشار شوند، مجاز

مي يا فروش آن طي سالواگذاري ذي%)70(هفتاد درصد. باشند هاي برنامه ربط وجوه حاصله جزء درآمدهاي داخلي شركت

و هزينه منظور مي و پرداخت خواهد بود هاي مربوط به اخذ گواهي شود سي. هاي مزبور از همين محل قابل تأمين

ميةمانده به خزان باقي%)30(درصد .»شود كل كشور واريز
2. Internationally Tradable Units. 
3. Natural Resources. 
4.Goods. 
5. Financial Instruments. 
6. Electronic Rights. 
7. Tradable Commodities. 
8. Capital Assets. 
9. Business Assets. 
10.Non-Tangible Financial Instruments. 
11.Export Credits. 
12.Financial Commodities. 
13.Licence or License. 
14.Permission. 
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بهةبلكه صرفاً اجاز به عنوان مجوزي كاال، بلكه صورت انجام كاري است، اين واحدها را نبايد

باعضب.)Wiser, 2002: 295( است1»حقِ آتي براي آلوده كردن«ةكه اعطاكنندكرد منظور ي نيز

به اينكه واحدهاي كربن نبوده، بلكه در گروه حق3حقوق ماليزمرة در2تصريح

ميو در طبقه4)خاص(فردبه منحصر كه 5)پول(رايج تواند مانند وجه اي خاص از حقوق است

در هاي حقوقي كه به موضوع تجارت كربن پرداخته اند كه نظام، گفتهشودمله معا اند، اغلب

همچنين.)Button, 2008: 574, 595(اند خصوص ماهيت واحدهاي كربن سكوت اختيار كرده

به تعريف واحدهاي كربن به،مقررات اين كشورها آننه بهقصد تبيين ماهيت مثابه، بلكه

بهة دارندكه معرفي حقي آن علتآن واحدها حق مالك بودن ميآن معامله كردن، كند، را پيدا

 در اثر عدم،شدهي كاهش انتشار گواهي دانست كه واحدهاديباكارآغازدر.).Id(اند پرداخته

به عبارت خالصه، در اثر عدماي گازهاي گلخانهانتشار مبه)انتشار(و  موضوع اين.دنيآيوجود

ميموجب طرح مسائلِ و دشواري تأقابليت عدم،ايآ از جمله اينكه؛شود پيچيده و ديي اعتبار

ا يا خير داردراشدن  اين آيا؟اند قابل معامله،از ماليت برخوردار بوده واحدهاني؟ چگونه

اند؟ اگر كدام، بلكه منفعت شوند يا هيچ واحدها عين هستند يا نوعي حق محسوب مي

م چه نوع منفاند منفعت هر،عنوان يك قاعدة كليبه يا منفصل؟ اندصلتعتي؟ قابل معامله بودن

عنيا.چيزي وابسته به وجود داشتن آن است  كتابكي مانندي،ني وجود، اعم است از وجود

واي واقعمِدر عالَ يا) حق تقدم در اجاره( مغازهكييِ مانند سرقفلي، وجود اعتباريا خارج، و

ه كه و پيشه، اما. اند غيرقابلِ انتقال)ملكبدون تسليمِ(ردو بدون انتقال منافعِ ملكحق كسب

ا كه ميِ واحدها حاونيآنچه ازد،نباشي آن اي گازهاي گلخانه عدم انتشار مقدار مشخصي

.است

و مشتري( از ميان مالك...«: حقوق نيز معتقدنداستادان برخي از و(، مملوك)بايع مبيع

و مشتري بر ثمنسلطةدو(و ملك) ثمن كه موجود اعتباري)بايع بر مبيع ، فقط ملك است

دو مي نه تغييرِ ملك، و مملوك؛ پس مبادله، عبارت است از تغييرِ دو نه مالك باشد

ص1387ي، لنگروديِعفرج(»مملوك اي با مكانيزم صورت، اگر پروژههردر.)173و172هاي، ذيل شماره67،

رعتوسعة  و با و لحاظ همة ايت پاك قواعد، به صدور واحدهاي كاهش انتشار همة شرايط

كه اگر پروژهبينجامدشده گواهي به اين علت اين واحدها را تحصيل كرده است اي با اين، تنها

در خصوص(شد اي نيز حاصل نمي افتاد، كاهش انتشار گازهاي گلخانه مكانيزم اتفاق نمي

و تفسير افزون بودن در پر -Michaelowa, 2009, 248:نك(پاك، توسعة هاي مكانيزم وژهمفهوم

 
1. A Future Right to Pollute. 
2. Carbon Units. 
3. Property Rights. 
4. Sui Generis Right. 
5. Currency. 
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كه اگر پروژه. 271) با به عبارت ديگر، فرض بر اين است و اين مكانيزم به اجرا درنمياي آمد

سبب،هاههاي متعارف اجراي پروژ شد، مانند روش مالحظات محيط زيستي در آن رعايت نمي

مي نشر گازهاي گلخانه به ميزان خط مبنا در پروژهحداق(شد اي در؛ پاكتوسعة هاي مكانيزمل

و معناي  ,Shrestha, Sharma،94-95ص1391سفيداري،:نك(خط مبنا) روشِ(خصوص مفهوم

Timilsina, Kumar, 2005(ازبهآلودگي اين كه كه باوجود مكانيزماي آلودگيمراتب بيشتر بود

ميتوسعة  فرض يك پيشپاك، توسعة مكانيزمجزبه وجود يك پروژه بنابراين،. افتاد پاك اتفاق

،پس. اي تأسيس نشودو در آينده نيز چنين پروژهباشد حتي اگر درواقع وجود نداشته؛است

نه صرف تأسيس پروژه نيز نكوهش پاداش نيست، بلكه درخورِ سزاوار تنها اي با اين مكانيزم،

.خواهد بود

به معنيِ پاين واحدها كهاي ديدهفقدان بيانيبه. فتدبيدر آينده اتفاق احتمال دارد است

مي آلودگيديگر، انتشار كه رخ نداده است، ماهيت اين واحدها را تشكيل ديشا. دهد احتمالي

ا  نداشتن در صورت وجودايِ بيشتر، گازهاي گلخانهكه انتشاردكرهيگونه توجنيبتوان

كهي، امرپاكتوسعة اي با مكانيزم پروژه آن دستاي بالقوه موجود است است كم زمينة ايجاد

. داراي ارزش است) انتشار بيشتر يا خط مبنا(زمينه بنابراين، ازبين بردن همين؛وجود دارد

كه آيا اينپرسش بايد به اين سپس درميشمرده ها مال گونه واحد پاسخ داد شوند يا خير؟

ا«: تعريف مال گفته شده است به پول باشدچيزي است كه و قابل تقويم » رزش اقتصادي داشته

ص1381ي، لنگروديِعفرج( كه واحدهاي.)4672شمارة، ذيل 595، در بازارهاي يادشده درنتيجه، ازآنجا

ميبرابرو در هستندو اقتصادي1كربن داراي ارزش بازاري گونه شود، اين آن پول پرداخت

اقسام مال، عين، منفعت يا حق؟ برخي اشتباه تصور اما از كدام. شوند واحدها مال محسوب مي

به اين دليلاند كرده  از قابليت نامبردهكه واحدهاي اند داده احتمالو كاال بودن اين واحدها را

مي دليل قابليت لمس را نيز اين دانستهولمس برخوردار هستند كه اين واحدها برنتوان اند د

شوبرگة رويِ و انتقال برخوردار باشنكاغذي پيرينت گرفته و از قابليت نقل و افزودهند اندد

بيكه كه آنچه در دست دارنده است، برگ كاغذي ارزش ذاتي باشد، بلكه فاقد ارزش نيست

كه مي بر اين.)Wiser, Op.cit.. 294, 295( باشد مبادله قابلتواند نمايانگر حقوقي ارزشمند است

ديگفته پيش، براي يافتن پاسخِ پرسش پايه كه همان يك تن  اكسيد به محتواي اين واحدها

ديبايد انتشارنيافته است،) معادل(كربنِ كه يك تن به اين دليل و كربنِ اكسيد رجوع كرد

در؛ باشند، اين واحدها، عين نمينيستعينيت در عالم خارج داراي نيافته، انتشار) معادل(

به.بودخواهدو منفعتن حق ميانتيجه، امر، در در خصوص منفعت نيز و طور معمول

كه اگر. هاي سنتي، منفعت يا متصل است يا منفصل بندي تقسيم ممكن است گفته شود

 
1. Market Value. 
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كه اين را جزء منافع متصل بدانيم، بايد بپذيريم كه بدون تسليم پروژه دشدهياواحدهاي اي

در.، غيرقابل انتقال استهواحدها را تحصيل كرد اس اين كه واحدهاي حالي  گفته پيشت

 همچنين. پذير است امكان تفكيك آن از پروژه امكان،تنهايي از قابليت انتقال برخوردار بوده به

، هر داده شونداجاره يادشده اگر واحدهاي. واحدها از قابليت اجاره دادن برخوردار نيستنداين

ميدليلمستأجري به اين ا قرارداد اجاره را منعقد  بنابراين،؛كندين واحدها استفاده كند كه از

طرفي،از. كه همان واحدها هستند، ازبين خواهد رفت مستأجر، موضوعِ اجارهاستفادة با

كه واحدهاي  از اقسام منافع منفصلِ مال شدهي كاهش انتشار گواهممكن است پاسخ داده شود

كهميوة، نمونهبراي.دنباش مي از پس از چيدهدرخت، جزء منافع منفصل درخت است شدن

طيو در تدريجبه، اين واحدها در طول زمانهمفرض ايندر. شود درخت، تبديل به عين مي

ميقابليت مانند يك عينْ،شدهجدا شود، اما درنهايت از پروژه مراحلي حاصل مي . يابد انتقال

به يادشدهاين درحالي است كه عين بودن واحدهاي غيرقابل پذيرشه نگارندگان اين مقال نظر،

در. است . حقوق مالي هستندزمرة از طرف ديگر، ممكن است استدالل شود كه اين واحدها

مي به كه نظر كه واحدها را در گروه حقوق مالي قرار دادهاين رسد، دليل كساني اند، اين باشد

و انتقال برخوردارهستند داراي ارزش يادشده تنها واحدهاي نه ، بلكه از همهدنو از قابليت نقل

به مهم مي ها حق انتشار اضافيِ گازهاي گلخانهآندارندة تر، اين واحدها و هميننده اي را د

كه ماهيت اين واحدها را تشكيل داده بايد نخست در پاسخ،. شودتواند معاملهمي،حق است

و داشتنِ ارزش، به دليل مال بودن آن و انتقال كه قابليت نقل نه گفت و . حق بودنهاست

كه حقِ ناشي از دارا بودنِ. همچنين بايد ميان دو امر تفكيك قائل شد نكته در اين است

آن واحدهاي كاهش انتشار گواهي و مالكيت كه مرحله شده ازاي ها،  تعيين تكليف نسبت پس

.متفاوت استيادشده باشد، با ماهيت واحدهايبه ماهيت اين واحدها مي

و، ماهيت واحدهاي كاهش انتشار گواهيمقالهنگارندگانبه نظرِ شده، از اقسام منافع

كه گروه«: اند منفعت عقاليي را چنين تعريف كرده.»منفعت عقاليي«عبارت است از  هر نفعي

مي قابل مالحظه يِعفرج(» شود اي از عقالء يك قوم، از آن استقبال كنند منفعت عقاليي ناميده

ص1380ي، لنگرود ديابر اينبِر.)62، كه كاهش هر تن از ،)معادل(كربن اكسيد تعريف، ازآنجايي

دا هاي زيست در كاهش آلودگي ازحدو موجب كاهشِ حجمِ بيشردمحيطي، تأثير بسزايي

مي مجاز تراكم گازهاي گلخانه نه اي ها اي از عقال، بلكه تمام انسان مالحظه تنها گروه قابل شود،

و نسلموضوعاينو كنندمياز آن استقبال در. خواهد بودآينده هاي به نفع بشريت امروز

كه داراي ارزش اقتصادي واحدهاي كاهش انتشار گواهي نتيجه، و اند شده، منافع عقاليي هستند

ميبرابرِ در .شود آن پول پرداخت
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تعيساختارها.3 ي معامالتي ساختارهانتري معمول انواعِومتيقنيي معمول
 شدهي كاهش انتشارِ گواهيواحدها

ب، فرصت)معادل(كربن) واحدهاي اعتبار(تجارت اعتبارات هاي كاهش هزينهرايهايي را

و افزايش كار .)Otis, 2002, 95(كندبه صنايع موجود در بخش انرژي ارائه مي1يي انرژياپروژه

دريك«: اند را چنين تعريف كرده) معادل( واحدهاي اعتبار كربنةمعامل به طرف ديگر طرف،

به اهداف خود در3اي، كاهش انتشار گازهاي گلخانه2هاي ازاء استفاده از دارايي جهت رسيدن

و هوايي آب  هاي برخي شرط.)Lin, 2009, 136(» پول پرداخت كند،4ارتباط با كاهش تغييرات

دتحويل ندادن جبران خسارت در برابر هاي شرطقراردادي مانند و نيز يا تأخيرِ قوةر تحويل

كه ممكن است در اين نوع از بازار مطرح شود، حياتي5قاهره،  در مديريت انواع احتماالتي

شده گاه نيز ممكن است واحدهاي كاهش انتشار گواهي.)Wilder, Fitz-Gerald, 2009, 309(است

كه علت آن را بايد به ميزاني كمتر از آنچه پيش قصور در در بيني شده است، صادر گردد

.)Krey, Santen, 2009, 243( نظر جست كارگيري فناوري مناسب با پروژه مورد به

ساختارهاي معمول تعيين قيمت در قراردادهاي انتقال واحدهاي كاهش انتشار.3.1
 شده گواهي

در خصوص برقراري ارتباط پويا ميان قيمت( شده ارزش واحدهاي كاهش انتشار گواهي

European Union Allowances (EUAs)نك(شدهو قيمت واحدهاي كاهش انتشار گواهي :

Medina, Pardo, Pascual, 2011(و؛ به چندين عامل بستگي دارد پذير بودن امكان از جمله عملي

و هم از نظر ماليلحاظ پروژه، هم از   مقدار واحدهاي حاصل از فعاليت؛)Kazim, 2011(فني

هاي معامله در تأمين در خصوص هزينه(6هاي معامله هزينه؛در بازار قيمت واحدها؛پروژه

 :Chadwick, 2006: 256-271،Michaelowa, Jotzo, 2003:نك(شده واحدهاي كاهش انتشار گواهي

1-35،Michaelowa, Jotzo, 2005: 511–523  ،(Pin, 2005: 1-16و  تأثير قيمت پايين بر بارةدر؛

و ريسك Leslie, 2006: 22):نك(هاي معامله هزينه  ,Subbarao(هاي موجود در تأمين واحدها

نظام« در شدهي كاهش انتشار گواهياستفاده از واحدهاةاجاز در خصوصنيهمچن؛)2011

7»اروپايةاتحادتجارت انتشار 
سه شيوه برايبه.)Kossoy, Guigon, 2012: 9-11:نك( طور معمول،

 
1. Energy Efficiency. 

از.2 ا» مال«،»دارايي«در اينجا، منظور و يا غيرمحسوساز هر نوعي است؛ اعم .ز مال محسوس
3. GHG Emission Reduction Assets. 
4. Climate Change Mitigation. 
5. Force Majeure Event. 
6. Transaction Costs. 
7. EU Emissions Trading System (EU ETS)). 
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د بهاند عبارتكهاردتعيين قيمت اين واحدها وجود به از تعيين قيمت  طور ثابت، تعيين قيمت

دو، شناورشكل .و تركيبي از اين

 قيمت ثابت.3.1.1
شده براي شده عبارت است از قيمت توافق براي واحدهاي كاهش انتشار گواهي1قيمت ثابت

كه واحدهاي كاهش انتشار گواهي و شده  در اين فرض به اين امر.غيرقابل تغيير استثابت

چه ميزان قيمت واحدهاي كاهش انتشار گواهي توجه نمي شده در بازار كربن تغيير شود كه به

و يا در نوسان بوده است ترجيح بيشتر فروشندگانِ واحدهارااين ساختارِ قيمت. پيدا كرده

آندهند، مي و كنندمي حساب يادشدههاي ها براي تأمين ماليِ پروژه، بر روي قيمت زيرا

به نمي هم. اندازندبيخطر خواهند با تغييرات بازار تأمين ماليِ پروژه را ساختار قيمت ثابت،

و هم فروشنده را از  .داردميدر امان واحدها اين بازار در خصوص قيمت هاي نوسانخريدار

 قيمت شناور.3.1.2
شده عبارت است از قيمتي كه در طول زمانهيبراي واحدهاي كاهش انتشار گوا2قيمت شناور

و شاخص به معيار مي با توجه كه عمدتاً بر اساس نوسان قيمت در بازار ارزيابي شود، هايي

كه در زمان انعقاد قرارداد سخنبه. يابدميتغيير  و در قرارداد توافقِطرفين ميان ديگر، قيمتي

نه درج مي م شود، و متغير استتنها ثابت نيست، بلكه حتي اين، وجودبا. شخص نيز نبوده

و مذاهب اسالمي اگرچه. قيمت شناور از قابليت تعيين برخوردار است بطالن بيع بر همة فقها

و توافق دارندبه علت جهل در ثمن، ص1379نوري،( اجماع و،)39، اما افزون بر تعيين قطعي

داحنهاييِ ثمن، توافق بر روش تعيين ثمن نيز مصح مكانيزمِ چگونگيو است نسته شده بيع

صهمان(باشد تعيين ثمن، از مصاديق تعيين ثمن مي ،33(.

و شناور.3.1.3  تركيبي از قيمت ثابت
به ممكن است قيمت در قراردادهاي انتقال واحدهاي كاهش انتشار گواهي اي درج گونه شده

و قيمت شناور باشد به عنوان يك نخستر اين فرض،د. شود كه تركيبي از قيمت ثابت قيمت

هاي با گذشت زمان يا زمانشده تعيينشود، سپس قيمتميمشخص قيمت ثابت در قرارداد 

سالة10، در قرارداد انتقالِ نمونهبراي. يابدميافزايش) اغلب(معيني، مبتني بر توافق طرفين 

مي واحدهاي كاهش انتشار گواهي گ شده، درج ذشت هر سال از زمان انعقاد شود كه خريدار با

 
1. Fixed Price. 
2. Floating Price. 
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كه از در قرارداد مشخص شده است، به آغاز قرارداد، مبلغ مشخصي را اضافه بر قيمت ثابتي

.فروشنده پرداخت نمايد

 شده ترين ساختارهاي معامالتيِ واحدهاي كاهش انتشارِ گواهي انواعِ معمول.3.2
و خريد واحدهاي كاهش انتش كنندة ساختارِ قرارداد تعيين،1شده ار گواهيدر قراردادهايِ فروش

و زمان تحويل  فروشنده سوي واحدها از اين زمان پرداخت وجوه از طرف خريدار

به انواعِ.)United Nations Development Programme (UNDP), Op.cit.: 70(است در اين قسمت

هاي حاصل از پروژهةشد ترين ساختارهاي معامالتيِ واحدهاي كاهش انتشارِ گواهي معمول

و نيز ريسكتوسعة مكانيزم  .پردازيممييادشده هاي مرتبط با قراردادهاي پاك، مزايا، معايب

 فوري يا نقديمعاملة.3.2.1
كه در آن فروشنده، براي2 فوري يا نقدي،ةمعامل واحدهاي كاهش انتشار نمونه، ساختاري است

كةشد گواهي آن حاصل از يك سال ها اهش انتشار ناشي از پروژه را در عوضِ پرداخت قيمت

مي نوبتدر يك به وي تحويل و. دهد از طرف خريدار، در اين ساختار، ميان فروشنده

خريدار، تعهدات بيشتري در آينده در خصوص تحويل اضافيِ واحدهاي كاهش انتشار 

و يا پرداخت قيمت بيشتري براي گواهي اين واحدهاي اضافي از طرف شده از طرف فروشنده

و همچنين مانعي براي طرفين از انجام معامالت نقديِ ديگر در سال بعدي وجود  خريدار

كهيمز. ندارد و هم براي فروشنده اين است ت انجام معامالت فوري يا نقدي هم براي خريدار

و فروش اين واحدهاها آن برخوردار از قابليت انعطاف بااليي در آينده در خصوص خريد

و نيز ريسك نبودگونه معامالت براي فروشنده، ريسك از معايب اين. خواهند بود  خريدار

براي خريدار نيز. استآينده هاي شده در سال كاهش قيمت واحدهاي كاهش انتشار گواهي

و آن عبارت است از افزايش قيمت واحدهاي ريسك قابل در يادشده توجهي وجود دارد

مي هاي بازار نيز اين وضعيت را پيشكه بسياري از تحليل آيندههاي سال .)Ibid., 72(كند بيني

شده براي فروشنده بنابراين، در قراردادهاي فوري يا نقدي، واحدهاي كاهش انتشار گواهي

 به اين معني موضوعاين.)Curnow, 2010, 18( است تحويل به خريدارآمادةو شودميصادر 

كه واحدهاي در اين قالب قراردادي، خريدار. اند قبل از انعقاد قرارداد صادر شدهيادشدهاست

مي تعييندر زمان تحويل، قيمت ثابت  به فروشنده پرداخت . كند شده براي اين واحدها را

و هم براي فروشنده همچنين ريسك موجود در قراردادهاي فوري يا نقدي، هم براي خريدار

 
1. Emission Reduction Purchase Agreements (ERPAs) or Certified Emission Reductions Sale 
and Purchase Agreements (CERSPAs). 
2. Spot or Cash Transaction. 
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پر ندادن تحويلخصوصدر  فروشندگانْبيشتر اين، وجودبا. است، بسياركم نكردنداخت يا

به اين تأمين مالي براي پرداختي از طرف خريدار كه هيچ پيشدليل اين قالب قراردادي را

.)Weiss, 2008, 6(دهند گيرد، ترجيح نمي هاي پروژه صورت نمي منظور پرداخت هزينه پروژه به

بر روش پيش.3.2.2 هشد واحدهاي كاهش انتشار گواهيآيندة اي توليد پرداخت
يواحدهاةنديآدي توليپرداخت براشيپ دهندگان يا فروشندگان، روش بسياري از توسعه

و متعارف1شدهيكاهش انتشار گواه درمعاملة اين را به عنوان قالب معمول نظر واحدها

به بسياري از توسعه. گيرند مي به حضور هاي غيرانويژه سازم دهندگان پروژه، دولتي كه تمايل

آن خواهند كه درآمد قابل در بازار كربن دارند، مي به اين. ها پرداخته شود توجهي از پيش

به سرمايه درحالي است كه سرمايه كه تمايل به گذاري در پروژه گذاراني دنبال كاهش ها دارند،

ميريسك خود از طريق تحصيل درآمد پروژه مانند اعتبارات  خريداران واحدهاي. باشند كربن

به يعني،شده كاهش انتشار گواهي كه پي بازگشت سرماية خود هستند، كساني هم اصرار در

كه مي هاي پروژه كمترين مقدار وجوه را در خصوص ريسكممكن استخواهند تاجايي

مي. پرداخت كنند كه قراردادهاي فوروارد همچنين خريداران ترجيح ش پرداخت يا رو2دهند

مي پرداخت يعني درصورتي از طرف خريدارانْ؛نمايند را منعقد3با تحويل كه شود انجام

به واحدهاي كاهش انتشار گواهي ، سپس به نام شوند طور كامل اعتبارسنجي شده، گواهي شده،

و انتقال خريدار ميموضوعاين. يابندثبت  پروژه درصدد يافتنةدهند شود تا توسعه موجب

به راه و تبديل آن طور معمول،به. باشدمنظور تأمين مالي پروژه هايي براي اتخاذ تعهدات مالي

يشده، با امضاي كاهش انتشار گواهيواحدهاةنديآدي توليپرداخت براشيپدر ساختارِ 

به فروشنده ثمن قرارداد را پرداخت مي از قرارداد، خريدار كند، اما فروشنده مقدار معيني

دي كاهش انتشار گواهيواحدهاي كربن اكسيد شده را كه هر يك معادل يك تن كاهش انتشار

مياست) معادل(  United Nations(دهد، در هر سال، براي چند سال مشخص به خريدار تحويل

Development Programme (UNDP), Op.cit.: ترين روش براي اين قالب قراردادي، معمول.)71

همچنين، در اين نوع قرارداد، واحدهاي. شده است گواهيانتشارانتقال واحدهاي كاهش 

شده در زمان انعقاد قرارداد براي فروشنده صادر نشده است، اما در آينده كاهش انتشار گواهي

آن. صادر خواهد شد كه خريدار ممكن است در اين قالب قراردادي با روبهروريسك مهمي

كه اگر پروژه با شك كه خريدار به عنوان پيشگردد، اين است پرداخت ست مواجه شود، پولي

 
1. Upfront Payment for Future Stream of CERs. 
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مييادشده اين، ريسك وجودبا. بين خواهد رفت داده است، از از را توان با اخذ تضمين

.هاي بانكي كاهش داد نامه جمله ضمانت فروشنده، از

دهشي كاهش انتشار گواهي واحدهالي تحويبرا قرارداد فوروارد.3.2.3
به خريد يا فروش اموال مشخص در زماني معين قرارد اد فوروارد عبارت است از توافق نسبت

و با قيمت  در قرارداد فوروارد براي تحويل واحدهاي كاهش انتشار. معلومدر آينده

مي اين،1شده گواهي از گونه توافق كه فروشنده مقدار مشخصي واحدها را در آينده در اين شود

عوض، خريدار نيز،كندي كه از قبل در توافق ايشان آمده است، منتقل تاريخ معين به قيمت  در

به فروشنده پرداخت شده مشخصدر همان تاريخ، قيمت در قراردادهاي فوروارد. نمايدرا

 اگر هم پرداختي صورت گيرد، ميزانِ؛شود اصوالً وجهي در زمان انعقاد قرارداد پرداخت نمي

به اين همينبر. بوداين پرداخت بسياركم خواهد ، معامالت با ساختارِ دادوستدهاگونه اساس،

همچنين قراردادهاي با ساختار فوروارد، معموالً. شودمي نيز اطالق2»پرداخت با تحويل«

به تحويل مقدار مشخصي از واحدهاي كاهش انتشار گواهي و در برخي فروشنده را ملزم شده

و حداكثر، در هر سال يادشدهاي، به تحويلِ مقداري از واحدهمواقع ملزم، با تعيين حداقل

به.).Id(كند مي تا مدت اين قراردادها نيز ميسي طور معمول، از يك در قراردادهاي. باشد سال

افزايش يا كاهش قيمت واحدهاي كاهش انتشار(ريسك قيمت بازار معموالً فوروارد

مي) شده گواهي  CERSPA (Certified Emission Reductions Sale(شود ميان طرفين قرارداد تقسيم

and Purchase Agreement) Secretariat, 2009: 13(.با  موضوع اساسي در قراردادهاي پرداخت

طور ثابت مشخص شده است يا خير، بلكه تحويل، اين است كه آيا قيمت براي تحويل به

و معيارهايي  به عوامل ميكه طرفين وابسته است تثبيت قيمت بنابراين،. آورند در قرارداد خود

به قيمت قراردادهاي فوروارد براي تحويل واحدهاي كاهش انتشار گواهي شده، با توجه

مي،شده در قرارداد، به دو قسمِ تعيين و قيمت شناور تقسيم اين، وجودبا. شود با قيمت ثابت

و يا شناور، هريك از قراردادهايةو همچنين هزين كاهش ريسكرايب فوروارد با قيمت ثابت

قيبيشده به صورت تركي كاهش انتشار گواهي واحدهالي تحويقرارداد فوروارد برا متي از

و شناور . نيز ممكن است منعقد گرددثابت

1. Forward Contract for Delivery of CERs. 
2. Pay on Delivery. 
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1 با قيمت ثابتدهشي كاهش انتشار گواهي واحدهالي تحويبرا قرارداد فوروارد.3.2.3.1

به دالر قراردادها، گونه در اين و يا يوروا خريدار به پرداخت قيمت ثابت معموالً براي2مريكا

 United Nations Development Programme(شودميشده ملزم واحدهاي كاهش انتشار گواهي

(UNDP), Op.cit., به ايندر.)71 وجه(طور معمول، فروشنده در معرض ريسك پول صورت،

به دالر، خواهد بود3)رايج به او كه ميازيرا هر پرداختي و يا يورو صورت گيرد، مريكا

به وجه رايج در كشور فروشنده تبديل خواهد شد  ,Mitsubishi UFJ Securities, 2007(درنهايت

به،شده همچنين قيمت ثابت براي واحدهاي كاهش انتشار گواهي.)28 اي در قرارداد گونه گاهي

گذ تنظيم مي گام با پيشرفت قرارداد،بهو يا گام4شت زمان، بر اساس شاخص تورمشود كه با

ساله10در قراردادهايِ براي نمونه ريسكي كه ممكن است. مبتني بر توافق طرفين، افزايش يابد

از اعتبار هفتدورة با  اعتبار دورة ساله براي پروژه رخ دهد، اين است كه عمرِ قرارداد بيش

شده در قرارداد براي تحويل بيني پيشةشد واحدهاي كاهش انتشار گواهي درنتيجه،،پروژه بوده

و ميزان كاهش انتشار صورت گرفته به خريدار، بيش از تفاضل ميان خط مبنايِ انتشار پروژه

در. باشد براي دريافت اين واحدها مي وةنظر گرفتنِ دور بنابراين، فروشنده بايد با  اعتبار پروژه

ن و به انعقاد قرارداد اقدام كندخط مبناي آن  United(يز درصد احتمال تمديد دوره، نسبت

Nations Development Programme (UNDP), Op.cit., 71(.

 بـا قيمـتدهشـي كـاهش انتـشار گـواهي واحدهالي تحويبرا قرارداد فوروارد.3.2.3.2
5شناور

به تحويلقراردادها، گونهندر اي  مقدار مشخصي از واحدهاي كاهش انتشار فروشنده

كه خريدار پرداختميملزم شده در هر سال گواهي باد،كنميشود، اما قيمتي معيار در هر سال

در. يابدمي) افزايش يا كاهش(تغييرمشخصي  كه قيمت به عبارت ديگر، برخالف حالت قبل

مت شناور، قيمت در زمان انعقاد زمان انعقاد قرارداد مشخص بود، در ساختار معامالت با قي

لي تحويفوروارد براقراردادهاي پديد آمدنبا. قرارداد مشخص نيست، بلكه متغير است

باي كاهش انتشار گواهيواحدها كه در اين نوع قراردادها، شناورمتيق ساختارشده ، ازآنجايي

كه براي پرداخت قيمت در مي معياري به نظر گرفته ق شود، يمت روزِ اين واحدها طور معمول

كه  به اينكه اصوالً قيمت واحدها در بازارهايي و با توجه  كاهشيواحدهادر بازار است،

نه كاهش است، رو به افزايششوندمي معامله شدهيانتشار گواه درنيزو،و نظر گرفتن اينكه با

 
1. Forward Contract for Delivery of CERs at Fixed Price. 
2. US dollars or Euros. 
3. Currency Risk. 
4. Inflation Index. 
5. Forward Contract for Delivery of CERs at Floating Price. 
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ت، قالب با گذشت زمان رو به افزايش خواهد گذاشيادشدهتعداد خريداران واحدهاي

باي كاهش انتشار گواهي واحدهالي تحويفوروارد براقراردادهاي  ، شناورمتيق ساختارشده

از. تا خريدارفروشنده است بيشتر به نفع البته حتي با انعقاد اين نوع از قراردادها، فروشندگان

مي؛نخواهند بوددر امان توجهي هاي قابل ريسك تاش از جمله اينكه قيمت شناور باعث ود

 زيرا پرداخت كامل از طرف،ريزي كنند فروشندگان نتوانند بر مبنايِ جريان وجوه آينده برنامه

يواحدهاحد انتظاراز در اين ساختارِ قراردادي، اگر بيش. خريدار در هر سال، نامعلوم است

به شود در بازارهاي آينده عرضه شدهيكاهش انتشار گواه بيش از ديگر، ميزان عرضه بيانيو

و درنتيجه، فروشنده كمتر از آنچه اين ميزان تقاضا باشد، قيمت  واحدها كاهش خواهد يافت

مي در زمان انعقاد قرارداد پيش دريافت خواهد از خريدار را يادشده كرد، قيمت واحدهاي بيني

به ايفامسئله بينجامد ممكن است به اين موضوعاين. كرد  تعهدات ماليِيكه فروشنده قادر

.)Ibid., 71, 72(خود در خصوص پروژه نباشد

 به صورتدهشي كاهش انتشار گواهي واحدهالي تحويبرا قرارداد فوروارد.3.2.3.3
و شناور 1تركيبي از قيمت ثابت

بگونه اين و كاهش ريسكراي قرارداد هاي هريك از قراردادهاي فوروارد با قيمت هزينهنيز ها

و يا شن بثابت آهاور بدر اين نوع از قرارداد. مده استوجود ميراي، كه مثال ذكر 50شود

و شدهي كاهش انتشار گواهيواحدهادرصد از مانده با قيمت درصد باقي50 با قيمت ثابت

. به خريدار واگذار گرددشناور

 معامالت اختيار.3.2.4
كه از طريق،2معامالت اختيار نه تعهدو آن، خريدار يا فروشنده حق اختيار معامالتي هستند

اصوالً در معامالت اختيار، واحدهاي كاهش انتشار. خواهد كرد در آينده پيداراانعقاد معامله

شدشود نميشده در زمان انعقاد معامله صادر گواهي همچنين.و در آينده تحويل داده خواهد

تيادشده خريدار، قيمت واحدهاي  ميرا در زمان در. پردازد حويل به فروشنده قيمت نيز

مي. گونه معامالت ثابت است اين قسم تقسيم 3درخواست اختيار؛دنشو معامالت اختيار به دو

تجاري از پيچيدة با افزايش سهم معامالت اختيار در بازارهاي كربن، ابزارهاي4.اختيارارائةو
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و اقتصاد كالن جمله شاخص براي3بينيو الگوهاي پيش2هاي آماري الگوريتم،1هاي مالي

.)Kossoy, Guigon, Op.cit., 34(اند شدهگيري در بازار استفاده تصميم

 درخواست اختيار.3.2.4.1
حقگونه ايندر نه تعهد4معامالت، خريدار، يك  به خريد واحدهاي كاهش انتشار5)الزام(و

در گواهي بنابراين، واحدهاي كاهش. آينده با قيمت ثابتي خواهد داشتشده را در تاريخ معيني

اعمالِ حق از طرف خريدار در زمان معيني در آينده تحويل وي خواهد انتشار گواهي شده، با

و از طرف ديگر، قيمت واحدهاي كاهش انتشار گواهي آن شد از شده را در زمان تحويل ها

به وي مي به ساختار قرارداديدسخنبه. پردازد طرف فروشنده يگر، خريداران گاهي تمايل

كه در آن، يك اختيار ب6دارند  تحصيل مقدار مشخصي از واحدهاي رايو نه يك تعهد را

و در زمان معيني در آينده از فروشنده خريداري كاهش انتشار گواهي شده با قيمت مشخص

يواحدهاةآيندتحويلص درخصواختيار) براي تحصيلِ(پرداخت شيوةبه اين روش،. كنند

در اين ساختارِ قراردادي، خريدار بايد براي اختيار،. شود نيز گفته مي7شدهيكاهش انتشار گواه

اعمالِ اختيار را يادشدهدر عوض، خريدارِ؛ در روز انعقاد قرارداد مبلغي را پرداخت نمايد  حق

كه در روز انع. در آينده خواهد داشتيدر تاريخ مشخص  از سوي8قاد قرارداد اختيارمبلغي

به فروشنده مي خريدار در شود، معموالً بخشي از قيمت تعيين براي اختيار پرداخت شده

اين ساختار قراردادي بيشترين جذابيت. شده است قرارداد براي واحدهاي كاهش انتشار گواهي

 بازار باالتر از درحقيقت، اگر در روز اختيار، قيمت. را براي خريداران دربر خواهد داشت

و با قيمت قيمت قراردادي باشد، خريدار مي به كمتر از قيمت بازار اعمال اختيار خود تواند با

اما اگر قيمت بازار كمتر از قيمت. شده را بخرد قراردادي، واحدهاي كاهش انتشار گواهي

به قيمتدر،نظر كرده تواند از اختيار خود صرف مندرج در قرارداد باشد، خريدار مي عوض،

كهيمز. دست آوردبهواحدها را اين بازاري ت ساختارِ قرارداد اختيار براي خريدار اين است

به همراه وجود اطمينان وي بر سر راه مانعي ديگرو دارد انعطاف بسيار بااليي براي خريدار

به پيشي، اگر خريدارنمونهبراي. نخواهد داشت كه در آينده نياز واحدهاي كاهش بيني كند

به مقدار اين واحدهاةشد انتشار گواهي مينيستمطمئن بيشتري دارد، اما نسبت به، تواند
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به ريسك افزايش قيمت و پوشش دادن  يادشدههاي واحدهاي انعقاد قرارداد اختيار براي جبران

كه. نمايداقدام ويهمچنين مزيت ساختارِ قرارداد اختيار براي فروشنده اين است

مي پيش كه ممكن است در آينده الزامي به تحويل واحدهاي كاهش انتشار پرداختي را گيرد

اين، ساختار وجودبا. خريدار از اختيار خود، پيدا نكند نكردنشده به علت استفاده گواهي

به عبارت ديگر، ممكن. تواند موجب ريسك اضافي براي فروشنده باشد قرارداد اختيار مي

مياست فروشنده در كه خريدار از اختيار خود استفاده به تحويل واحدهاي زماني كند، قادر

به وي نباشد كاهش انتشار گواهي به فروشندگان. شده شودميسفارش به همين علت، معموالً

به انعقاد قرارداد با ساختارِ اختيار  به نمايند كه اقدام زماني مقدار زيادي از واحدهاي دستيابي

.كننداد اختيار معامله بخشي از آن را به صورت قرارد،كردهبينيِ پيشرا يادشده 

 اختيارارائة.3.2.4.2
به فروش واحدهاي كاهش انتشار گواهي،معامالتگونه ايندر و نه تعهد را فروشنده حق شده

و ثابتي پيدا مي به قيمت مشخص ارِ قرارداد اين ساختار قراردادي، همانند ساخت. كند در آينده

 با اين تفاوت كه در اينجا، فروشنده از حق اختيار؛اختيار از نوع درخواست اختيار است

شده به موجب اين قرارداد، اگر قيمت بازاري واحدهاي كاهش انتشار گواهي. برخوردار است

اعمال اختيار خود، خريدار را  به خريد ملزم كمتر از قيمت قراردادي باشد، فروشنده با

و باالتر از قيمت بازار خواهد كرديادشده واحدهاي   برعكس اگر قيمت؛با قيمت قراردادي

،نظر كرده تواند از اختيار خود صرف بازاري باالتر از قيمت قراردادي باشد، فروشنده مي

به قيمت بازاري، به فروش در اين نوع از قرارداد نيز. رساندبواحدها را با قيمت بيشتر، يعني

ميخريدا كه در اين. كندر قيمت واحدها را در زمان تحويل به فروشنده پرداخت ريسكي

به پرداخت قيمت واحدها در ناتوانيساختار قراردادي براي فروشنده وجود دارد،   خريدار

اعمالِ اختيار  امكان داردكه است همچنين ريسك خريدار اين. فروشنده استاز سوي زمان

اعمال اختيار فروشنده، قيمت بازاريِ اين واحدها كمتر از قيمت قراردادي از سوي در زمان

. خريداري كندبا قيمتي بيشتر از قيمت بازاريرا واحدها مجبور شود خريدار درنتيجه،؛باشد

 نتيجه.4
و معامالت متداول واحدهاي كاهش انتشار در اين نوشتار سعي شد تا ماهيت حقوقي

خص. شده تبيين شود گواهي  هاي متفاوتي ديدگاه درنظر گرفتنوص ماهيت اين واحدها با در

و غيره، به  نظركه ارائه شد، از جمله منابع طبيعي، ابزارهاي مالي، حقوق الكترونيكي

به اينكه نگارندگان اين مقاله، اي، ماهيت گازهاي گلخانهآيندة يا كاهش انتشار فقدان با توجه
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قسم منفعت عقاليي يادشدهاي دهد، واحده اين واحدها را تشكيل مي و از  از اقسام منافع

كه ارزش همچنين در خصوص ساختارهاي معمول تعيين قيمت، صرف. هستند نظر از عواملي

مياين  و تركيبي به عنواننك واحدها را تعيين سه ساختار قيمت ثابت، قيمت شناور ند،

ويِدر قراردادها.ندشدهاي معمول تعيين قيمت در معامالت اين واحدها معرفي روش  فروش

ازةكنندنييتع قرارداد، شده، ساختارِي كاهش انتشار گواهي واحدهاديخر زمان پرداخت وجوه

ازي كاهش انتشارِ گواهي واحدهاليو زمان تحوداريطرف خر .ه استفروشند سويشده

ازشده عبارت انواعِ معمولِ قراردادهاي انتقال واحدهاي كاهش انتشار گواهي ةمعامل:است

، شدهي كاهش انتشار گواهيواحدهاةنديآدي توليپرداخت براشيپروشي، نقداييفور

ق(شدهي كاهش انتشار گواهي واحدهالي تحوي فوروارد براقرارداد متيقيا ثابتمتيبا

ايه همچنين هركدام از اين قالب).ارياختةارائواريدرخواست اخت(راي اختمعامالتو،)شناور

و فروشندگانِ واحدهاي قراردادي دارايِ معايب، مزايا، ريسك و منافعي براي خريداران ها
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