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 ی آینده برای اندازی چشم: روسیه در 2030 انرژی آوری فن نگاری آینده

 مفیدتر و تر امن انرژی

 چکیده
 تحقیقات برای کشور های برنامه. باشد می انرژی جهانی بازار در کلیدی اعضای از یکی روسیه

 . دهد می قرار تاثیر تحت را جهانی انرژی انداز چشم بخش این در نوآوری و بیشتر

 توسط که کند می آزمایش را روس 2030 فناوری و علوم نگاری آینده انرژی بخش مقاله این

. شد تایید 2014 ی ژانویه در وزیر نخست توسط و ارائه 2011-2013 های سال در متخصصین

 می انرژی سازی ذخیره و انرژی راندمان شامل دهد، می پوشش را حوزه شش که رسمی، سند

 سریع خیلی را کارش باید روسیه. کند می تعریف را کلیدی آوری فن و علوم های حوزه و شود

 تهدیدها، جهانی، های چالش مطالعه؛ انرژی بخش. بخشد ارتقاء را جوییش رقابت تا کند شروع

 می پوشش آن خدمات و تولیدات برای آتی ی نوآورانه بازارهای و روسیه برای را ها فرصت و

 .دهد

جنبه ی رقابتی و  ی بالقوهآوری های نوین روسیه، از جمله تقاضا فنمحصوالت و عالوه بر این، 

 .؛ مورد ارزیابی قرار گرفتجهانیپیشتازان  مقایسه ی الگویی باو 

در یک چشم  را مشخصه بندی می کند و این عملیات رامهم بلوک انرژی  هایاین مقاله پیامد

ن، آلمان،کانادا، انگلستان، ایاالت متحده قزاقستادر مطالعات بین المللی مشابه ای با  انداز مقایسه

 .قرار دادآمریکا و سازمان های بین المللی 

توجه نسبتا  نتیجه می گیرد که در روسیه بهره وری انرژی و صرفه جویی در انرژی ، با محقق

. افق قرار دارد اولویت دستور کار سیاستدر کمی به پیشرفت فن آوری های انرژی تجدید پذیر 

. می باشد OECDمطالعات مشابه در کشورهای از  به طور قابل توجهی کوتاه تر پیش بینی

علمی تکتولوژیکی پیش بینی  یکروسیه دولت  2015سال  قرار است در، زیربین المللی  عملیات

 .صورت دهد برای بخش انرژیتنها 

 کلمات کلیدی:پیش بینی تکنولوژیکی انرژی، بهره وری انرژی، روسیه

 مقدمه. 1
ریشه در که  دارد وجودصنعت انرژی بلند مدت در روسیه برنامه ای برای توسعه پایدار و کارآمد 

. با ی دولت داردموقعیت پیشرو صادرات کشور و نقش این صنعت در ایجاد درآمدهای بودجه 

نوآورانه طوالنی راه های تولید انرژی  یمدتاست و برای مصرف بسیار پر ،این حال، صنعت خود

 . عالوه بر این، صنعت بسیار ساکن است،جای خوبی نداشت[  320-1] هادر فهرست اولویت 
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 ، توسعه فن آوری های جدید نیاز به زمان قابل توجه ومدت داردسرمایه گذاری بلند ی چرخه 

وجود . بنابراین، عمال در هر زیر بخش چندین راه توسعه علمی و فن آوری داردسرمایه گذاری 

 .شودضرر شدیدی ممکن است منجر به  اشتباه و یا غیر مطلوبانتخاب ن است یک ممکو  دارد

ملی علمی و فن آورانه ی  پیش بینی هایانجام مشغول به همین دلیل، روسیه به طور منظم 

. این ها در سطح باال ) تحت پوشش در نظر می گیرد مناطق به عنوان یکی ازانرژی را است که 

حوزه های اولویت  فهرست 'و جزئیات بیشتر در می شوند رئیس جمهور یا نخست وزیر ( تایید 

گسترده   تقریبا 2030پیش بینی از . هدف اصلی روسیه قرار می گیرندو تکنولوژی های حساس 

عی و اقتصادی شناسایی مناطق علم و فن آوری آینده نگر که مسائل مهم اجتماو وسیع است ؛ 

 2000برای مطالعه بیش از ها . منابع داده را افزایش می دهدرقابت کشور را پیدا می کند و 

مطالعات آینده نگاری ملی و بین المللی ، و همچنین  200، بیش از  کشور 15کارشناسان در 

 در سطح باال به بحث در ی. پانل های تخصصمحفوظ می باشداطالعات  آماری، کتابسنجی و

توسط ، خاصیو صرفه جویی  بهره وری انرژینتایج بررسی . می پردازدمورد نقاط عطف کلیدی 

 [2شد. ] ارائهو همکاران  گریبنوک

توسعه یافته و کشورهای در حال کشورهای انرژی پیش بینی یک ابزار کار گرفته شده توسط 

ژاپن ، کره جنوبی، تایلند و قزاقستان، انگلستان، ایاالت متحده،  توسعه ) چین، فرانسه، یونان،

. جای است  شرح داده شده (10و9و8و7و6و5و4و3 ) قسمتبه خوبی در که ، می باشدغیره(

بر روی جزئیات روش بررسی دلفی به عنوان سنگ بنای  محققانتعجب نیست که بسیاری از 

 [ 12، 11. مثال] برای متمرکز شده اندمطالعه 

فن آوری انرژی ملی،  پیش بینیدر این مقاله با بررسی روند جهانی شروع می شود و آنهایی که 

. عالوه بر این، عوامل می شوند  روسیه مناسب ترین هستند شناساییبخشی و شرکت های بزرگ 

هایی  پیش بینی انرژی روسیه ، از جمله اولویت ها و چشم انداز انرژی در آینده ، راه اصلی مورد

توسط روند جهانی ، بازارهای آینده، راه هایی که د و دهتحت تاثیر قرار می  روسیه را که

تحت تاثیر قرار گرفته می شوند، علم و فن آوری مناطق کشور  محصوالت و خدمات، همچنین

با موضوعاتی مشابه در کشورهای دیگر ، برسی های . پس از آن مطالعه روسیه با مشخص می شوند

مقاله نتایج  . در نهایت،مورد مقایسه قرار می گیرداف ، اولویت موضوعی و افق زمانی از جمله اهد

 .را ارائه می دهدو الزامات آینده از مطالعه 

 : نتایج برای انرژی 2030علمی و فن آورانه ی. روسیه پیش بینی 2

 را تحت تاثیر قرار می دهد چالش های جهانی بخش انرژی روسیه 2.1
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بخش ها و صنایع با  مهم در پارادایم انرژی پسا صنعتی در حال پیشرفت دراز جمله عوامل 

تولید محلی و  مصرف انرژی پایین ، استفاده از طیف وسیع تری از منابع انرژی، وتکنولوژی باال 

، گسترش شبکه انرژیآوردن نزدیکتر تولید به مصرف کنندگان، و معرفی برنامه های بهره وری 

افزایش تقاضای  متوسط 2035سیستم های اطالعات انرژی است. تا سال  های انرژی هوشمند و

 . در همان زمان انتظار می رود که سهمشده استپیش بینی  OECDانرژی در کشورهای عضو 

نفت و زغال سنگ )و در برخی از کشورها، سوخت هسته ای( در کل مصرف انرژی کاهش می 

 [ 13های تجدیدپذیر رشد خواهد کرد . ]سهم گاز طبیعی و انرژی  یابد ، در حالی که

ها مواجه  خستگی از هیدروکربن های سنتی و چشم انداز برای کشف آنها در مجتمع باروسیه 

 سال گذشته در  20در طول  خش قابل توجهی از منابع نفت جهان. به طور مشابه بشده است

یت ها و راه اندازی ، که بدان معنی است که توسعه سامکان های دور از دسترس بوده است

 نشان می دهد که [. همه پیش بینی ها15؛ 14]، برای مثال، انرژی بر می باشدزیرساخت ها 

برخی از تخمین  بر اساس[. 19؛ 18] داردنقش رهبری در تولید نفت سخت  ایاالت متحده آمریکا

با  یدر بخش های اکتشاف 2025-2010رشد هیدروکربن در  درصد از مایع 70بیش از ها 

و  GTL / CTLسوخت های جایگزین ، مانند گاز مایع،  تکنولوژی باال اتفاق می افتد و

فن آوری به [. انرژی هسته ای نیز نیاز 17]نیز به همین صورت هستندسوخت های زیستی 

روبرو خواهد  235منابع اورانیوم  با کاهشجهان آن و یا قبل از بعد سال  50-40: در جدید دارد

 [.16] شد

ساالنه دما در  در مورد انرژی و تغییرات آب و هوا ) افزایش متوسطتری ازهای محیطی دقیق نی

پدیده  این سیاره . تغییرات در میزان بارش و یخچال های طبیعی ؛ و افزایش سطح دریا و خطر

به معرفی قوانین ملی در بخش انرژی با واقعیت های جدید را وادار آب و هوایی شدید ( روسیه 

و   شده است ، برای مثال، در اسناد نظارتی پررنگ . این روند ها لیات های تعاملی می کندعمو 

 JSC[ ، شرکت های روسی )به عنوان مثال 20همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه ] پیش بینی

از این قبیل ( EU[ و اتحادیه اروپا )14(، سازمان کشورهای صادر کننده نفت ؛ ] "گازپروم"

 .هستند

از  ییتوسعه فن آوری های انرژی تجدید پذیر یک چالش برای روسیه، نسبت به استفاده گرا

 ،IEAتوجه به پیش بینی سازمان ها و شرکت های بین المللی )با . می باشدمنابع سنتی 

سهم  اتحادیه بین المللی گاز ، سازمان کشورهای صادر کننده نفت ، اکسون موبیل، شل، و غیره(،

می [  21 13] ٪23تا  ٪ 14از  2030جدیدپذیر در مصرف انرژی جهان در سال انرژی های ت
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زباله های پیش بینی های سازمان ها و شرکت های بین المللی نیز به استفاده فعال تر از  رسد.

 .اشاره دارد [20؛ 22به عنوان منابع انرژی ] ها برای خانواده   صنعتی

از یی توسعه فن آوری های انرژی تجدید پذیر یک چالش برای روسیه، نسبت به استفاده گرا 

 ،IEAتوجه به پیش بینی سازمان ها و شرکت های بین المللی )با . می باشدمنابع سنتی 

سهم  اتحادیه بین المللی گاز ، سازمان کشورهای صادر کننده نفت ، اکسون موبیل، شل، و غیره(،

خواهد [  21 13] ٪23تا  ٪ 14از  2030انرژی های تجدیدپذیر در مصرف انرژی جهان در سال 

های زباله استفاده فعال تر از  پیش بینی های سازمان ها و شرکت های بین المللی نیز بهرسید. 

 اشاره دارد. [20؛ 22رای خانواده به عنوان منابع انرژی ] صنعتی ب

ای سوختی که بر اساس هیدروژن هستند  با منابع قدرتمند دیگر در گونه ی جدیدی از سلول ه

( توسعه ی آن نیازمند کاهش چشمگیر هزینه ها و ایجاد زیرساخت و 26،-23رقابت هستند. )

 بازاری برای دستگاه های مشابه می باشد. 

ل توسعه رآکتورهای نوترون پر سرعت پیشرفته و فن آوری چرخه سوخت هسته ای به طور قاب

مالحظه ای بهره وری از سوخت هسته ای را افزایش می دهد و به طور قابل توجهی حجم زباله 

مورد و بین المللی  پیش بینی های روسی. این فن آوری در را کاهش می دهدهای رادیو اکتیو 

 [.24.  23 به این قسمت ها مراجعه کنید] توجه قرار گرفته است 

مرتبط  بهره وری انرژی و صرفه جویی در انرژی ، حوزه یدر  با توجه به چالش های اصلی جهانی

زمین  اتاکتشاف ی درو کارایی ضعیفندارند حجم کافی آنهایی هستند که برای روسیه ها ترین 

 استخراجسختی جای دارند؛ سطح ؛ در شرایط شدید آب و هوایی و زمین شناسی دارند شناسی 

ی زیاد فاصله هابرای انتقال برق  خوبی برای؛ فن آوری پایین استو پردازش عمیق از مواد خام 

بازار انرژی ؛ سطح باالیی از انحصار در انرژی استدر مصرف نهایی کمی ؛ صرفه جویی وجود ندارد

 .وجود ندارد در زنجیره ارزش اتصال، رقابت و موانع ورود بازدارنده باال برای هر قرار دارد داخلی

سیاست  محققان وبا آن روبرو می باشد رژی روسیه و اقتصاد بخش ان های ذکر شده کهچالش 

 .کرده اندپاسخ  را مجبور به جستجو برای پیدا کردنگذاران 

 بازارهای انرژی آینده نگر و محصوالت برای روسیه 2.2

گروه ای خاصی بازارهای آینده نگر ، محصوالت و خدمات در ارتباط با  ؛در مطالعه آینده نگاری

 : طبیعی، بازیافت ، تبدیل و ثانویه، و یا توسط محصوالت.ه انددر نظر گرفته شدااز منابع انرژی 

به  1در جدول  "بهره وری انرژی و صرفه جویی در انرژی  "محصوالت نوآورانه و خدمات برای 

 .نمایش گذاشته شده است

 ای مسیر بهره وری و ذخیره سازی انرژیجدول یک: بازارهای آینده نگر و گروه های تولیدی بر
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گروه های تولیدات و خدمات  بازارها

 نوآورانه 

 ویژگی ها

نفت گرفته شده از ذخایر غیر 

متداوی و نفت های غیر 

 متداول

نفت سنگین) کمتر از بیست 

درجه( و فوق سنگین)کمتر از 

 ده درجه(

 ماسه های نفتی و قیر

نفت استجراج شده از صخره 

ها با نفوذپذیری پایین، و 

هیدروکربن های مایع در 

ارتباط با استخراج گاز مناطق 

 رسی

 نفت ساختار باژنوی

هزینه های باالتر نولید نفت 

در مقایسه باهزینه های روش 

 سنتی

فن اوری استخراج کثیف تر 

 در مقایسه با روش قدیمی

روش ها و مناطق جغرافیایی 

 گسترده تر

نامناسب بودن لوله های 

 استخراج موجود در مراحل

 اولیه

گاز طبیعی از ذخایر غیر 

 قراردادی

متان ذغال،گازهای ماسه ای، 

گازهایی از بسترهای صخره 

ای، هیدرات گاز، گازهای 

 محلول در آب

 در گاز نولید باالتر های هزینه

 روش های با هزینه مقایسه

 سنتی

جغرافیایی روش ها و مناطق 

 گسترده تر

نیاز به روش های انتقال جدید 

بخصوص از طریق دریا که 

انتقال را سخت تر و پر هزینه 

 تر می سازد

پایانه های معلق تبدیل گاز  گاز طبیعی مایع

 مایع

نیروگاه هایی برای گاز مایع 

در ساحل،پایانه های انتقال از 

جمله بنادر، انبارهای ذخیره 

تی برای ی گاز مایع،تاسیسا

 بارزدن به کشتی

 تانکرهای متان

نیاز به ایجاد زیرساخت های 

 انتقال از صفر

ایجاد خطرات و ریسک های 

 انسانی جدید

قابل انتقال بودن استخراج 

 گازهای ماسه ای

قابلیت انتقال و رقیق کردن 

 گاز طبیعی 
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نیروگاه های معلق برای تولید 

 گاز مایع

سوخت های موتوری 

 جایگزین

موتوری ترکیبی از گاز سوخت 

طبیعی، ذغال یا زیست توده 

 ها ساخته می شود

برای افزایش قدرت در سلول 

های سوختی ، هیدروژن در 

 موتورها  سوزانده می شود

 امنیت انسانی و محیط زیستی

 انبارها و عملیات بیشتر است

 کاهش هزینه هایتولید

رشد و افزایش قابلیت اعتماد 

 انتقال

سلول های سوختی با تبدیل  سلول های سوختی

پروتون به الکترولیت های 

 پلیمری

سلول های سوختی اسید 

 فسفاتی

ساول های سوختی با 

 ترکیبات کربنی

 سلول های سوختی الکالین

سلول های سوختی اکسید 

 خالص

سلول های سوختی متانول 

 مستقیم

دیگر انواع سلول های سوختی 

در مراحل مختلف توسعه 

 بوجود می آیند

بهره وری افزایش یافته در 

تبدیل انرژی شیمیایی به 

 الکتریسیته

 اثرات کم

 ظرفیت ارتقا یافته

قیمت باالی پالتینیم به 

 عنوان کاتالیزور

سیستم های انتقال طوالنی 

 سوخت و الکتریسیته

سوپر پیل های  فن اوری برای

 سنجش رسانایی

خطوط عایق دار گاز برای 

انتقال نیروی الکتریسیته ی 

 شدید

 خسارات انتقال ضعیف

افزایش میزان انتقال در هر 

 واحد زمانی

 گسترش جغرافیایی مصرف
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ذخیره سازی 

 الکتریسیته،گرما و سرما

 پمپ هیدرولیکی انبارهای

 شده

 هوایی سازی ذخیره تاسیسات

 مغناطیسی انرژی انبارهای

 رسانا حد از بیش

 شیمیایی الکترو های باتری

زمان کاری و نیروی  افزایش

 باتری

افزایش بهره وری تبدیل 

 انرژی

افزایش اعتمادپذیری تامین 

 الکتریسیته

نسل نیروی هسته ای و 

 تجهیزات هسته ای آینده نگر

نسل چهارم راکتورهای هسته 

 ای نوترونی فشار قوی

راکتورهای هسته ای نوترونی 

 سریع

راکتورهای هسته ای با دمای 

 باال

 ضعیفراکتورهای 

که به روش  راکتورهای آبی

 مبتکرانه تنظیم شده اند

سیستم های کنترل فزاینده 

 ی بهینه

 گرمای حوزه ی هسته ای

پیشرفت در امنیت زیست 

 محیطی و فن آورانه

افزایش میزان تولید انرژی 

 غیر هیدروکربنی

 بیو اتانول سوخت های بیو انرژی

 بیودیزل

 کاهش هزینه های تولید

اجرایی توسعه ویژگی های 

 یافته

خروجی های انرژی افزایش 

 یافته

شبکه های هوشمند به عنوان  شبکه های هوشمند

سیستم الکتریسیته ی 

 هوشمند در سراسر کشور

شبکه های میکروی هوشمند 

 بر پایه ی سیستم توزیع

توزیع و اجرای بهینه تر در 

 طول شبکه

کاهش نیاز به هزینه های باال 

فرعی برای ایستگاه های 

 جدید و خطوط نیرو
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را  هاییمحصوالت و خدمات ذکر شده در باال ، کارشناسان آن یدر میان گروه های نوآورانه 

د. در بهره وری نتاثیر رادیکال در بازارهای جهانی در دراز مدت داشته باش شناسایی کرده اند که

بهبود  های قابل توجهی با ویژگی ، در درجه اول سوختمصرف انرژیانرژی و صرفه جویی در 

منابع انرژی تولید شده با استفاده از فن آوری های نوین و یا آنهایی که با مصرف سپس  یافته ؛

) برق به عنوان مثال از توربین های بادی، هستندبازار باالی کیفیت و پتانسیل هایی با کننده 

  .قرار دارند گاز طبیعی مایع، و غیره(

 ، مراکز خارجیدارند، که تاثیر رادیکال در بازارهای جهانی دراز مدت برای آن دسته از محصوالت 

این  پیشرواندر میان  انجام پژوهش و توسعه در این جهت شناسایی شده است. و روسی کلیدی

 از ایاالت متحده آمریکا ، اتحادیه اروپا ) در درجه اول، فرانسه، آلمان، بریتانیاهایی زمینه سازمان 

 .قرار دارندو ژاپن و نروژ( ، چین 

 آینده نگر برای تحقیقات انرژی مسیرهای 2.3

که  یمحصوالت و خدمات ترین نوآورانهبا بررسی بازارهای آینده نگر کلیدی، و همچنین به عنوان 

روسی  به ، مطالعه آینده نگاری ارائه شوند 2030به احتمال زیاد به نظر می رسد قبل از سال 

. در اینجا چهارده حوزه حوزه ها اشاره دارددر این و علمی روس زمینه های فن آوری  علمی و

 بیشترین پتانسیل مشخص شد. موضوعی از تحقیقات کاربردی با

نصب و راه اندازی  ،در تولید سوخت های فسیلی ، از جمله مهم ترین مناطق تحقیق و توسعه

دوره عملیات  یا زیرزمینی، کنترل از راه دور و روباتیک برای زیردریایی و تولید هیدروکربن های

هیدروکربن در سایت های غیر بهینه ی . و توسعه فن آوری برای تولید  خودکار طوالنی مدت 

گاز شیل ، گاز زغال  متعارف )از جمله هیدرات های گاز ، نفت ، نفت فوق سنگین نفت خام ،

افق فوق  م، فشار غیر طبیعی باال ،سنگ بستر( و تحت شرایط غیر عادی ) تشکل های متراک

منابع عمیق . فن آوری پردازش می باشد، تراکم کم از منابع ، و غیره(  زیادالعاده عمیق ، عمق 

و محصوالت شیمیایی نیز  یگاز طبیعی و زغال سنگ درجه پایین به تولید سوخت های موتور

 . می باشددر حال توسعه فعاالنه 

تاسیسات توربین های مواد و فن آوری مورد استفاده برای ایجاد  انرژی حرارتی در امتداد خط

انتشار مواد مضر که در دراز  بهره وری و حداقل حداکثر درجه یقدرت باال همراه با گازی با 

درباره  . تحقیقات فشرده، ایجاد می شودمدت به عنوان یک پایگاه کلیدی انرژی خدمت می کنند

یک عنصر مهم از منابع انرژی متمرکز  -نوترون امن سریع و چرخه بسته راکتورهای هسته ای ی 

 حداکثر بازیاد  عمر طول با سوختی های سلولقدرت کم به ایجاد با ادامه دارد. توسعه انرژی  -
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کسب و  برای تامین سوخت با کیفیت و یهیچ الزامات خاصبدون دمای پایین ، و وری  بهره

 .مرتبط استهزینه م کمالکیت 

شده از با توجه به تولید انرژی های تجدید پذیر ، طیف وسیعی از موضوعات تحقیقاتی دنبال 

 طراحی مبدل های فوتوالکتریک ارزان با ضریب راندمان بسیار باال و عمر طوالنی، است : قرار زیر

توان مهندسی  یاستفاده از طیف کامل تابش خورشیدی ؛ توسعه فن آوری برای ظرفیت باال

 عمیق دور از ساحل و های آبتاسیسات ، برای اطمینان از عملکرد قابل اعتماد  بادی دریایی

. فتوشیمیاییو  تجزیه آب الکترولیتی توسعه فن آوری تولید هیدروژن با عملکرد باال بر اساس 

 قدرت باانرژی  هزینه کمذخیره سازی  آوری فن  با توجه به تولید انرژی از منابع توزیع پایدار،

. بیوانرژی نقش ویژه ای را به عنوان یک بخش پیدا می کنند اهمیتبه تدریج باال  ظرفیت و

را بوجود  تغییرات آب و هواییملزومات از محیط زیست و جدیدی جدید از صنعت که حفاظت 

 . کند می ایفا آورده است،

 مهندسی های اصلیتوسعه فن آوری های صرفه جویی در انرژی و تجهیزات در میان گرایش 

. انگیزه های جدید برای پیشبرد صرفه جویی در انرژی از پژوهش های هوشمند وجود داردقدرت 

 مصرف انرژی بر اساس یکپارچه سازیخودکار با مدیریت زمان واقعی محلی  یسیستم های قدرت

 .برگرفته شده استالکتریکی و اطالعات شبکه های 

 قابل بطورارزیابی کارشناس سطح پژوهش در روسیه در بهره وری انرژی و صرفه جویی در انرژی 

نسل بعدی شدن در زمینه هایی مانند تبدیل به گاز  "نقاط خالی"متفاوت است: از  توجهی

 انرژی به شناخت زمینه قابل مقایسهدور  راه از کنترلفن آوری و تجهیزات  سوخت های جامد و

 و فن آوری استخراج خاص سریع یتحوالت جهانی ) به طور خاص، در رآکتورهای نوترون ای

 انواع منابع هیدروکربنی غیر سنتی (.

 . پیامدهای مطالعه و مقایسه های بین المللی3

ریزی  در برنامه 2030 علم و فن اوری روسیه در سال سند رسمی بر اساس نتایج پیش بینی

برای بخشی آینده )انرژی( پیش  ینقطه شروععنوان . آن نیز به استفاده می شود استراتژیک

انرژی روسیه اصلی شرکت های  پیش بینی های مشترک( و  2015سال  بر اساس) 2035بینی 

 [.25] می باشد

 مراکز بین المللی مقابلدر انرژی روسیه تحقیق و توسعه ی تعیین معیار  ،یک عنصر مهم مطالعه

. این از طریق کتابسنجی )انتشارات ، استناد، جبهه پژوهشی( و تجزیه و تحلیل، و می باشد

 ی صورت می گیرد.همچنین از طریق روش های تخصص
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به  می تواندپیش بینی ها انرژی ملی و بین المللی روسیه و دیگر پیش بینی تفاوت اصلی بین 

اهداف ، پوشش موضوعی، افق زمانی ، و سطح جزئیات )مربوط به صورت زیر گروه بندی شود: 

 ( .تحقیق و توسعهاز فن آوری و  یلیست

علم و فن آوری تمرکز  برروسی( مطالعه ) و تنها یک آیندهمطالعات بین المللی انرژی تعدادی از 

ملی تمایالت روند [ ،  20، 16ر ] برای سابق. آینده نگ یبه عرضه و تقاضا یآنها نگاه . اکثردارند

 .دارند [ و جنبه های دیگرex.9  ،13صنعت ] برای  و جهانی در

 سیاست های کلیدی اهداف انرژی اغلب با رسیدن به برخی از  آینده نگریاهداف گروه اول از 

، و یا حصول اطمینان از دستیابی به  CO2کاهش انتشار  ٪50، به عنوان مثال در ارتباط است

پیش ، اهداف ها[ . در مقایسه با این  29، 28،  27، 26. ، مثال یک هدف سیاست ملی ] برای

)به عنوان مثال هستندکلی  بیشترانرژی ( ،  حوزه روسیه )از جملهتحقیق و توسعه ملی بینی 

ی ای هدف سیاس هیچبه  یخاص به طور علم و فن آوری آینده نگر( و حوزه هایبرای شناسایی 

 یگروه مطالعات ، از جمله اسناد ، آنها تا حدودی شبیه به اهداف دومبه این روش. ندستنیمرتبط 

. هستند[  30، 20]  و تامین انرژی اپک تقاضاچشم انداز و کانادا  2013انرژی اینده ی مانند 

وه بر این، پیش بینی روسی یک ابزار برای ردیابی پیشرفت و یا اندازه گیری ورودی فن آوری الع

. در اختیار قرار نمی گذاردبهره وری انرژی / انرژی  یادر صرفه جویی شده  انتخابها و محصوالت 

ز مانند بسیاری از کشورها، اندازه گیری های آماری رسمی از بهره وری انرژی در درجه اول ا

 [ .31]انرژی انجام می شودو شاخص شدت انرژی طریق مصرف 

بین المللی از ویژگی های پیشرفت سریع انرژی های تجدید پذیر که به  بیشتر پیش بینی های

 17تا داد ) خواهد نشانسال اینده  30تا20 در مصرف نهایی در را توجهی قابلاشتراک گذاری 

پیش [ . اگر چه تمرکز بخش انرژی  33، 32] کنندصحبت می  (درصد در تعادل انرژی جهانی
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به انرژی زیستی و شبکه های  از سلول های سوختی 2030 در سال وسیهبینی علم و فناوری ر

استراتژی اسناد در اولویت های ملی و به صورت مناسب ، هنوز  یابد می گسترش هوشمند

ن آوری برای استخراج ذخایر پیشبرد ف بر رویاهداف و برنامه های ملی  . منعکس نشده است

. انرژی های تجدید پذیر که موقعیت های برجسته تمرکز دارد معدنی و فن آوری انرژی هسته ای

تنها برای [ 34. مثال] برای  از آن خود کرده اند بین المللیپیش بینی های بسیاری از در را ای 

) پیش بینی قرار می گیرندمورد  2020قدرت کل در روسیه در سال  ازدرصد  2حدود تشکیل 

 [.33] مگاوات و باالتر( 25ه استثنای ایستگاه های برق آبی بزرگ ب

و سند کلیدی این کشور در حوزه است (  2030-2013سال )  17روسیه  بررسیافق پیش بینی 

مشابهی  مدت زماندیگر . اسناد و مطالعات می باشد 2015، اوایل سال  2035 انرژی ، استراتژی

بسیاری از  +30+ و 20اسناد روسی در تضاد با افق  ه یسال 20-15 افق .ش می دهدرا پوش

، 20،  14، 13] می باشد، اوپک ، اوپک و آژانس بین المللی انرژی OECDاسناد مشابه آماده در 

30 . ] 

 . نتیجه گیری4

فهرست بازارهای آینده نگر و محصوالت شناخته شده از طریق پیش بینی انرژی  از انجاییکه

 برای حمایت و تغییر عمده ای سرمایه گذاری به رای یدولت باید اولویت ها نسبتا طوالنی است،

، ممکن است تسلط دارند . شرکت های انرژی دولتی ، که بر بازار روسیهقرار دهد کسب و کار

سه سال پیش طریق برنامه های نوآوری خود ، که تحقیق و توسعه را از برخی از پروژه های 

خالقیت  برخالف. با این حال، انحصار بازار کردن آنها شدند اجرا کنندمجبور به نوشتن و دنبال 

 و نوآوری کار می کند.

تدریجی در حال به صورت  این کشورصنایع استخراجی،  هب روسیه با توجه به وابستگی سنگین

علم و فن آوری  حوزه های، و این حقیقت را در ترکیب می باشد "سبزاقتصاد سمت ت به حرک

. منعکس می کند2030سال علم و فن آوری آینده نگر مشخص شده در دوره ملی پیش بینی 

، برخی می باشد هنوز هم یک راه طوالنی پیش رو اگر چه روند این حرکت بسیار آهسته است و

برابری و محصوالت / خدمات  هادر فن آوری  بین المللی با مراکزروسی  یمراکز علم و فن اوراز 

 .می کند

، از جمله وجود داشت 2014برای بخش انرژی روسیه که در سال  ی کهشرایط خارجی سخت

های پیشرفته و جایگزین در تمام زیر بخش فن اوری و سقوط قیمت نفت، باید به توسعه  تحریم

 .کمک کند متصل انرژی
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 هاقدردانی 

پژوهش ملی عالی برنامه تحقیقاتی عمومی در دانشگاه  حمایت مالی دولت روسیه در چارچوب

اذعان  را یاقتصاد برنامه نقشه راه از دانشگاه ملی تحقیقات 100تا5چارچوب اجرای  اقتصاد و در

 . ه و سپاس گذاری می کنیمداشت
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