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چکیده:
امروزه حرکت به سمت سیستم انرژی امن ،مقرون به صرفه ،پایدار و فراگیر بیش از هر زمان دیگری ضروری است .مجمع جهانی اقتصاد هر ساله ،میزان آمادگی کشورها را برای گذار
انرژی از طریق شاخص گذار انرژی و ارزیابی دو زیرشاخص «عملکرد سیستم» و «آمادگی گذار» میسنجد .گذار انرژی موثر میتواند ضمن ایجاد ارزش برای تجارت و جامعه ،بدون ایجاد
اخالل در مثلث انرژی ،راه حلهایی برای چالشهای مربوط به انرژی جهانی ارائه دهد .به لحاظ شاخص گذار انرژی ،رتبه ایران در گزارش سال  2021در میان  115کشور مورد بررسی،
 99بوده است .امتیاز ایران در سال مزبور  50بوده که از میانگین امتیاز طی سالهای  2012تا  9 ،)59( 2021امتیاز پایینتر است .ایران در گزارش سال  2021امتیاز بهتری در عملکرد
زیرشاخص سیستم ( )55.9نسبت به آمادگی گذار ( )44.8کسب کرده است .در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ،در گزارش سال  ،2021قطر با رتبه  53بهترین عملکرد و
لبنان با رتبه  112ضعیفترین عملکرد را داشتهاند .ایران ،در میان  14کشور مورد بررسی این منطقه ،در رده دهم قرار گرفته که نشاندهنده عملکردضعیف آن نسبت به سایر کشورهای
منطقه است.
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مقدمه
`در سال  ،2011متوسط قیمت نفت خام نزدیك به  100دالر در هر بشکه بود .انرژی خورشیدی و بادی در مقایسه با تولید برق مبتنی بر سوخت فسیلی از نظر اقتصادی رقابتی
نبوده و تنها بیش از  70گیگاوات ظرفیت نصبشده در سطح جهانی ،از طریق انرژی خورشیدی و  238گیگاوات از طریق انرژی بادی ،ظرفیت در سطح جهان است .از سال 2011
تا  ،2019ظرفیت نصب شده جهانی برای پنلهای خورشیدی  7برابر و برای انرژی باد تقریبا  3برابر رشد کرد که با بهبود رقابت در هزینهها و کارآیی عملیاتی حاصل شده است.
سرمایهگذاری جهانی در گذار انرژی از کمتر از  300میلیارد دالر در سال  2011به تقریبا  500میلیارد دالر در سال  2020رسید 8 .کشور از  10اقتصاد بزرگ جهان متعهد شدهاند
که تا اواسط قرن انتشار کربن را به صفر برسانند .با این حال ،چالشها همچنان باقی مانده است .از سال  81 ،2018درصد از انرژی جهان از طریق سوختهای فسیلی تأمین
میشود ،انتشار جهانی کربن به طور مداوم طی سال  2019افزایش یافته ،و بیش از  770میلیون نفر در سراسر جهان هنوز به برق دسترسی ندارند.

تابآوری گذار انرژی
تابآوری گذار انرژی به این معناست که جهت ،سرعت و نرخ مورد نیاز پیشرفت و تکامل؛ حتی در صورت بروز اختالل ،به سمت یك سیستم انرژی امن ،مقرون به صرفه ،پایدار و
فراگیر حفظ شود .از آنجایی که سرعت بخشیدن به گذار انرژی بیش از هر زمان دیگری ضروری است ،گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد به ابعاد پایداری محیطی مثلث انرژی
(پایداری زیستمحیطی ،امنیت و دسترسی و توسعه و رشد اقتصادی) و میزان فعالسازی ابعاد گذار انرژی حتی در مواجهه با خطرات و چالشها میپردازد .این گزارش خالصه
بینش حاصل از تجزیه و تحلیل و آموزه های  10سال بررسی کشورها در مورد گذار انرژی است.

گذار انرژی طی دهه گذشته1/

قیمت نفت:
انفجار سکوی نفتی Deepwater
 Horizonو نشت نفت در خلیج مکزیك

 100دالر به ازای هر بشکه
2010

اختصاص  10.1میلیارد دالر جریان
مالی بینالمللی به کشورهای در حال
توسعه برای انرژی پاک

ظرفیت انرژی خورشیدی 40 :گیگاوات
ظرفیت انرژی بادی 180 :گیگاوات

 0.5درجه سلسیوس گرم شدن بیشتر کره
زمین در مقایسه با قرن بیستم
2011

2012

فروش جهانی خودروهای الکتریکی طبق توافق شرکتهای
رنو و نیسان در ژوئیه  100 :2013هزار دستگاه

سرانه انتشار
دیاکسید کربن 4.9 :تن

حادثه هستهای فوکوشیما
دایچی آینده انرژی هستهای
را زیر سوال میبرد

2013

مصرف ذغال سنگ:
 8000میلیونتن
تصویب توافقنامه
آب و هوایی پاریس

تعیین اهداف توسعه پایدار سازمان
ملل متحد در مجمع عمومی این سازمان

2015
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شرکت  DONG Energyبه
 Orstedتغییر نام داده و فعالیت آن بر
روی انرژی سبز متمرکز شده است

اختصاص  21.4میلیارد دالر جریان مالی
بینالمللی به کشورهای در حال توسعه
برای انرژی پاک

2017
گروه ویژه افشای مالی مربوط به آب
و هوا ،توصیههای افشای مالی
مربوط به آب و هوا را منتشر میکند

چین اولین کشوری است که ظرفیت
*
 PVخورشیدی نصب شده را بیش از
 100گیگاوات ایجاد کرده است

امضا معاهده وین توسط  24کشور تولیدکننده
نفت در زمینه همکاری در تولید

درخواست کاهش آالیندهها و تغییرات سریع،
گسترده و بیسابقه در تمام جنبههای جامعه
برای رسیدن به هدف  1.5درجه

2018
قیمت نفت:

سرانه انتشار
دیاکسید کربن 4.7 :تن

 100دالر به ازای هر بشکه
2019

شرکت شل برای اولین بار
( LNGگاز طبیعی مایع) کربن
خنثی در جهان را به شرکتهای
Tokyo Gasو GS Energy
ارائه میدهد
ارائه طرح هدف آب و
هوایی اتحادیه اروپا

آمریکا اولین صادرکننده
خالص هیدروکربن از سال
1940

ظرفیت انرژی بادی 623 :گیگاوات
ظرفیت انرژی خورشیدی 586 :گیگاوات
2020
اثرات قطع برق در فصل سرما،
بر زندگی  3میلیون نفر

 10میلیون وسیله نقلیه الکتریکی در جادهها
2021

*

 0.9درجه سلسیوس گرم شدن بیشتر کره زمین
در مقایسه با قرن بیستم

سیستم فوتوولتاییك یا به اختصار  ،PVیکی از انواع سامانههای تولید برق از انرژی خورشید است .در این روش با بکارگیری سلولهای خورشیدی ،می توان انرژی الکتریسیته تولید کرد.

کاهش  5درصدی تقاضای
انرژی در سراسر جهان به علت
همهگیری جهانی کووید19-
تشدید تاثیرات منفی زیستمحیطی در
 15کشور G20

تغییر روند گذار انرژی در جهان
آخرین سال

10

میلیون خودرو

فروش تجمعی خودروهای برقی و قابل شارژ

()2020

4.6

0.5

2010

فروش تجمعی خودروهای برقی و قابل شارژ

5.4

دالر به ازای هر مگاژول
شدت انرژی

()2018

شدت انرژی

34

33

انتشار کربن به دلیل احتراق
سوختهای فسیلی و فرآیندهای صنعتی ()2020

770

میلیون نفر
افرادی که به برق دسترسی ندارند

500

میلیون خودرو

دالر به ازای هر مگاژول

میلیون تن

آخرین سال

میلیون تن

انتشار کربن به دلیل احتراق
سوختهای فسیلی و فرآیندهای صنعتی

1.2

میلیارد نفر
افرادی که به برق دسترسی ندارند

میلیارد دالر
سرمایهگذاری جهانی در انتقال انرژی

()2020

0.053

دالر به ازای هر
کیلووات ساعت

0.07
دالر به ازای هر
کیلووات ساعت

هزینه ترازشده انرژی هزینه ترازشده انرژی
باد ()2019
 PVخورشیدی ()2019

%26
سهم برق از منابع تجدید پذیر ،از جمله آبی

()2019

2010

250

میلیارد دالر
سرمایهگذاری جهانی در انتقال انرژی

0.086

دالر به ازای هر
کیلووات ساعت

0.38
دالر به ازای هر
کیلووات ساعت

هزینه ترازشده انرژی هزینه ترازشده انرژی
باد
 PVخورشیدی

%19
سهم برق از منابع تجدید پذیر ،از جمله آبی

چارچوب شاخص گذار انرژی
گزارش مجمع جهانی اقتصاد چشم انداز انرژی را به تصویر کشیده است و شاخص گذار انرژی را در کشورهای مختلف ارائه میکند .این شاخص به ارزیابی سطح فعلی عملکرد سیستم انرژی و آمادگی محیط کالن  115کشور به
منظور گذار به سمت یك سیستم انرژی امن ،پایدار ،ارزان و فراگیر در آینده ،میپردازد .شاخص گذار انرژی براساس دو زیرشاخص «عملکرد سیستم» و «آمادگی گذار» مورد بررسی قرار میگیرد .زیرشاخص عملکرد سیستم انرژی ،بر
اساس سه مولفه «رشد و توسعه اقتصادی فراگیر»« ،دسترسی امن ومطمئن به انرژی»و«پایداری زیست محیطی» محاسبه میشود .زیرشاخص آمادگی گذار انرژی نیز از  6مولفه «مقررات و تعهد سیاسی» « ،سرمایهگذاری وسرمایه»،
«ساختار سیستم انرژی» « ،نهادها وحکمرانی» « ،زیرساختها ومحیط کسبوکار نوآورانه»و «مشارکت مصرفکننده و سرمایه انسانی» تشکیل شده است.

آمادگی گذار :ابعاد فعالسازی

الزامات عملکرد سیستم

سرمایه و سرمایهگذاری

ساختار
سیستم انرژی

مقررات و
تعهد سیاسی

پایداری
زیست محیطی

دسترسی و
امنیت

مثلث
انرژی

ابعاد فعالسازی
سرمایه انسانی و
مشارکت مصرف کننده
نهادها و
حکمرانی

زیرساختها و محیط
کسب و کار نوآورانه

رشد و توسعه
اقتصادی

چارچوب شاخص گذار انرژی
•

زیرشاخص عملکرد سیستم
•

عملکرد سیستم انرژی کشور ها در سه اولویت اصلی ارائه میشود:
-

توانایی حمایت از توسعه و رشد اقتصادی

-

دسترسی جهانی به منبع انرژی مطمئن و معتبر

-

پایداری محیطزیست در سراسر زنجیره ارزش انرژی

هدف از انتقال انرژی در یك کشور باید توزیع همزمان این سه اولویت و در نتیجه حفظ تعادل مثلث انرژی باشد .دستیابی به هدف بلندمدت از طریق مثلث انرژی
متعادل میتواند از انتخاب سیاستها و ابزارهای مناسب پشتیبانی کند و همچنین تالشها را در بین کشورها همسانسازی کند.

•

زیرشاخص آمادگی گذار
•

پیشرفت گذار انرژی در یك کشور بر حسب توانایی در ایجاد محیط توانمند قوی تعیین میشود که شامل تعهد سیاسی ،ساختار نظارتی قابل مشاهده ،فضای
کسب و کار پایدار ،مشوقهایی برای سرمایهگذاری و نوآوری ،آگاهی مصرفکننده و استفاده از فنآوری های جدید است .شاخص گذار انرژی پیشرفت در
امتداد این ابعاد را ذیل فهرست آمادگی برای گذار اندازهگیری میکند .گذار انرژی محدود به ایجاد تغییرات خطی در ترکیب استفاده از سوخت و یا جایگزینی

فنآوری های تولید نیست ،بلکه در عوض ،سیستم های اجتماعی ،اقتصادی و فناوری برای شکلدهی به این گذار هم باید متحول شوند.

رتبه کشورهای برتر و ایران در چارچوب شاخص گذار انرژی در سال 2021
در شاخص گذار انرژی ،کشورها در  39متغیر در مقیاس  0تا  100امتیازبندی میشوند .با توجه به ماهیت سیستماتیك و درونزای گذار انرژی ،امتیازات کشورها نتیجه ترکیبی از عوامل شامل منابع ،جغرافیا ،اقلیم ،جمعیت
و ساختار اقتصادی است .عالوه بر این ،امتیازات کشورها در برخی ابعاد براساس عواملی فراتر از محدوده تصمیمگیری ملی است ،مانند نوسانات بازار کاالها ،ژئوپلیتیك ،اقدامات بینالمللی در زمینه تغییرات اقلیمی و
بازار مالی .رتبه  10کشور برتر این شاخص به همراه رتبه ایران در سال  2021در شکل زیر نمایش داده شده است:

رتبه

کشور

امتیاز 2021

عملکرد سیستم

آمادگی برای گذار

5

اتریش

75

75.2

75.2

6

فنالند

73

73.5

73

7

انگلستان

72

75.8

69.2

8

نیوزلند

71

76.5

65.6

9

فرانسه

71

77.6

64.4

10

ایسلند

71

75

66.9

ایران

50

...

4

سوییس

76

79.9

73

99

...

3

دانمارک

76

74.8

78.2

...

2

نروژ

77

82.7

70.8

55.9

همانطور که مالحظه میشود رتبه ایران در
گزارش سال  2021در میان  115کشور مورد
بررسی 99 ،بوده است .امتیاز ایران در این
گزارش 50،بوده که از میانگین امتیاز طی
سالهای  2012تا  9 ،)59( 2021امتیاز پایینتر
است .ایران در سال  2021امتیاز بهتری در
عملکرد سیستم ( )55.9نسبت به آمادگی برای
گذار ( )44.8کسب کرده است.

...

1

سوئد

79

84.4

72.7

44.8

منبع دادهها :مجمع جهانی اقتصاد

تغییر امتیاز کشورها در شاخص گذار انرژی 2012-2021 ،

تغییر در امتیاز شاخص گذار انرژی
در سال  2021نسبت به 2012
(درصد)
16

منبع :مجمع جهانی اقتصاد

0

-7

در میان  115کشور مورد بررسی ،ایران
جزو معدود کشورهایی است که امتیاز
شاخص گذار انرژی آن در سال 2021
نسبت به سال  2012با افت نزدیك به
 7درصدی همراه بوده (بیشترین
کاهش) که افت مزبور نشان دهنده
عملکرد ضعیف آن طی مدت مورد
بررسی است.

امتیازات و تغییر منطقهای شاخص گذار انرژی در سال  2021نسبت به سال 2012
%6

%47

 3.7تن

54.9
%40

کشورهای در حال توسعه و نوظهور آسیا

 8.5تن

%5

56.8

%3

%6

%2

 10.1تن

کشورهای مشترک المنافع

%13

68.2
%30

اقتصادهای پیشرفته

امتیازات شاخص در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی سال گذشته کاهش یافت اما روند کلی این منطقه همچنان مثبت باقی مانده است .اتکای زیاد به درآمد نفت همچنان چالشهایی برای رشد
پایدار به بار میآورد .متنوع سازی اقتصاد و سیستم انرژی میتواند چشماندازها را بهبود بخشد .چالشها در دسترسی و امنیت ،با تمرکز زیاد در منابع اولیه انرژی ،همچنان وجود دارد .چندین کشور در
منطقه اهداف بلند پروازانه انرژی تجدیدپذیر را برای سال  2030تعیین کردهاند .برای این منطقه ،دهه آینده فرصتهایی را برای سرمایهگذاری در یك گذارانرژی فراهم میکند که میتواند مزایای قابل
توجهی داشته باشد.

سهم از انتشار کربن در جهان
سهم از جمعیت جهان
سرانه انتشار دیاکسید کربن

%2

 1.1تن
منبع :مجمع جهانی اقتصاد

50.7

%8

جنوب صحرای آفریقا

%2

%5

 5.2تن

%2

61
%3

کشورهای در حال توسعه و نوظهور اروپا

%2

 3.9تن

%7

52.8
%7

خاورمیانه و شمال آفریقا

%2

 2.4تن

58.6

%8
%5
آمریکای التین و کاراییب

مقایسه رتبه کشورهای منطقه خاورمبانه و شمال آفریقا در شاخص گذار انرژی در
گزارش سالهای  2020و 2021
کویت
50
93 102
101 99

114 112
مصر

تونس

79

51 66

83

84 76
عمان
73 74

عربستان سعودی
86 81

امارات متحده عربی

رتبه شاخص گدار انرژی در سال 2020

مراکش
الجزایر

94 104

رتبه شاخص گدار انرژی در سال 2021

لبنان

ایران

پاکستان

64

89 88

اردن

قطر
53

63

بحرین
90 108

54

82 72

در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ،در سال ،2021
کشور قطر با کسب رتبه  53بهترین عملکرد و لبنان با رتبه 112
ضعیفترین عملکرد را داشتهاند .ایران نیز در سال مذکور علیرغم
صعود  2پلهای نسبت به سال  ،2020رتبه  99را به خود اختصاص
داده که در میان  14کشور مورد بررسی این منطقه ،در رده دهم قرار
گرفته که نشاندهنده عملکرد ضعیف آن نسبت به سایر کشورهای
منطقه است.

جمعبندی
میانگین نمرات جهانی شاخص
گذار انرژی طی  10سال گذشنه
 8برابر شده است.

تنها در  25درصد از کشورها
سه ضرورت مثلث انرژی
در حالت تعادل قرار دارد.

پیشرفت در دستیابی به انرژی و
پایداری زیست محیطی بسیار زیاد
است  ،اما چالشهای رشد
اقتصادی همچنان وجود دارد.

 10کشور برتر در شاخص گذار
انرژی تنها  3درصد از انتشار
 CO2جهانی ناشی از احتراق
سوخت را تشکیل میدهند.

طی دهه گذشته تنها  13کشور از
 115کشور ،عواید پایداری ناشی از
گذار انرژی را کسب کردهاند.

سرعت گذار انرژی در اقتصادهای
در حال ظهور سریع است ،اما
همچنان شکافهای زیادی وجود
دارد.

