
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی

وضعیت شاخص گذار انرژی  2019در ایران و جهان

مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی که اخیراً منتشر کرده به ارزیابی عملکرد سیستم انرژی کشورها و آمادگی آنها برای گذار
انرژی در سال  2019پرداخته است که براساس آن در این سال روند گذار انرژی در جهان کندتر شده است .ایران در میان
 115کشور مورد بررسی رتبه  101رادر شاخص گذار انرژی کسب کرده و جایگاه آن در مقایسه با سال گذشته با بهبود همراه
بوده است .در ادامه توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه میشود.
تهیه شده توسط فروغ کریمی امی کریاسر
فروردین 1398

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

شاخص گذار انرژی
گذار انرژی به انتقال از سیستمهای مصرف و تولید انرژی فعلی ،که عمدتاً مبتنی بر منابع انرژی تجدید ناپذیر مانند نفت ،گاز
طبیعی و زغال سنگ است ،به سمت ترکیبات کارآمدتر و کم-کربنتر انرژی اشاره دارد .گزارش مجمع جهانی اقتصاد با عنوان
«تقویت گذار انرژی اثرگذار »1چشم انداز انرژی را به تصویر کشیده است و شاخص گذار انرژی را در کشورهای مختلف ارائه
می کند .در این شاخص ،زیرشاخص «آمادگی کشورها برای گذار انرژی» به گزارش های قبلی مربوط به «شاخص عملکرد
معماری انرژی جهان »2افزوده شده است .این شاخص به ارزیابی سطح فعلی عملکرد سیستم انرژی و آمادگی محیط کالن
 115کشور به منظور گذار به سمت یک سیستم انرژی امن ،پایدار ،ارزان و فراگیر در آینده ،میپردازد .چارچوب و رتبهبندیهای
واقعیت محور قرار است این امکان را به سیاستگذاران و کسبوکارها بدهد که مقصد گذار انرژی را تشخیص دهند ،الزامات
را شناسایی و سیاست و بازار را همراستا کنند.
شکل  -1عملکرد سیستم انرژی و ابعاد آمادگی گذار
مولفههای فعالسازی آمادگی گذار
مقررات و تعهد سیاسی سرمایهگذاری و سرمایه

مثلث انرژی -الزامات عملکرد سیستم

ساختار سیستم انرژی

پایداری محیط زیست

دسترسی و امنیت

مثلث انرژی
ابعاد فعالسازی

رشد و توسعه اقتصادی
نهادها و حکمرانی

زیرساختها و محیط

مشارکت مصرفکننده و

کسب و کار نوآورانه

سرمایه انسانی
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در این گزارش ،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 و مطمئن به انرژی»
و «پایداری محیط زیست» محاسبه میشود .زیرشاخص آمادگی گذار انرژی نیز از  6مولفه «مقررات و تعهد سیاسی»،
«سرمایهگذاری و سرمایه»« ،ساختار سیستم انرژی»« ،نهادها و حکمرانی»« ،زیرساختها و محیط کسب و کار نوآورانه» و
«مشارکت مصرفکننده و سرمایه انسانی» تشکیل شده است (شکل.)1
وضعیت جهان
گذار انرژی در سطح جهانی کندتر شده است .در سال  ،2019رشد
ساالنه میانگین امتیاز شاخص گذار انرژی جهان ،نسبت به  5سال
گذشته در پایینترین سطح خود قرار داشته است .امنیت و دسترسی
انرژی بهبود بیشتری را نشان داده که این امر ناشی از افزایش دسترسی
به برق در آسیای نوظهور و در حال توسعه و همچنین افزایش تعداد

شکل -2متوسط امتیاز جهان در زیرشاخص های
عملکرد سیستم و آمادگی گذار ( 2019 ،میانگین ساده)
امتیاز مولفههای مربوط به زیرشاخص عملکرد سیستم
پایداری محیط زیست

امنیت و دسترسی
71%

49%

کشورهای واردکننده سوخت بوده است .به طور متوسط ،بین سالهای
 2014تا  135 ،2016میلیون نفر هرساله دسترسی به برق پیدا کردهاند.
با این حال ،امتیازهای مربوط به پایداری محیط زیست تنها به میزان
کمی افزایش یافته است .همچنین به دلیل افزایش قیمت برق خانگی

61%

و واردات سوخت ،میانگین امتیاز مولفه «رشد و توسعه اقتصادی» نسبت

رشد و توسعه اقتصادی

به سال گذشته کاهش یافته است.
شکل  ،2متوسط امتیاز جهان را در زیرشاخص عملکرد سیستم انرژی و
آمادگی گذار نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود در عملکرد
سیستم ،بیشترین امتیاز را مولفه «امنیت و دسترسی» ( 71درصد) داشته
و در زیرشاخص آمادگی گذار ،بهترین عملکرد مربوط به «ساختار

امتیاز مولفههای مربوط به زیرشاخص آمادگی گذار
سرمایه و
سرمایهگذاری

مقررات و تعهدات
سیاسی

سیستم انرژی» با متوسط امتیاز  57درصد بوده است.

55%

نهادها و
حکمرانی

46%

54%

ساختار
57%

39%
51%
زیرساخت و محیط
کسبوکار نوآورانه
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اگرچه اقتصادهای توسعه یافته بهترین رتبه را در شاخص گذار انرژی طی سال  2019کسب کردهاند ،اما همچنان با چالش
متوازنسازی رشد اقتصادی و پایداری محیط زیست رو به رو هستند .در کشورهای نوظهور و در حال توسعه ،رشد اقتصادی
باال ،شهرنشینی و بهبود استاندارهای زندگی عوامل مهمی برای رشد تقاضای انرژی بودهاند .هدایت نحوه ایجاد توازن میان
رشد اقتصادی ،دستیابی به رشد تقاضا و بهبود پایداری محیط زیست جزو چالشهای اصلی برای گذار انرژی در این منطقه
محسوب میشود.
شکل  -3نقشه جهان ،شاخص گذار انرژی 2019

رتبه
صدک
شاخص عملکرد معماری انرژی
 %100-90عملکرد باال

عدم پوشش آماری
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 %10-0عملکرد پایین

منبعWorld Economic Forum :

شکل  ،3نقشه وضعیت شاخص گذار انرژی کشورهای جهان در سال  2019را نشان میدهد .در این شکل وضعیت نامناسب
این شاخص در کشورهای آفریقایی بخصوص جنوب صحرای آفریقا به خوبی نشان داده شده است .در جنوب صحرای آفریقا
عالوه بر شکاف مداوم در دسترسی جهانی به برق و سوخت پاک ،قیمت مناسب و دسترسی به انرژی همچنان چالشهای
مهمی هستند.
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منطقه آمریکای التین و دریای کارائیب باالترین نمره در پایداری محیط زیست را در میان همه گروهها بدست آورده است
که این امر ناشی از ظرفیت هیدرولیکی باال و پیشرفت سریع در نصب منابع تجدیدپذیر برق است .با این مشخصات ،الکتریکی
کردن حمل و نقل میتواند موجب بهبود بیشتر در پایداری محیط زیست شود .ظرفیت در حال توسعه برای ادغام منطقهای
بازارهای برق ،بهبود بهرهوری عملیاتی استخراج گاز و نفت ،هماهنگسازی سیاستها و استانداردها میتواند سایر ابعاد مثلت
انرژی را بهبود دهد.
نتایج بررسی شاخص گذار انرژی در بین  115کشور نشان میدهد که کشورهای شمال و غرب اروپا همچنان در صدر این
رتبهبندی قرار دارند .سوئد بار دیگر بهترین عملکرد را داشته و پس از آن سوئیس و نروژ به ترتیب جایگاه دوم و سوم را
به خود اختصاص دادهاند 10 .کشور برتر شاخص گذار انرژی ،به لحاظ ترکیب انرژی اولیه ،ساختار سیستم انرژی و منابع
طبیعی متفاوت بودهاند که این امر اهمیت درنظر گرفتن شرایط مختص هر کشور برای برنامهریزی گذار انرژی را نشان
میدهد .از سوی دیگر ،کشورهای در جایگاههای پایینتر ،عملکرد ضعیفی به لحاظ سیستم انرژی و آمادگی گذار داشتهاند که
ناشی از چارچوب مقرراتی ضعیف ،عدم ثبات سیاسی ،درگیریهای ژئوپلیتیک در حال وقوع یا وابستگی شدید به سیستم
انرژی مبتنی بر سوختهای فسیلی بوده است.
وضعیت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا حدود  6.8درصد تقاضای انرژی جهان و  7.1درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص داده
است .این منطقه غنی از منابع سوختهای فسیلی بوده که ترکیب انرژی آن ناحیه را تحت تاثیر قرار داده است ( 92درصد
عرضه انرژی اولیه این منطقه از نفت و گاز بوده است) .تنشهای جغرافیایی و ناپایداری در این کشورها بر اولویتهای سیاسی،
فرصتهای ادغام سیستمهای انرژی و توانایی جذب سرمایه مورد نیاز گذار انرژی موثر بوده است.
اگرچه متوسط امتیاز زیرشاخص عملکرد سیستم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به متوسط جهانی نزدیک است ،اما تجزیه
و تحلیل سه مولفه مربوط به این زیرشاخص ،حاکی از عدم توازن در دستیابی به سه هدف مثلث انرژی است .این گروه
کشوری به طور مداوم پایینترین متوسط امتیاز را در مولفه پایداری محیط زیست نسبت به سایر مولفهها کسب کرده است.
منطقه خاورمیانه به لحاظ آلودگی هوا در فضای باز ،باالترین سطح را در جهان داشته که نتیجه سهلانگاری در منطقه بوده
است؛ (تنها ایران و اسرائیل مقرراتی برای محدود کردن ذرات معلق و آلودگی هوا اتخاذ کردهاند) .عالوه بر این ،کشورهای
این منطقه باالترین میزان کربن که دو برابر متوسط جهانی است را نیز دارند که حاصل تمرکز باالی نفت و گاز در ترکیب
انرژی آنها است .البته در این منطقه برنامههای مشخصی برای افزایش تنوع ترکیب سوختی در نظر گرفته شده است .در اوایل
سال  ،2019عربستان سعودی اعالم کرد که هدف تولید انرژی تجدیدپذیر خود را سه برابر کرده است؛ بطوریکه تا سال 2030
به رقم  60گیگاوات ظرفیت نصب شده برسد و در نتیجه آن سهم انرژیهای تجدیدپذیر را افزایش داده تا با مصرف نفت در
بخش نیرو جایگزین شود .امارات متحده عربی تغییری در ترکیب انرژی خود هدفگذاری کرده ؛ بطوریکه  44درصد آن از
منابع انرژی پاک باشد.
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تجزیه و تحلیل دادهها نشان میدهد که این منطقه دارای کمترین میانگین قیمت برق صنعتی و خانگی و همچنین پایینترین
قیمت عمده فروشی گاز است ،اما اثر مثبت قیمتهای پایین در مولفه توسعه اقتصادی با اثر منفی یارانه های انرژی باال در
این منطقه خنثی شده است .در این کشورها تالشهای گستردهای در جهت اصالح قیمتهای انرژی در حال انجام است.
حداقل  9کشور انواع یا سطوحی از اصالحات قیمت انرژی را طی چند سال اخیر اعمال کردهاند؛ از جمله این کشورها میتوان
به عربستان سعودی ،امارات متحده عربی ،عمان ،قطر ،کویت ،بحرین ،الجزایر ،ایران و مصر نام برد .در عربستان سعودی،
قیمت برخی محصوالت سوختی تا  200درصد نسبت به سطوح سال  2015افزایش داشتهاند .برخی از
این اقدامات در فهرست ثبت نشدهاند زیرا در زمان انتشار دادههای مربوط به آنها در دسترس نبود .در مورد مولفه «امنیت
انرژی و دسترسی» ،این منطقه در برق رسانی ،امتیاز باالیی (متوسط  98درصد) ،کسب کرده است .البته این موفقیت با امتیاز
پایین در مولفه امنیت انرژی که ناشی از تمرکز نفت و گاز در ترکیب انرژی است ،خنثی شده است .در مورد امنیت انرژی و
رشد اقتصادی ،این منطقه میتواند به طور قابل توجهی از یکپارچگی بیشتر زیرساخت عرضه انرژی بهره ببرد .یکی از اقدامات
قابل توجه در مصر صورت گرفته است؛ در این کشور مقرر شده  3000مگاوات خطوط انتقال برق ،شبکه برق مصر را به
عربستان سعودی متصل کند تا امنیت انرژی در این کشور بهبود یابد .دو اتصال دیگر با اردن و لیبی وجود دارد و اقدامات
دیگری جهت ارزیابی یک اتصال بالقوه با قبرس در حال انجام است .به لحاظ رتبهبندی شاخص گذار انرژی ،مراکش بهترین
رتبه را بین کشورهای منطقه داشته و پس از آن قطر در جایگاه بعدی قرار گرفته که ناشی از عملکرد قوی قطر در قیمتهای
پایین انرژی و صادرات قابل توجه سوخت است .لبنان پایینترین رتبه را در منطقه داشته که ناشی از عملکرد ضعیف در مولفه
امنیت انرژی به علت تنوع وارداتی ،کیفیت پایین عرضه برق و یارانههای انرژی نسبتاً باال است (جدول .)1
جدول  -1شاخص گذار انرژی در سال  2019در کشورهای منتخب
کشور

رتبه

شاخص گذار انرژی 2019

عملکرد سیستم

آمادگی گذار

مراکش
قطر
اردن
امارات متحده عربی
عمان
تونس
مصر
کویت
الجزایر
بحرین
پاکستان
عربستان سعودی

47
65
66
67
68
72
86
87
89
92
97
98

%57.7
%54
%53
%53
%53
%51.8
%48.2
%49
%48.2
%47.4
%46.3
%46.2

%67.3
%56
%55.6
%55
%55
%58.5
%54.7
%55
%60.6
%43.9
%47.0
%51

%48.1
%52
%50.4
%50
%50
%45.1
%42.9
%43
%35.8
%50.9
%45.6
%41

ایران
لبنان

101
106

%44
%41.8

%54
%42.4

%33
%41.3
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وضعیت ایران در شاخص
اگرچه نسبت به سال  ،2018هم رتبه و هم امتیاز ایران در شاخص گذار انرژی  2019بهبود یافته است ،اما در میان کشورهای
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و کشورهای همسایه عملکرد نسبتاً ضعیفی داشته است؛ در سال  ،2019ایران به لحاظ شاخص
گذار انرژی ،در جایگاه 101ام در میان  115کشور قرار گرفته و امتیاز  44درصدی را در این شاخص کسب کرده است .این در
حالی است که در سال  ،2018رتبه ایران ( 106در میان  114کشور) و امتیاز آن نیز  41.3درصد ثبت شده بود .در سال ،2019
کشورهای قطر ،امارات متحده عربی ،عمان ،کویت و عربستان سعودی به ترتیب رتبههای  87 ،68 ،67 ،65و  98را در شاخص
گذار انرژی کسب کردهاند که در مقایسه با ایران در سطح باالتری قرار دارند.
نتایج گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان میدهد ایران در زیرشاخص «عملکرد سیستم» امتیاز قویتر ( )%54و در زیرشاخص
«آمادگی گذار» عملکرد ضعیفتری ( )%33داشته است.
همانطور که در شکل  4مشاهده می شود در زیرشاخص «عملکرد سیستم» ،وضعیت ایران در دو مولفه «ساختار
سیستم انرژی» و «سرمایه و سرمایهگذاری» با فاصله زیادی کمتر از میانگین جهانی قرار گرفته است.
در زیرشاخص عملکرد سیستم نیز ،اگرچه وضعیت ایران در مولفه «امنیت و دسترسی انرژی» بیشتر از میانگین جهانی بوده،
اما در مولفه «پایداری محیط زیست» عملکرد به مراتب ضعیفتری نسبت به میانگین جهانی را رقم زده است.
شکل  -4ارزیابی کلی گذار انرژی ایران در سال 2019
ایران

متوسط جهانی

زیرشاخص آمادگی گذار
ساختار سیستم انرژی

مقررات و تعهدات سیاسی

سرمایه انسانی و مشارکت
مصرفکننده

زیرشاخص عملکرد سیستم
توسعه و رشد اقتصادی

زیرساخت و محیط
کسبوکار نوآورانه

نهادها و حکمرانی

سرمایه و سرمایهگذاری

پایداری محیط زیست
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امنیت و دسترسی انرژی

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

شکل  5جایگاه ایران در شاخص گذار انرژی را در مقایسه با کشورهای جهان نشان میدهد .در این شکل ،کشورهای جهان
به  4دسته تقسیم شدهاند .ایران در گروه کشورهای نوظهور قرار میگیرد که گذار انرژی در آنها چالش برانگیز است .ایران
در زیرشاخص آمادگی گذار تنها نسبت به ونزوئال برتری داشته است ،اما به لحاظ زیرشاخص عملکرد سیستم
نسبت به تعداد زیادی از کشورها عملکرد بهتری داشته است.
شکل  -5جایگاه ایران در جهان به لحاظ شاخص گذار انرژی
100
کشورهای پیشرو

کشورهای با چالش بالقوه

کشورهایی که سیستمهای انرژی با عملکرد خوب
و آمادگی باالیی برای گذار دارند و براساس عملکرد

سوئد
69.81

کشورهای با عملکرد سیستم باالتر از میانگین ،اما
آمادگی گذار پایین تر از متوسط جهان که گویای نیاز

فعلیشان میتوان گفت توانایی گذار انرژی را دارند.

به تالش بیشتر برای نگهداری و بهبود سطح عملکرد

روسیه

فعلی است.

39.61
ایران

عملکرد سیستم

33.54

ترکیه
49.60

بحرین

ونزوئال

51.44

27.50

کشورهای با حرکت جست و خیز

کشورهای نوظهور

کشورهای با عملکرد سیستم پایینتر از میانگین اما

کشورهای با عملکرد سیستم و آمادگی گذار پایینتر

آمادگی گذار نسبتاً باال که نشان از بهبود جست و خیز

از میانگین که نشان دهنده چالش برانگیز بودن

این کشورها دارد.

گذار انرژی در این کشورها است.

0
100

آمادگی گذار

0
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جدول  2نتایج عملکرد ایران در شاخص گذار انرژی و زیرشاخصها و ابعاد آن را در سال  2019نشان میدهد .عالوه بر این،
به بهترین و بدترین عملکرد انجام شده در هر کدام از شاخصها نیز اشاره دارد.
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رتبه
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واردات سوخت (درصدی از )GDP
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شدت انرژی ()PPP GDP 2011$MJ/









سرانه دی اکسید کربن (تن به ازای هر نفر)
نسبت انتشار دیاکسیدکربن از کل عرضه اولیه انرژی
()kg / GJ

















اتیوپی









اسپانیا

نرخ برقرسانی (درصدی از جمعیت)









دسترسی به سوخت پاک (درصدی از جمعیت)









واردات انرژی (درصد خالص استفاده انرژی)









تنوع شرکای وارداتی (شاخص  -)Herfindahlصفر تا یک
(بهترین)
تنوع عرضه انرژی اولیه (شاخص  -)Herfindahlصفر تا
یک (بهترین)

شاخص گذار انرژی
عملکرد سیستم -صفر تا ( 100بهترین)
توسعه و رشد اقتصادی -صفر تا ( 100بهترین)
قیمت برق خانگی ())USDc/kWh (PPP
قیمت برق صنایع ()USDc/kWh
قیمت عمده فروشی گاز ()USD/MMBTU

یارانه های انرژی (درصدی از )GDP
نسبت هزینه عوامل خارجی ناشی از مصرف انرژی به -GDP
درصد (عوامل خارجی ناشی از مصرف انرژی که قیمتگذاری
نمی شود).

پایداری محیط زیستی -صفر تا ( 100بهترین)
غلظت ریزگرد (( )2.5میکروگرم بر متر مکعب)

امنیت و دسترسی انرژی -صفر تا ( 100بهترین)

کیفیت عرضه برق  -صفر تا ( 8بهترین)

باالترین

پایینترین

بهترین

بدترین

ارزش

ارزش

عملکرد

عملکرد









سوئد

هائیتی

نروژ

هائیتی

نروژ
ونزوئال
کویت
ونزوئال
فرانسه

قرقیزستان
هائیتی
ونزوئال
استونی
زیمباوه

مالت

اوکراین

کویت و برونئی
دارالسالم
ایران به همراه
 11کشور
سوئد
سوئد
مالت به همراه 6
کشور
اتیوپی

گواتماال به همراه
 19کشور

قطر
مغولستان
موزامبیک

ایران به همراه
 79کشور
استرالیا به همراه
 31کشور
نروژ

تاجیکستان
بحرین
عربستان سعودی
ترینداد و توباگو

موزامبیک
تانزانیا
مالتا

عدم
دسترسی به
داده







الجزایر

کاستاریکا









فنالند

پاراگوئه

عدم
دسترسی به
داده

عدم
دسترسی به
داده



بلژیک به همراه
 23کشور

پاراگوئه
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رتبه

ارزش
شاخص

ارزش

رتبه

آمادگی گذار  -صفر تا ( 100یهترین)
تعهد سیاسی و مقرراتی  -صفر تا ( 100بهترین)
سند مشارکت ملی(3مشارکت کشورها و تعهدشان به قرارداد
جلسه بیست و یکم اجالس کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان
ملل( -)21COPصفر تا ( 1بهترین)
پایداری سیاست 1 -تا ( 7بهترین)
شاخص های نظارتی برای انرژی پایدار در بهره وری انرژی-
صفر تا ( 100بهترین)


























سنگاپور









ایتالیا

موزامبیک

شاخص های نظارتی برای انرژی پایدار بر روی انرژی های
تجدید پذیر -صفر تا ( 100بهترین)









آلمان

کویت

شاخص های نظارتی برای انرژی پایدار در دسترسی به انرژی-
صفر تا ( 100بهترین)









ایران به همراه
 95کشور

موزامبیک

حاکمیت قانون  -صفر تا ( 100بهترین)
شفافیت  -صفر تا ( 100بهترین)

















سنگاپور

موزامبیک

رتبهبندی اعتباری -صفر تا ( 100بهترین)

































کره جنوبی
نیوزیلند
استرالیا به همراه
 9کشور
انگلستان
لوکزامبورگ
نیوزیلند
اتریش به همراه
 25کشور

بنگالدش
ونزوئال

الجزایر
بولیوی
فیلیپین
ایران به همراه 8
کشور









اتیوپی

لبنان





























هلند

هائیتی

آلمان

هائیتی

سوئیس

هائیتی

سوئیس

هائیتی

آمریکا

هائیتی

فنالند

موزامبیک









لتونی

نامیبیا

نهادها و حکمرانی -صفر تا ( 100بهترین)

سرمایه و سرمایهگذاری -صفر تا ( 100بهترین)
امتیاز شاخص آزادی سرمایه گذاری  -صفر تا ( 100بهترین)
دسترسی به اعتبار  -صفر تا ( 100بهترین)
سرمایه گذاری در کارایی انرژی (درصدی از سرمایهگذاری کل)
رشد ظرفیت تولید تجدیدپذیرها (درصدی از ظرفیت نصب
شده)
زیرساخت و محیط کسب و کار نوآورانه  -صفر تا ( 100بهترین)
شاخص عملکرد لجستیک  -صفر تا ( 100بهترین)
کیفیت زیرساخت حمل و نقل  1 -تا ( 7بهترین)
دسترسی به فناوری  1 -تا ( 7بهترین)
محیط کسب و کار نوآورانه  1 -تا ( 7بهترین)
مشارکت مصرف کننده و سرمایه انسانی -صفر تا ( 100بهترین)
سهم شغلهای مربوط به انرژی تجدیدپذیر (درصدی از کل
نیروی کار کشور)

باالترین

پایینترین

بهترین

بدترین

ارزش

ارزش




عملکرد
فنالند
ژاپن

عملکرد
ونزوئال
هائیتی

هند

آمریکا
ونزوئال

موزامبیک

Nationally Determined Contributions
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ارزش
شاخص
کیفیت تحصیل  1 -تا ( 7بهترین)
ساختار سیستم انرژی
سرانه مصرف کل انرژی اولیه (گیگاژول)
سهم تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر (درصدی از کل تولید
برق)
سهم تولید برق از ذغال سنگ (درصدی از کل تولید برق)
برق تولید شده از نفت ،گاز و برق آبی (هیدرو) -صفر تا 100
(بهترین)
میلیارد مگا تن انتشار دی اکسید کربن ذخایر سوخت فسیلی

رتبه

ارزش

رتبه













































باالترین

پایینترین

بهترین

بدترین

ارزش

ارزش

عملکرد

عملکرد





سوئیس

موزامبیک

تاجیکستان

آفریقای جنوبی

بنگالدش

قطر

آلبانی
نروژ
آلبانی به همراه
 13کشور
تایلند

امارات متحده
عربی
بوتسوانا
آفریقای جنوبی
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در ادامه ،امتیاز و رتبه ایران در مولفه های منتخب جدول فوق ،با برخی کشورهای همسایه مقایسه میشود:
 یکی از مولفههای تعیین کننده توسعه و رشد اقتصادی کشورها در شاخص گذار انرژی ،قیمت برق خانگی وصنعتی در هر کشور است .براساس آمارهای مجمع جهانی اقتصاد ،ایران به لحاظ قیمت برق خانگی ،به دلیل پایین
بودن قیمت برق ،در میان  115کشور مورد بررسی جایگاه دوم را کسب کرده است .قیمت برق خانگی در ترکیه
حدود  5برابر ،در روسیه حدود دو برابر ،در پاکستان حدود  4برابر و در عمان بیش از دو برابر قیمت برق خانگی ایران
بوده است.
 به لحاظ مولفه قیمت برق صنعتی نیز به دلیل پایین بودن قیمت نسبی برق صنعتی در ایران ،جایگاه یازدهم درمیان  115کشور جهان به ایران تعلق گرفته است .قیمت برق صنعتی ایران از قطر و عمان تاحدی بیشتر و تقریباً
نصف قیمت برق صنعتی ترکیه و امارات است.
 قیمت عمده فروشی گاز نیز یکی دیگر از مولفههای موثر در توسعه و رشد اقتصادی کشورها است .ایران بهلحاظ قیمت پایین گاز عمده فروشی رتبه 12در جهان را کسب کرده است .قیمت عمده فروشی گاز در ایران تقریباً
 2.5برابر قطر ،دو برابر عربستان و امارات و بیش از نصف قیمت گاز عمده فروشی ترکیه است.
 نسبت یارانههای انرژی به تولید ناخالص داخلی در ایران ،حدود  15درصد است که در میان  115کشور موردبررسی مجمع جهانی اقتصاد ،تنها از رقم مشابه در کشور زیمباوه پایین تر است .این رقم در کشورهای قطر و عمان
زیر دو درصد و کشور عربستان حدود  5درصد است .نسبت یارانه های انرژی از تولید ناخالص داخلی کشور ترکیه
حدود  0.2درصد است!



آمریکا

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

 مولفه شدت انرژی ،نسبت واحدی از انرژی به تولید ناخالص داخلی است .هر چقدر شدت انرژی در یک کشورپایینتر باشد ،در واقع به ازای یک واحد تولید ناخالص داخلی ،انرژی کمتری مصرف کرده و در نتیجه آن کشور رتبه
بهتری را کسب کرده است .جایگاه ایران در این مولفه  95بوده است؛ این در حالی است که کشور ترکیه در این
مولفه رتبه  15را کسب کرده است .شدت انرژی در ایران از کشورهای عربستان ،امارات ،قطر ،عمان و پاکستان نیز
باالتر است که گویای بهره وری پایین انرژی در ایران است.
 نسبت انتشار دیاکسیدکربن از کل عرضه اولیه انرژی ایران معادل  54.3کیلوگرم به گیگاژول بوده و درمیان  115کشور رتبه  75را کسب کرده است .این نسبت در کشورهای عربستان سعودی ،امارات متحده عربی،
عمان و ترکیه از ایران بیشتر اما در کشورهای قطر ،روسیه و پاکستان از ایران کمتر است.
جدول  -3امتیاز و رتبه برخی کشورهای همسایه ایران در چند مولفه مربوط به شاخص گذار انرژی
عربستان

ایران

امارات

سعودی

شرح

عمان

قطر

ارزش

رتبه

ارزش

رتبه

ارزش

رتبه

ارزش

رتبه
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راهکارهای گذار انرژی موثر
پیشرفت سریع در گذار انرژی نیازمند درک مشترکی بین گروههای ذینفع در یک اقتصاد و یک نقشه راه بلندمدت که هدف،
مقصد و نقطه عطف در گذار انرژی را به خوبی نشان میدهد ،است .شکل  6چارچوبی برای دنبال کردن نقشه راه بلندمدت
گذار انرژی از طریق همکاری ذینفعان را نشان میدهد.
شکل  -6هفت گام برای گذار انرژی موثر
انطباق

طراحی

اجرا

6

4

1

ردیابی کنید

برنامهریزی کنید

تشکیل جلسه دهید

پیشرفتها در سیستم انرژی را برای شناسایی
اقدامات صحیح ،ارزیابی و نظارت کنید.

نقطه عطف و برنامههای عملیاتی از جمله چارچوبی
برای اندازهگیری پیشرفت در برابر اهداف را تعریف
کنید.

سرآمدان بخش انرژی را در بین گروههای ذینفع،
از جمله دولت ،بخش خصوصی و جامعه مدنی
شناسایی کنید و به کار بگیرید.
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تصحیح کنید

اجرا کنید

همتراز کنید

نقشه راه و برنامههای عملیاتی به همراه ساختار

عملیاتی مورد نیاز برای دستیابی به فرصتهای
جدید را به طور مستمر تعدیل و اصالح تعدیل کنید.

سیاستگذاری و تصیمگیریهای کسب و کار را از
طریق رهبری کردن مدلهای فراگیر همکاری

یک چارچوب مبتنی بر واقعیت برای گذار انرژی
موثر به کار بگیرید تا به درک مشترکی از اولویتها

دولت و بخش خصوصی و تشکیل نمونه های کسب
و کار به منظور اطمینان از ایجاد ارزش برای جامعه
سرعت ببخشید.

و عوامل تسهیلکننده انرژی برسید.

3
سازماندهی کنید
یک ساختار عملیاتی برای کنترل همکاری موجود
میان ذینفعان سیستم انرژی ایجاد کنید.
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