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1/گذشتهگذار انرژی طی دهه 
 Deepwaterانفجار سکوی نفتی 

Horizonكو نشت نفت در خلیج مکزی

:قیمت نفت

دالر به ازای هر بشکه100

گیگاوات40: ظرفیت انرژی خورشیدی
گیگاوات180: ظرفیت انرژی بادی

جریان میلیارد دالر10.1اختصاص 
ر حال المللی به کشورهای دمالی بین

توسعه برای انرژی پاک

ر کره درجه سلسیوس گرم شدن بیشت0.5
زمین در مقایسه با قرن بیستم 

ای فوکوشیما حادثه هسته
ایدایچی آینده انرژی هسته

بردرا زیر سوال می
سرانه انتشار

تن4.9: اکسید کربندی

:مصرف ذغال سنگ
تنمیلیون8000

های فروش جهانی خودروهای الکتریکی طبق توافق شرکت
هزار دستگاه100: 2013رنو و نیسان در ژوئیه 

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

توافقنامهتصویب 
آب و هوایی پاریس

2010

2011

2012

2013

2015



2/گذشتهگذار انرژی طی دهه 
جریان مالیمیلیارد دالر21.4اختصاص 

عه المللی به کشورهای در حال توسبین
برای انرژی پاک

.تولید کرددر این روش با بکارگیری سلول های خورشیدی، می توان انرژی الکتریسیته . انرژی خورشید استازتولید برقیکی از انواع سامانه های،PVیا به اختصار سیستم فوتوولتاییك

ت چین اولین کشوری است که ظرفی
PVخورشیدی نصب شده را بیش از

استایجاد کرده گیگاوات 100

*

*

به DONG Energyشرکت 
Orsted بر فعالیت آنتغییر نام داده و
انرژی سبز متمرکز شده استروی 

ه آب گروه ویژه افشای مالی مربوط ب
های افشای مالی و هوا، توصیه

ندکمربوط به آب و هوا را منتشر می

گیگاوات586:  ظرفیت انرژی خورشیدی
گیگاوات623: ظرفیت انرژی بادی

:قیمت نفت

دالر به ازای هر بشکه100

آمریکا اولین صادرکننده
خالص هیدروکربن از سال 

1940

کشور تولیدکننده24امضا معاهده وین توسط  
نفت در زمینه همکاری در تولید

شرکت شل برای اولین بار 
LNG(گاز طبیعی مایع )بن کر

هایخنثی در جهان را به شرکت
Tokyo Gas  وGS Energy 

دهدمیارائه 

هار جادهوسیله نقلیه الکتریکی دمیلیون 10
ارائه طرح هدف آب و 
هوایی اتحادیه اروپا

، ها و تغییرات سریعدرخواست کاهش آالینده
ه های جامعسابقه در تمام جنبهگسترده و بی

درجه1.5برای رسیدن به هدف 

ه زمین درجه سلسیوس گرم شدن بیشتر کر0.9
در مقایسه با قرن بیستم 

سرانه انتشار
تن4.7: اکسید کربندی

تقاضای درصدی 5کاهش 
انرژی در سراسر جهان به علت

19-گیری جهانی کوویدهمه

یطی در محتشدید تاثیرات منفی زیست
G20کشور 15

سرما، اثرات قطع برق در فصل 
نفرمیلیون 3زندگی بر 

2017

2018

2019

2020

2021



انرژی در جهانتغییر روند گذار 

250 500
رمیلیارد دال رمیلیارد دال

گذاری جهانی در انتقال انرژیسرمایه گذاری جهانی در انتقال انرژیسرمایه

0.38 0.086
دالر به ازای هر 
کیلووات ساعت

دالر به ازای هر 
کیلووات ساعت

PVخورشیدی
ترازشده انرژیهزینه  ترازشده انرژی هزینه 

باد

0.07 0.053
دالر به ازای هر 
کیلووات ساعت

دالر به ازای هر 
کیلووات ساعت

PV (2019)خورشیدی (2019)باد 
ترازشده انرژیهزینه  ترازشده انرژیهزینه 

19% 26%
سهم برق از منابع تجدید پذیر، از جمله آبی سهم برق از منابع تجدید پذیر، از جمله آبی

(2019)

(2020)

خودروهای برقی و قابل شارژفروش تجمعی  خودروهای برقی و قابل شارژفروش تجمعی 
(2020)

0.5 10
میلیون خودرو میلیون خودرو

شدت انرژی شدت انرژی
(2018)

5.4
دالر به ازای هر مگاژول

4.6
دالر به ازای هر مگاژول

انتشار کربن به دلیل احتراق 
های فسیلی و فرآیندهای صنعتیسوخت

انتشار کربن به دلیل احتراق 
(2020)های فسیلی و فرآیندهای صنعتیسوخت

33
میلیون تن

34
میلیون تن

افرادی که به برق دسترسی ندارند افرادی که به برق دسترسی ندارند

1.2
رمیلیارد نف

770
میلیون نفر

2010 آخرین سال2010 آخرین سال 



بهکشور115کالنمحیطآمادگیوانرژیسیستمعملکردفعلیسطحارزیابیبهشاخصاین.کندمیارائهمختلفکشورهایدرراانرژیگذارشاخصواستکشیدهتصویربهراانرژیاندازچشماقتصادجهانیمجمعگزارش
برانرژی،سیستملکردعمزیرشاخص.گیردمیقراربررسیمورد«گذارآمادگی»و«سیستمعملکرد»زیرشاخصدوبراساسانرژیگذارشاخص.پردازدمیآینده،درفراگیروارزانپایدار،امن،انرژیسیستمیكسمتبهگذارمنظور
،«وسرمایهگذاریسرمایه»،«سیاسیتعهدومقررات»مولفه6ازنیزانرژیگذارآمادگیزیرشاخص.شودمیمحاسبه«محیطیزیستپایداری»و«انرژیبهومطمئنامندسترسی»،«فراگیراقتصادیتوسعهورشد»مولفهسهاساس

.استشدهتشکیل«انسانیسرمایهوکنندهمصرفمشارکت»و«نوآورانهوکارکسبومحیطهازیرساخت»،«وحکمرانینهادها»،«انرژیسیستمساختار»

مثلث 
انرژی

دسترسی و 
امنیت

پایداری
زیست محیطی

رشد و توسعه 
اقتصادی

عملکرد سیستمالزامات 

سازیابعاد فعال

گذاریسرمایه و سرمایه

مقررات و 
تعهد سیاسی

نهادها و
حکمرانی

محیطها و زیرساخت
کسب و کار نوآورانه

سرمایه انسانی و
مشارکت مصرف کننده

ساختار
سیستم انرژی

سازی ابعاد فعال: گذارآمادگی 

چارچوب شاخص گذار انرژی



چارچوب شاخص گذار انرژی

سیستمعملکردزیرشاخص•

:شودمیارائهاصلیاولویتسهدرهاکشورانرژیسیستمعملکرد•

اقتصادیرشدوتوسعهازحمایتتوانایی-

معتبرومطمئنانرژیمنبعبهجهانیدسترسی-

انرژیارزشزنجیرهسراسردرزیستمحیطپایداری-

انرژیمثلثطریقازبلندمدتهدفبهدستیابی.باشدانرژیمثلثتعادلحفظنتیجهدرواولویتسهاینهمزمانتوزیعبایدکشوریكدرانرژیانتقالازهدف

.کندسازیهمسانکشورهابیندرراهاتالشهمچنینوکندپشتیبانیمناسبابزارهایوهاسیاستانتخابازتواندمیمتعادل

گذارآمادگیزیرشاخص•

فضایمشاهده،قابلنظارتیساختارسیاسی،تعهدشاملکهشودمیتعیینقویتوانمندمحیطایجاددرتواناییحسببرکشوریكدرانرژیگذارپیشرفت•

دررفتپیشانرژیگذارشاخص.استجدیدهایآوریفنازاستفادهوکنندهمصرفآگاهینوآوری،وگذاریسرمایهبرایهاییمشوقپایدار،کاروکسب

جایگزینییاوسوختازاستفادهترکیبدرخطیتغییراتایجادبهمحدودانرژیگذار.کندمیگیریاندازهگذاربرایآمادگیفهرستذیلراابعاداینامتداد

.شوندمتحولبایدهمگذاراینبهدهیشکلبرایفناوریواقتصادیاجتماعی،هایسیستمعوض،دربلکهنیست،تولیدهایآوریفن



2021کشورهای برتر و ایران در چارچوب شاخص گذار انرژی در سال رتبه
جمعیت،لیماق،جغرافیا،منابعشاملعواملازترکیبینتیجهکشورهاامتیازات،انرژیگذاردرونزایویكاتسیستمماهیتبهوجهتبا.شوندمیبندیامتیاز100تا0مقیاسدرمتغیر39درهارکشوانرژی،گذارشاخصدر
واقلیمیتغییراتزمینهدریالمللبیناقدامات،ژئوپلیتیك،کاالهابازارنوساناتمانند،استملیگیریتصمیممحدودهازفراترعواملیبراساسابعادبرخیدرکشورهاامتیازات،اینبرعالوه.استاقتصادیساختارو

:استشدهدادهنمایشزیرشکلدر2021سالدرایرانرتبههمراهبهشاخصاینبرترکشور10رتبه.مالیبازار

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

72.7 84.4 79 سوئد

70.8 82.7 77 نروژ

78.2 74.8 76 دانمارک

73 79.9 76 سوییس

75.2 75.2 75 اتریش

73 73.5 73 فنالند

69.2 75.8 72 انگلستان

65.6 76.5 71 نیوزلند

64.4 77.6 71 فرانسه

66.9 75 71 ایسلند

ایران99

..
.

برای گذارآمادگی عملکرد سیستم 2021امتیاز  کشور رتبه

..
.

5055.9

..
.

44.8

..
.

درایرانرتبهشودمیمالحظهکههمانطور
موردکشور115میاندر2021سالگزارش
ایندرایرانامتیاز.استبوده99بررسی،
طیامتیازمیانگینازکهبوده50گزارش،

ترپایینامتیاز9،(59)2021تا2012هایسال
دربهتریامتیاز2021سالدرایران.است

برایآمادگیبهنسبت(55.9)سیستمعملکرد
.استکردهکسب(44.8)گذار

مجمع جهانی اقتصاد: هامنبع داده



2012-2021تغییر امتیاز کشورها در شاخص گذار انرژی ، 

رژی تغییر در امتیاز شاخص گذار ان
2012نسبت به 2021در سال 

(درصد)

7- 0 16

ایرانبررسی،موردکشور115میاندر
ازامتیکهاستکشورهاییمعدودجزو

2021سالدرآنانرژیگذارشاخص
بهنزدیكافتبا2012سالبهنسبت

بیشترین)بودههمراهدرصدی7
دهندهنشانمزبورافتکه(کاهش
موردمدتطیآنضعیفعملکرد
.استبررسی

مجمع جهانی اقتصاد: منبع



2012نسبت به سال 2021ای شاخص گذار انرژی در سال امتیازات و تغییر منطقه

68.2 2%

30% 13% تن10.1

56.8 5%

6% 3% تن8.5
54.9 6%

40% 47% تن3.7

50.7 2%

2% 8% تن1.1

61 5%

3% 2% تن5.2

52.8 2%

7% 7% تن3.9
58.6 2%

5% 8% تن2.4

آمریکای التین و کاراییب خاورمیانه و شمال آفریقا کشورهای در حال توسعه و نوظهور اروپا  جنوب صحرای آفریقا

اقتصادهای پیشرفتهکشورهای مشترک المنافعکشورهای در حال توسعه و نوظهور آسیا

رشدبرایهاییچالشهمچناننفتدرآمدبهزیاداتکای.استماندهباقیمثبتهمچنانمنطقهاینکلیروندامایافتکاهشگذشتهسالشمالیآفریقایوخاورمیانهمنطقهدرشاخصامتیازات
درکشورچندین.داردوجودهمچنان،انرژیاولیهمنابعدرزیادتمرکزبا،امنیتودسترسیدرهاچالش.بخشدبهبودرااندازهاچشمتواندمیانرژیسیستمواقتصادسازیمتنوع.آوردمیباربهپایدار
ابلقمزایایتواندمیکهکندمیفراهمانرژیگذاریكدرگذاریسرمایهبرایراهاییفرصتآیندهدهه،منطقهاینبرای.اندکردهتعیین2030سالبرایراتجدیدپذیرانرژیپروازانهبلنداهدافمنطقه
.باشدداشتهیتوجه

سهم از انتشار کربن در جهان

سهم از جمعیت جهان

اکسید کربنسرانه انتشار دی

مجمع جهانی اقتصاد: منبع



رژی در مقایسه رتبه کشورهای منطقه خاورمبانه و شمال آفریقا در شاخص گذار ان
2021و 2020های گزارش سال
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2021رتبه شاخص گدار انرژی در سال 

2020رتبه شاخص گدار انرژی در سال 

،2021سالدرآفریقا،شمالوخاورمیانهمنطقهکشورهایمیاندر
112رتبهبالبنانوعملکردبهترین53رتبهکسبباقطرکشور
رغمیعلمذکورسالدرنیزایران.اندداشتهراعملکردترینضعیف
اختصاصخودبهرا99رتبه،2020سالبهنسبتایپله2صعود
قراردهمردهدرمنطقه،اینبررسیموردکشور14میاندرکهداده

شورهایکسایربهنسبتآنضعیفعملکرددهندهنشانکهگرفته
.استمنطقه



پیشرفت در دستیابی به انرژی و 
د بسیار زیازیست محیطی پایداری 

رشد های چالشاست ، اما 
.اقتصادی همچنان وجود دارد

از کشورها درصد 25تنها در 
ضرورت مثلث انرژی سه 

.قرار دارددر حالت تعادل 

شاخص جهانینمرات میانگین 
گذشنهسال 10گذار انرژی طی 

.برابر شده است8

سرعت گذار انرژی در اقتصادهای
در حال ظهور سریع است، اما 

وجود های زیادی همچنان شکاف
.  دارد

کشور از 13طی دهه گذشته تنها 
ناشی از عواید پایداری کشور،115

.اندانرژی را کسب کردهگذار

کشور برتر در شاخص گذار 10
از انتشار درصد 3انرژی تنها 

CO2 از  احتراق جهانی ناشی
.دهندتشکیل میسوخت را 

بندیجمع


