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تأثیرات جهانی جنگ در اوکراین: بحران انرژی1
)گزارش شماره 3 گروه پاسخگویی سازمان ملل متحد به بحران های جهانی غذا، انرژی و مالی(

1  این گزارش در اگوست 2022 منتشر شده  است
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خالصه مدیریتی:

گــزارش شــماره 3 متمرکــز بــر موضــوع انــرژی اســت. قیمــت انــرژی همچنــان باالســت و باالتــر از ســطح قبــل از 
جنــگ قــرار دارد کــه نشــان دهنــده آشــفتگی بیشــتر در بازارهــای انــرژی بــا پیامدهــای جهانــی قابــل توجــه اســت. 
در همیــن راســتا در ایــن گــزارش تــاش شــده تــا راهکارهایــی بــرای مدیریــت ایــن بحــران ارائــه شــود کــه در ســه 

ســطح کوتــاه مــدت، میــان مــدت و بلنــد مــدت تقســیم بنــدی شــده اســت:

• ــرژی خــود را 	 ــد تقاضــای ان ــژه کشــورهای توســعه یافته بای ــه وی ــدت: کشــورها ب ــاه م اســتراتژی هــای کوت
مدیریــت کننــد.

برخــی از اقدامــات در جهــت کاهــش تقاضــا ماننــد کاهــش دمــای وســایل سرمایشــی و گرمایشــی و همچنیــن 
ــه انجــام داد امــا ســایر اقدامــات ماننــد مقاوم ســازی ســاختمان ها  ــوان بافاصل کاهــش ســفرهای هوایــی را می ت
ــا  ــاه و ب ــه م ــل س ــول حداق ــد در ط ــاال می توان ــه، احتم ــی ارتقایافت ــای حرارت ــری پمپ ه ــا بکارگی ــق و ی ــا عای ب

ــاز شــود. ــا جــوالی 2023  آغ ــل توجــه ت ــت کمک هــای قاب دریاف

• استراتژی میان مدت )1-4 سال(: 	

دولت هــا بایــد جمعیت هــای آســیب پذیر را موردشناســایی قــرار دهنــد و اقدماتــی را بــه منظــور تأمیــن دسترســی  
بــه انــرژی بــرای آنهــا در دســتور کار قــرار دهنــد. 

جهــان بــه منظــور دســتیابی بــه هــدف کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای، مقابلــه بــا کمبــود انــرژی، افزایــش و 
تنــوع ترکیــب انــرژی، بــه دوچنــدان کــردن بهره گیــری از منابــع انــرژی تجدیدپذیــر نیــاز دارد.

ــن  ــا از ای ــد ت ــرف کنن ــایی و برط ــر را شناس ــای تجدیدپذی ــه انرژی ه ــود در عرض ــای موج ــد تنگناه ــا بای دولت ه
طریــق منجــر بــه افزایــش انــرژی پــاک و رشــد اقتصــادی شــود و از فرصت هایــی ایجــاد شــده بــرای یــک گــذار 

عادالنــه بهــره گرفتــه شــود.

• ــده را 	 ــر در آین ــه انرژی هــای تجدیدپذی ــد گــذار ب ــی کــه می توان ــات عاجل اســتراتژی بلندمــدت: انجــام اقدام
تقویــت کننــد:

دولت ها باید با اتاف انرژی مقابله کنند.

دولت ها باید از هم اکنون، برای محیط سیاسی آینده، استراتژی و قانون طراحی و تنظیم کنند.

در راستای گذار به انرژی سبز، منابع مالی دولتی، خصوصی و چندملیتی باید افزایش یابد.
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1-مقدمه

1-1 - )GCRG( از زمــان انتشــار دومیــن گــزارش توســط گــروه پاســخگویی به بحــران جهانــی
ــر هزینه هــای زندگــی در سراســر جهــان  ــی ب ــرات بحــران فعل در 8 ژوئــن 2022، تأثی

ــر و گســترده تر احســاس شــده اســت. ــه صــورت عمیق ت ب

ــر  ــی و فق ــی غذای ــار ناامن ــال 2022 دچ ــان س ــا پای ــتری ت ــراد بیش ــود اف ــی می ش ــه پیش بین ــر، اینگون ــال حاض در ح
شــدید می شــوند. بــر اســاس آخریــن بــه روزرســانی برنامه ریــزی عملیاتــی از "برنامــه جهانــی غــذا"(WFP)، اینگونــه 
ــد،  ــی غذا"حضــور دارن ــه جهان ــه در طــرح عملیاتی"برنام ــه در ســال 2022، در 82 کشــوری ک ــی می شــود ک پیش بین
345 میلیــون نفــر بــا ناامنــی شــدید غذایــی مواجــه یــا در معــرض خطــر بــاالی ناامنــی غذایــی قــرار دارنــد کــه بــه 
افزایــش 47 میلیــون گرســنه حــاد1 بــه دلیــل اثــرات دامنــه دار2جنــگ در اوکرایــن در تمــام ابعــاد آن اشــاره دارد.3 در 
عیــن حــال، برنامــه توســعه ســازمان ملــل متحــد در اوایــل ژوئیــه، اینگونــه تخمیــن زد کــه در ســه مــاه پــس از شــروع 
جنــگ، 71 میلیــون نفــر می توانســتند در بالــکان، منطقــه دریــای خــزر و جنــوب صحــرای آفریقــا، بــه ویــژه ســاحل4، 
ــی  ــای زندگ ــا بحــران هزینه ه ــیاری از کشــورها ب ــهروندان در بس ــه ش ــی ک ــند. از آنجای ــده باش ــیده ش ــر کش ــه فق ب
درگیــر شــده اند، اعتراضــات اجتماعــی و شــورش ها افزایــش یافتــه اســت. بــر اســاس بررســی"پروژه داده هــای مــکان 
ــی  ــال 2022 اندک ــه اول و دوم س ــه ماه ــی س ــان ط ــر جه ــورش ها در سراس ــداد ش ــلحانه"5، تع ــای مس و درگیری ه

افزایــش یافتــه اســت.

2-1- هــر چنــد کــه قیمــت کاالهــا در بازارهــای جهانــی همچنــان باالســت امــا در حــال تثبیــت 
ــن 2022  ــو( در ژوئ ــل متحــد )فائ ــار و کشــاورزی مل ــی ســازمان خوارب ــواد غذای شــدن اســت. شــاخص قیمــت م
اندکــی کاهــش یافــت و در مقایســه  بــا باالتریــن رقــم تاریخــی خــود در مــاه مــارس، حــدود 3.3 درصــد کاهــش یافتــه 
اســت. قیمــت نفــت خــام در ابتــدای ژوئیــه بــه زیــر 100 دالر در هــر بشــکه ســقوط کــرد و از آن زمــان تاکنــون نزدیــک 
بــه ایــن ســطح باقــی مانــده اســت. در حــال حاضــر کشــاورزی و شــاخص های نقطــه ای کاال6 بــه ســطح پیــش از جنــگ 
نزدیــک شــده و حتــی بعضــًا بــه پایین تــر از ســطح پیــش از جنــگ نــزول پیــدا کــرده اســت. هزینه هــای حمل و نقــل 
ــه  ــش ک ــتی های نفتک ــزرگ و کش ــازن ب ــرای مخ ــوص ب ــه خص ــت؛ ب ــرده اس ــش ک ــه کاه ــروع ب ــه آرامی ش ــز ب نی
ــای  ــده و هزینه ه ــت مصرف کنن ــش قیم ــه افزای ــی ب ــل توجه ــور قاب ــه ط ــد و ب ــا دارن ــا کااله ــاط را ب ــترین ارتب بیش

ــد. ــان کمــک کرده ان واردات در سراســر جه

1 -acutely 
2 -the  ripple 

3  - در اوایــل ســال 2022، 276 میلیــون نفــر در 81 کشــور بــا حضــور عملیاتــی برنامــه جهانــی غــذا در ناامنــی غذایــی حــاد بودنــد، کــه شــامل 193 میلیــون نفــر 
در 53 کشــور می شــود کــه در گــزارش جهانــی بحــران غذایــی بــرآورد شــده بــود کــه بــه شــدت ناامــن غذایــی هســتند و بــه کمــک فــوری نیــاز داشــتند. در ســال 

2021 )شــبکه اطاعــات امنیــت غذایــی، 2022، گــزارش جهانــی در مــورد بحــران هــای غذایــی، موجــود در:
https://www.fsinplatform.org/; WFP, 2022, Global operational response plan, Update No. 5, available at https://www.wfp.org/publications/
wfp-global-operational-response-plan-update-5-june-2022).
4  - the  Sahel
5 -Armed Conflict Location and Event Data Project 
6 -commodity spot
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3-1-کاهــش قیمت هــا، عامــل اصلــی مهــار چرخــه افسارگســیخته هزینــه اســت کــه در خالصــه 
شــماره GCRG 2 مــورد تأکیــد قــرار گرفته اســت.

ــیه  ــیون روس ــادا، فدراس ــترالیا، کان ــی در اس ــم محصــوالت زراع ــر حجــم عظی ــا تحــت تأثی ــاال کاهــش قیمت ه احتم
ــه و  ــیه، ترکی ــیون روس ــن فدراس ــه بی ــای توافقنام ــی از امض ــی ناش ــن خوش بین ــکا و همچنی ــده آمری ــاالت متح و ای
ــن  ــه منظــور ورود مجــدد غــات و روغ ــل متحــد ب ــازمان مل ــر نظــر س ــه زی ــه 2022 اســت ک ــن در  15ژوئی اوکرای
آفتابگــردان از اوکرایــن بــه بازارهــای جهانــی و تســهیل دسترســی بامانــع بــه مــواد غذایــی و کودهــای شــیمیایی از 

ــود، حاصــل شــد.  ــه ب ــرار گرفت ــد ق ــه شــدت مــورد تأکی فدراســیون روســیه کــه از ســوی GCRG ب

احتمــاال اقدامــات اخیــر، حاکــی از کاهــش بی اعتمــادی در بازارهــای تجــارت کاال و حمل و نقــل اســت. در حالــی کــه 
در تاریــخ 30 ژوئــن 2022، 27 کشــور بودنــد کــه40  اقــدام محدودکننــده صــادرات مــواد غذایــی را اعمــال می کردنــد؛ 
در حــال حاضــر، تنهــا 25 کشــور بــا حــدود 39 اقــدام محدودکننــده هســتند کــه بیــش از 8 درصــد از تجــارت جهانــی 
را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. هــر چنــد کــه در ایــن زمینــه، شــرایط بهبودیافتــه، امــا بــا ایــن وجــود، امــکان افزایــش 

وجــود دارد.

4-1- علیرغم کاهش اخیر، اما قیمت کاالها همچنان باال باقی می ماند

شــرایط بحرانــی جهانــی در تمامی مناطــق همچنــان مشــکالتی را ایجــاد می کنــد. نوســانات بــاالی 
قیمتــی کــه از زمــان همه گیــری کرونــا، بــه ویــژه در ســال 2022 شــاهد آنهــا بودیــم، نشــان می دهــد کــه قیمت هــا 
در ســطوح بــاال باقــی می ماننــد و ممکــن اســت دوبــاره افزایــش پیــدا کننــد. عــاوه بــر ایــن، اگرچــه قیمــت برخــی 
از کاالهــا کاهــش یافتــه اســت، امــا چشــم انــداز اجتماعی-اقتصــادی بــه دلیــل تــورم بــاال، همچنــان بــرای میلیاردهــا 
نفــر رو بــه وخامــت اســت. نگرانی هــای جــدی ای در مــورد ســناریو بالقــوه رکــود تورمی )رشــد پاییــن و تــورم بــاال( در 
ــا وجــود کاهــش قیمــت کاالهــا در کشــورهای درحال توســعه،  نیمــه دوم ســال 2022 و در ســال 2023 وجــود دارد. ب
ــا  ــه طــور ویــژه، ب ــرژی ب مشــکات ناشــی از شــوک های مالــی در حــال افزایــش اســت. در ایــن راســتا بازارهــای ان

نزدیــک شــدن بــه فصــل ســرما در نیمکــره شــمالی، تحــت فشــار قــرار دارنــد. 

5-1- بــرای اکثــر مصرف کننــدگان، کاهــش قیمــت کاالهــا بــه شــکل کاهــش نــرخ تــورم قابــل 
ــورها دارد،  ــد کش ــطح درآم ــا س ــی ب ــاط تنگاتنگ ــه ارتب ــورم ک ــان، ت ــر جه ــه 2022 در سراس ــود. در ژوئی ــس نب ح
همچنــان رو بــه افزایــش اســت؛ بــه نحــوی کــه تــورم در اقتصادهــای پیشــرفته، در حــال شکســتن رکوردهــای چنــد 
ــری از  ــی ســطوح باالت ــعه یافته، حت ــر توس ــژه کشــورهای کمت ــه وی ــعه و ب ــر اســت؛ کشــورهای درحال توس ــه اخی ده

ــد. ــه می کنن ــورم را تجرب ت

بــا ایــن حــال از آنجایــی کــه قیمــت مــواد غذایــی و به ویــژه انــرژی، جــزء اصلــی شــاخص های تــورم اخیــر در بســیاری 
از اقتصادهــا بــه شــمار مــی رود، ایــن احتمــال وجــود دارد کــه ایــن شــاخص ها در برخــی از اقتصادهــای بــزرگ در آینــده 

نزدیــک تثبیت شــود.



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان9

6-1- قیمــت مــواد غذایــی کاهــش یافتــه اســت، امــا همچنــان باالســت و باالتــر از ســطح قبــل 
از همه گیــری کروناســت و کمبــود کــود، همچنــان بــه عنــوان یــک نگرانــی باقــی مانــده اســت. 
ایــن نکتــه قابــل توجــه اســت کــه از ابتــدای ســال 2020، شــاخص قیمــت روغــن نباتــی بیــش از دو برابــر، غــات 
ــن، همانطــور کــه در خاصــه  ــر ای ــه اســت. عــاوه ب ــش یافت ــش از 50 درصــد افزای ــش از 60 درصــد و شــکر بی بی
شــماره GCRG 2 مشــخص شــد، اگــر کمبــود کــود ادامــه یابــد، بحــران دسترســی بــه غــذا در ســال 2022 بــا بحــران 

در دســترس بــودن مــواد غذایــی در ســال 2023 تشــدید خواهــد شــد.

7-1- پیامدهــای ایــن بحــران در کیفیــت تغذیــه و ســالمتی تأثیرگــذار اســت کــه طــی دو ســال 
ــا  ــروس کرون ــری وی ــرات همه گی ــل تأثی ــه دلی ــال 2020، ب ــت. در س ــده اس ــاد ش ــته ایج گذش
)COVID-19( و اقدامــات مرتبــط بــا آن، تقریبــاً 3/1 میلیــارد نفــر در جهــان قــادر بــه تأمیــن هزینــه 
یــک رژیــم غذایــی ســالم نبودنــد؛ در حالــی کــه ایــن رقــم در ســال 2019، 112 میلیــون نفــر 
ــه  ــر ایــن، بحــران هزینــه زندگــی و افزایــش قیمــت مــواد غذایــی، بــرای تعــداد بیشــتری از افــراد ب ــود. عــاوه ب ب
منظــور تأمیــن یــک رژیــم غذایــی مغــذی و ســالم چالــش ایجــاد می کنــد. پیــش از وقــوع جنــگ در اوکرایــن، تعــداد 
افــراد مبتــا بــه ســوءتغذیه مزمــن از ســال 2019 تاکنــون حــدود 150 میلیــون نفــر افزایــش یافتــه اســت؛ بــه نحــوی 
کــه در ســال 2021، بیــش از 828 میلیــون نفــر در سراســر جهــان درگیــر گرســنگی مزمــن1 )ناتوانــی طوالنــی مــدت 
یــا مــداوم در تأمیــن نیازهــای روزانــه مــواد غذایــی( قــرار گرفتنــد. در ارتبــاط بــا مصــرف ناکافــی مــداوم مــواد غذایــی، 
شــکاف جنســیتی نیــز همچنــان قابــل توجــه و در حــال افزایــش اســت. در ســال 2021، شــکاف جنســیتی در ناامنــی 
ــان در سراســر جهــان از ناامنــی  ــود؛ بــه طــوری کــه 31/9 درصــد از زن غذایــی یــک درصــد بیشــتر از ســال 2020 ب
ــداد  ــود. تع ــردان، 27/6 درصــد ب ــورد م ــم در م ــن رق ــه ای ــی ک ــد؛ در حال ــوردار بودن ــدید برخ ــا ش ــی متوســط   ی غذای
زنــان آســیب پذیری کــه برنامــه جهانــی غــذا در ســال 2020 بــرای آنهــا خدمــات اساســی پیشــگیری و درمــان ارائــه 

ــه اســت. ــًا 50 درصــد افزایــش یافت ــد، تقریب می کن

ــر اســاس  ــد. ب ــرار دارن ــی ق ــی غذای ــه و ناامن ــاالی ســوء تغذی ــرض خطــر ب ــاردار و شــیرده در مع ــان ب ــژه، زن ــه وی ب
گــزارش صنــدوق کــودکان ســازمان ملــل متحــد، تعــداد کــودکان خردســالی کــه دچــار فقــدان شــدید2، جدی تریــن 
ــه شــدت در حــال افزایــش  ــاه دارد، ب ــه زندگــی و رف ــد ب ــر روی امی شــکل ســوء تغذیه کــه پیامدهــای قابل توجهــی ب
اســت. افزایــش هزینــه زندگــی، افــراد را بــه ســمت اتخــاذ راهبردهایــی جهــت مقابلــه بــا آنهــا از قبیــل خریــد مــواد 
غذایــی ارزان تــر و کم مغــذی، مصــرف رژیم هــای غذایــی بــا تنــوع کمتــر یــا حــذف برخــی وعده هــای غذایــی ســوق 
ــی و اقتصــادی در  ــای اجتماع ــا پیامده ــردم، ب ــرای ســامتی م ــدی ب ــدت ج ــرات طوالنی م ــر، تأثی ــن ام ــد. ای می ده

سراســر جوامــع بــه همــراه دارد.

1 -chronic hunger
2 -severe wasting 
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ــود  ــاال وج ــورم ب ــراه ت ــه هم ــوع ب ــادی قریب الوق ــود اقتص ــده ای از رک ــای فزاین 8-1- نگرانی ه
دارد کــه ممکــن اســت بــه معنــای بازگشــت بــه رکــود تورمــی در پایــان ســال 2022 یــا در ســال 

2023 باشــد. 

شــاخص های قیمــت مصرف کننــده همچنــان در حــال افزایــش اســت؛  میــزان خوش بینــی مصرف کننــدگان در مــورد 
وضعیــت اقتصــاد و بازارهــای مالــی1 رو بــه وخامــت اســت. شــاخصه های صنعتــی اصلــی در بســیاری از کشــورها حاکــی 
ــکاری در برخــی از بازارهــای  ــًا واضــح نیســتند: بی ــن حــال، ســیگنال ها کام ــا ای ــد اســت. ب از کاهــش ســرعت تولی
ــان دهنده  ــی، نش ــص داخل ــد ناخال ــورد تولی ــاد در م ــدل آنکت ــای م ــش اســت و داده ه ــال کاه ــان در ح ــی همچن اصل

ــه اســت. ــوز ســرعت نگرفت ــد هن ــن رون ــا ای ــدی اســت، ام ســیگنال هایی از کن

جنگ منجر به افزایش کسری تجاری کاالهای انتخابی برای کشورهای دارای درآمد پایین میشود، 2022 )میلیون دالر(

 رکــود تورمــی در نهایــت بــا کاهــش درآمــد خانوارهــا، فشــار بــر شــرایط مالــی کشــورها و افزایــش فشــار بــازار مالــی، 
بحــران هزینــه زندگــی را تســریع خواهــد کــرد.

ــا وجــود کاهــش قیمــت کاالهــا، بــه دلیــل  9-1- شــرایط مالــی در کشــورهای درحال توســعه ب
تقویــت دالر ایــاالت متحــده، همچنــان رو بــه وخامــت اســت.

 از آغــاز ســال 2022، ارزهــای کشــورهای درحال توســعه، 5.1 درصــد در برابــر دالر کاهــش یافتــه اســت؛ ارزش آنهــا 
تنهــا در ژوئــن، کاهشــی 2/1 درصــدی داشــته اســت. در همیــن دوره زمانــی، بــازده اوراق قرضــه دولتــی ایــن کشــورها 
ــورهای  ــای کش ــر، بدهی ه ــن ام ــی ای ــت. در پ ــدی داش ــی 64 واح ــن، افزایش ــت و در ژوئ ــش یاف ــد افزای 162 واح
درحال توســعه و هزینــه واردات آنهــا بیشــتر تحــت فشــار قــرار می گیــرد. تــا ژوئــن 2022، کســری تجــاری کشــورهای 

1 -consumer sentiment
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بــا درآمــد پاییــن، حــدود 2/5 میلیــارد بیــش از آن مقــداری شــده کــه در صــورت باقــی مانــدن قیمــت کاالهــای اساســی 
ــود. در ســطح پیــش از جنــگ، می ب

ــارد دالر  ــگ، 24/6 میلی ــان شــروع جن ــی از زم ــواد غذای ــه واردات م ــن در 62 کشــور آســیب پذیر، هزین ــر ای عــاوه ب
ــه تنهــا 60  ــن اســت کــه ن ــول حاکــی از ای ــی پ ــدوق بین الملل ــه اســت. در حــال حاضــر داده هــای صن ــش یافت افزای
درصــد از کشــورهای بــا درآمــد پاییــن دچــار یــا در معــرض ریســک بــاالی معضــل بدهــی هســتند، بلکــه 30 درصــد از 

کشــورهای بــا درآمــد متوســط   نیــز بــا معضــل مشــابهی مواجــه هســتند )بــه شــکل مراجعــه کنیــد(.

10-1- قیمــت انــرژی همچنــان باالســت و باالتــر از ســطح قبــل از جنــگ قــرار دارد کــه نشــان 
دهنــده آشــفتگی بیشــتر در بازارهــای انــرژی بــا پیامدهــای جهانــی قابــل توجــه اســت. 

گزارش حاضر، به این موضوع می پردازد

2- چهارراه بازار جهانی انرژی 

1-2-جهــان در چنــگال یــک بحــران بــزرگ انــرژی قــرار دارد و در سرتاســر جهــان کشــورها 
ــیلی  ــوخت های فس ــورد س ــژه در م ــه وی ــی ب ــاال و بی ثبات ــیار ب ــای بس ــر قیمت ه ــت تاثی تح

قــرار دارنــد.

 شــرایط موجــود، بــه عنــوان یــک امتحــان دشــوار1 بــرای روندهــای اخیــر در بــازار انــرژی عمــل کــرده اســت. در طــول 
ــا نوســانات  ــا کــه تقاضــا و عرضــه کاهــش یافــت، ب ــا همه گیــری کرون ــازار انــرژی، هــم زمــان ب دو ســال گذشــته ب
شــدید قیمــت مواجــه شــده اســت. جنــگ در اوکرایــن موجــب ایجــاد اختــال بیشــتر در عرضــه ســوخت فســیلی و کل 
بــازار انــرژی شــده اســت. زیــرا فدراســیون روســیه، صادرکننــده اصلــی گاز طبیعــی و دومیــن صادرکننــده بــزرگ نفــت 

اســت؛ در حــال حاضــر افزایــش تقاضــا از عرضــه پیشــی گرفتــه اســت.

ــای  ــعه را از بازاره ــورهای درحال توس ــیاری از کش ــرژی، بس ــت ان ــش قیم ــاال افزای 2-2-احتم
انــرژی خــارج می کنــد کــه بــر آســیب پذیرترین شــهروندان، تأثیــر باالیــی برجــای می گــذارد.

 در حــال حاضــر چنیــن شــرایطی، بــر دســتاوردهایی کــه در زمینــه دسترســی بــه انــرژی و کاهــش فقــر انــرژی بــه 
ســختی بــه دســت آمــده، تأثیــر منفــی برجــای می گــذارد؛ ایــن در حالــی اســت کــه ایــن پیشــرفت در اقدامــات، پیشــتر 
نیــز بــه دلیــل همه گیرشــدن بیمــاری کرونــا، بــه تعویــق افتــاده بــود. ایــن تحــوالت بــا بحران هــای غذایــی و مالــی 
ــی قابل توجهــی  ــا فشــار اجتماعــی و مال ــری کرون ــن و همه گی ــوع جنــگ در اوکرای ــی وق ــز همــراه شــده کــه در پ نی
ــدا  ــرژی دسترســی پی ــه ان ــه ب ــن هزین ــا پرداخــت باالتری ــا ب ــه تنه ــر کشــورها وارد خواهــد کــرد. در کشــورهایی ک ب
می کننــد، یــک "تقــا بــرای ســوخت" بالقــوه ای وجــود دارد کــه بــرای یــک سیســتم چندجانبــه مبتنــی بــر اعتمــاد و 

تناســب، ویرانگــر خواهــد بــود. 

1 -crucible
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ــت  ــا را تح ــیاری از دولت ه ــده، بس ــی فزاین ــی اجتماع ــاال و نارضایت ــیار ب ــای بس 3-2-قیمت ه
ــد. ــرار می ده ــار ق فش

بــا ایــن حــال، حتــی تصمیمــات کوتاه مــدت مرتبــط بــا انــرژی، می توانــد پیامدهــای بلنــد مــدت مهمــی  در پــی داشــته 
باشــد کــه در ایــن زمینــه، بهتریــن سیاســت، ترکیــب عنصــر فوریــت بــا اضطــرار اســت. بــدون چنیــن سیاســت هایی، 
ایــن خطــر وجــود دارد کــه برخــی از کشــورها بــه ویــژه آنهایــی کــه فاقــد منابــع مالــی کافــی هســتند، بــه منظــور خریــد 

حجــم وســیعی از انــرژی گــران قیمــت، در آینــده تحــت فشــار قــرار بگیرنــد.

4-2- در ایــن مقطــع، جامعــه بین الملــل بایــد بــه طــور مشــترک بحــران فعلــی را بــه نحــوی 
مدیریــت کنــد کــه از هــدف توافق نامــه پاریــس مبنــی بــر جلوگیــری از افزایــش دمــای جهانــی 
1.5 درجــه ســانتی گراد باالتــر از دمــای پیــش از صنعتــی شــدن، صیانــت کنــد. هــر چنــد کــه انجــام 
اقدامــات چندجانبــه ضــروری اســت، بــا ایــن حــال هــر کشــور و منطقــه ای، بایــد متناســب بــا ظرفیــت انســانی فعلــی، 

زیرســاخت ها، دسترســی بــه منابــع مالــی و چالش هــای محلــی خــود، راهــکار متناســب را اتخــاذ کنــد.

ــدار  ــعه پای ــت و توس ــه فوری ــرورت ب ــان ض ــد می ــده، بای ــاذ ش ــرژی اتخ ــت ان 5-2- سیاس
ــد  ــاد کن ــادل ایج ــدت تع طوالنی م

ــدت  ــول م ــارغ از ط ــه ف ــوند ک ــیم می ش ــدت تقس ــدت و بلندم ــدت، میان م ــت های کوتاه م ــه سیاس ــات ب ــن اقدام ای
آن هــا، پیگیــری آنهــا بــه منظــور نیــل بــه موفقیــت، همیــن امــروز ضــرورت دارد.

ــت  ــال مدیری ــه دنب ــد ب ــعه یافته بای ــورهای توس ــژه کش ــه وی ــورها ب ــدت، کش 6-2- در کوتاه م
تقاضــای انــرژی باشــند. ایــن امــر احتمــاال از طریــق بکارگیــری فناوری هــای جدیــد و اعمــال تغییــرات رفتــاری 
ــش  ــرژی و کاه ــره وری ان ــد. به ــد ش ــق خواه ــل محق ــی و حمل و نق ــی، سرمایش ــای گرمایش ــری از ابزراه در بهره گی
ــر  ــه منج ــت ک ــن اقدامی اس ــریع ترین و مقرون به صرفه تری ــه س ــت ک ــوردار اس ــزوده برخ ــت اف ــن مزی ــا، از ای تقاض
ــه منظــور حصــول  ــرژی در کوتاه مــدت می شــود. کشــورهای درحال توســعه ب ــاالی ان ــل پیامدهــای قیمــت ب ــه تقلی ب
ــای  ــق راه ه ــن طری ــا از ای ــود ت ــد ب ــار خواهن ــت فش ــرژی تح ــه ان ــا ب ــب و کاره ــی کس ــداوم دسترس ــان از ت اطمین
ــه را فراهــم آورد.  ــت از اقشــار آســیب پذیر جامع ــن حمای ــرای اقتصــاد، تمامی شــهروندان و همچنی ــرِژی ب دسترســی ان
ــان  ــه منظــور حصــول اطمین ــه کاهــش تقاضــا می شــود، امــا ب ــه خــودی خــود منجــر ب ــرژی ب ــاالی ان قیمت هــای ب
ــت هایی  ــاذ سیاس ــرد، اتخ ــورت می پذی ــه ص ــتراتژیک و عادالن ــده، اس ــا، کنترل ش ــی در تقاض ــن کاهش ــه چنی از اینک

ضــرورت دارد.

ــت های  ــرمایه گذاری و سیاس ــال س ــا در قب ــدت دولت ه ــدت و بلندم ــت های میان م 7-2- سیاس
ــه پاریــس مطابقــت داشــته باشــد. بحــران  ــدار و توافقنام ــا اهــداف توســعه پای ــد ب ــرژی، بای ان

حاضــر، ضــروت انعطاف پذیــری در بخــش انــرژی و اصــرار بــر منابــع انــرژی تجدیدپذیــر را روشــن ســاخته اســت.

ــه عنــوان فرصتــی بــرای حرکــت بــه ســمت انرژی هــای تجدیدپذیــر عمــل  افزایــش قیمــت ســوخت های فســیلی، ب
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ــا  ــت ام ــه اس ــش یافت ــی افزای ــل توجه ــزان قاب ــه می ــز ب ــر نی ــای تجدیدپذی ــت انرژی ه ــه قیم ــد ک ــد. هرچن می کن
ــه  ــر می شــود. ب ــرژی تجدیدپذی ــع ان ــه مناب ــی شــدن هزین ــش نســبی قیمــت ســوخت های فســیلی باعــث رقابت افزای
منظــور تســریع ایــن گــذار بــه انــرژی تجدیدپذیــر، تمرکــز بــر سیاســت ها و شــرایط ایــن ســاختار ضــرورت دارد تــا بــه 
منظــور افزایــش دسترســی بــه انــرژی پــاک از طریــق اتصــاالت درون شــبکه1 و راه حل هــای غیرمتمرکــز و خــارج از 
شــبکه2، جــذب ســرمایه گذاری صــورت پذیــرد. عــاوه بــر ایــن، بررســی تنگناهــای بالقــوه موجــود در زنجیــره تأمیــن 
و دسترســی منصفانــه و پایــدار بــه مزایــای انرژی هــای تجدیدپذیــر نیــز حائــز اهمیــت اســت. مهمتــر از همــه، وجــود 
ــه هــدف کاهــش 1.5 درجــه ســانتیگرادی،  ــل ب ــرای هدایــت جهــان در مســیر نی یــک رهبــری جســورانه و قاطــع ب

ــد.  ــن می کن ــه را تضمی ضــروری اســت کــه گــذار عادالن

نشانه های بحران جهانی

3- اقدامات مرتبط با انرژی: سیاست های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

1-3- اقدامات کوتاه مدت )3-12 ماهه(

ــور  ــورها را به ط ــق درون کش ــردم و مناط ــورها، م ــود کش ــن وج ــا ای ــا ب ــی اســت ام ــد بحــران حاضــر، جهان ــر چن ه
ــرژی  ــا ناامنــی شــدید غذایــی و ان ــر قــرار خواهــد داد. برخــی کشــورها ب ــه درجــات مختلــف تحــت تأثی متفــاوت و ب
مواجــه خواهنــد شــد کــه بــه طــور بالقــوه منجــر بــه بــروز یــا تشــدید نارضایتــی اجتماعــی می شــود. کشــورهای بــا 
ــرا دولت هــا از بودجــه عمومــی  ــن شــوک هایی محافظــت می شــوند، زی ــل چنی ــر از ســایرین در مقاب ــاال، بهت ــد ب درآم

1 -on-grid connections
2 -off-grid solutions
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 بیشــتری بــه منظــور اجــرای بســته های نجــات1 بــرای شــهروندان و مشــاغل برخوردارنــد. بــا ایــن حــال، سیاســت های 
ــه یارانه هــای  ــد ارائ ــدت مانن ــب حمایت هــای کوتاه م ــه در قال ــد در جهــت کاهــش بحــران باشــد، ن اتخــاذ شــده، بای
کلــی بــرای ســوخت یــا بــرق کــه اتفاقــا ممکــن اســت موجــب وخامــت شــرایط شــود. هرچنــد اقتصادهــای پیشــرفته 
بهتــر بتواننــد بــا آن کنــار بیاینــد امــا اقداماتــی کــه انجــام می دهنــد، ممکــن اســت تأثیراتــی فراتــر از مرزهــای آنهــا 
در پــی داشــته باشــد. هرچنــد کــه دولت هــا بــه دنبــال عرضــه بیشــتر هســتند، امــا ایــن نــکات کــه واقعــًا چــه مقــدار، 
ــعه یافته  ــورهای توس ــد. کش ــر بگیرن ــد در نظ ــز بای ــت را نی ــاز اس ــورد نی ــوری م ــه منظ ــرای چ ــدت و ب ــه م ــرای چ ب
ــود بالقــوه  ــر دوش کشــورهای درحال توســعه بگــذارد و از کمب ــار را ب ــن ب ــد کــه کمتری ــدام کنن ــه ای اق ــه گون ــد ب بای
ســوخت ممانعــت شــود. عــاوه بــر ایــن، توجــه بــه ســوخت های زیســتی بــه دنبــال تأکیــد بــر تعامــل پیچیــده میــان 
ابعــاد غذایــی و انــرژی بحــران حاضــر اســت. در سرتاســر جهــان، ایــن امــر منجــر بــه طیــف وســیعی از پاســخ ها از 
ســوی دولت هــا شــده اســت، زیــرا آنهــا بــه دنبــال ایجــاد تعــادل میــان میــزان دسترســی، قیمت هــا، انتشــار گازهــای 
ــس از  ــا پ ــرژی و قیمت ه ــای ان ــش تقاض ــداوم افزای ــا ت ــان ب ــتند. همزم ــدت هس ــتراتژی های بلندم ــه ای و اس گلخان
ــوخت های  ــتفاده از س ــد اس ــا بای ــه آی ــد ک ــم بگیرن ــوارد تصمی ــن م ــد در ای ــورها بای ــا، کش ــاری کرون ــری بیم همه گی
ــا محدودیت هــای اســتفاده از ســوخت های زیســتی  ــد ی ــرژی بگنجانن زیســتی را در اســتراتژی های کاهــش قیمــت ان

ــاالی غــات، کاهــش دهنــد. ــه قیمت هــای ب ــوان پاســخی ب ــه عن را ب

بحــران فعلــی، نیــاز بــه اتخــاذ یــک رویکــرد یکپارچــه را آشــکار ســاخته اســت کــه بــه موجــب آن، کشــورها در هنــگام 
ــد امنیــت غذایــی  ــی، بای ــرژی و امنیــت غذایــی جهان ــد مــدت ان ــدن ســوخت های زیســتی در سیاســت های بلن گنجان

داخلــی و ضرورت هــای امنیــت انــرژی را نیــز در نظــر بگیرنــد.

الف: استراتژی شماره 1: 

کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته باید تقاضای انرژی خود را مدیریت کنند.

برخــی از اقدامــات در جهــت کاهــش تقاضــا ماننــد کاهش دمای وســایل سرمایشــی و گرمایشــی 
و همچنیــن کاهــش ســفرهای هوایــی را می تــوان بالفاصلــه انجــام داد امــا ســایر اقدامــات ماننــد 
ــاال  ــه، احتم ــی ارتقایافت ــای حرارت ــری پمپ ه ــا بکارگی ــق و ی ــا عای ــاختمان ها ب ــازی س مقاوم س
ــا جــوالی 2023   ــل توجــه ت ــا دریافــت کمک هــای قاب ــد در طــول حداقــل ســه مــاه و ب می توان

آغــاز شــود.

ــه  ــا توجــه ب ــرژی. ب ــه منظــور کاهــش تقاضــای ان ــدار ب 1. ایجــاد ســاختار گرمایشــی پای
اینکــه50 درصــد از کل مصــرف انــرژی جهــان در ســال 2021 صــرف گرمایــش شــده اســت؛ اعمــال ابتــکارات 
ــری  ــن راســتا، گســترش بکارگی ــار آورد. در ای ــه ب ــد دســتاوردهای ســریعی را ب در بخــش ســاختمان، می توان
عایق بنــدی بهینــه در ســاختمان ها، هــم مقــرون به صرفــه و هــم در اجــرا آســان اســت. در صــورت 
ــر  ــا 4 براب ــواًل 3 ت ــه معم ــی ک ــای حرارت ــریع پمپ ه ــری س ــش بکارگی ــی، افزای ــع مال ــورداری از مناب برخ

1  -rescue packages
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کارآمدتــر از دیگ هــای ســوخت فســیلی هســتند، مقــرون بــه صرفــه اســت. لــذا ایــن اقــدام بایــد بــه ســرعت 
ــد  ــای تولی ــدت، ظرفیت ه ــمگیر در کوتاه م ــرفت چش ــه پیش ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ــرد. ب ــرار گی ــت ق در اولوی
بایــد بــه طــور قابــل توجهــی گســترش یابــد؛ سیســتم های کنونــی بایــد بــه کنترل هــای هوشــمند دیجیتالــی 

ــرد. ــورت پذی ــی ص ــرمایه گذاری عاجل ــداری س ــب و نگه ــای نص ــه مهارت ه ــوند و در زمین ــز ش مجه
2. بکارگیــری سیســتم خنک کننــده پایــدار بــه منظــور کاهــش تقاضــای انــرژی. 17 درصــد 
ــه ســرعت در  ــن رقــم ب ــرژی مصــرف شــده در ســاختمان ها در ســال 2018، صــرف ســرمایش شــد. ای از ان
ــن  ــد. از زودبازده تری ــدا کن ــش پی ــر افزای ــه براب ــا س ــال 2050 ت ــا س ــد ت ــت و می توان ــش اس ــال افزای ح
ابزارهــای در دســترس بــه منظــور کاهــش تقاضــای انــرژی در جهــت ایجــاد ســرمایش، می تــوان بــه نصــب 
ســقف های تــم ســرد1 )یعنــی ســطوح بــا رنــگ روشــن بــرای انعــکاس بیشــتر انــرژی خورشــیدی در طیــف 
مرئــی( و راه حل هــای مبتنــی بــر طبیعــت کــه نیــازی بــه مصــرف انــرژی ندارنــد. عــاوه بــر ایــن، کاهــش 
تنهــا 1 درجــه ســانتی گــراد از نقطــه تنظیــم یــک دســتگاه تهویــه مطبــوع هــوا، می توانــد مصــرف انــرژی را 

تــا 10 درصــد کاهــش دهــد.
حمایــت ســریع قیمتــی از مصرف کننــدگان کم درآمــد بــه منظــور تســریع دسترســی آنهــا بــه فــن، یخچــال و 
تهویــه مطبــوع بــا مصــرف بهینــه انــرژی، می توانــد هزینه هــای انــرژی را کاهــش داده و مزایــای اجتماعــی 
ــز  ــرای تجهی ــادی ب ــرک اقتص ــک مح ــوان ی ــه عن ــد ب ــدام، می توان ــن اق ــراه آورد. ای ــه هم ــی را ب مختلف
ــمند  ــده هوش ــزات خنک کنن ــت، تجهی ــد. در نهای ــل کن ــه عم ــاک و بهین ــای پ ــا خنک کننده ه ــاختمان ها ب س
و کارآمــد و بهره گیــری از فناوری هــای جدیــد خنک کننــده می توانــد منجــر بــه کاهــش هزینه هــای 

ــد کشــاورزان شــود. ــش درآم ــن افزای ــی و همچنی ــواد غذای ــات م خنک ســازی و حجــم ضایع
ــش  ــت در بخ ــی نف ــه جهان ــد از عرض ــدودا 60 درص ــرک. ح ــرژی در تح ــرف ان ــش مص 3. کاه
ــت ســرعت  ــا کاهــش محدودی ــرژی را ب ــوان تقاضــای ان ــدت، می ت ــل مصــرف می شــود. در کوتاه م حمل و نق
بــرای خودروهــا و در صــورت امــکان، اســتفاده از خــودرو کرایــه ای، افزایــش اســتفاده از حمل و نقــل عمومــی 
 و ریلــی و اجتنــاب از ســفرها، بــه ویــژه ســفرهای هوایــی، کاهــش داد. هرچنــد ممکــن اســت ایــن اقدامــات، 
بــه عنــوان تغییــرات رفتــاری جزئــی بــه نظــر بیاینــد، امــا تحلیــل آژانــس بین المللــی انــرژی نشــان داده اســت 
کــه در کوتاه مــدت، تنهــا بــا اعمــال محدودیــت 10 کیلومتــر در ســاعت بــر ســرعت خودروهــا و کامیون هــای 
ــت  ــرف نف ــکه در روز در مص ــزار بش ــدود 290 و 140 ه ــب ح ــه ترتی ــوان ب ــا، می ت ــنگین در بزرگراه ه س
ــده،  ــاالت متح ــد ای ــورها مانن ــیاری از کش ــال 1973، بس ــت در س ــران نف ــول بح ــرد. در ط ــی ک صرفه جوی
محدودیت هــای ســرعت کمتــری را اعــام کردنــد. ایــن امــر قابــل ذکــر اســت کــه اعمــال محدودیت هــای 
موقــت در ســرعت، بــه منظــور مقابلــه بــا آلودگــی و تضمیــن ایمنــی جاده هــا، امــری غیرمعمــول بــه شــمار 
ــه  ــد روزان ــی در کوتاه مــدت، می توان ــن بهینه ســازی رانندگــی در حمل و نقــل کاال حت ــر ای نمــی رود. عــاوه ب
ــذاری بیشــتر  ــه منظــور تأثیرگ ــت شــود. ب ــزار بشــکه در مصــرف نف ــی حــدود 320 ه ــه صرفه جوی منجــر ب
ــا راه انــدازی کمپین هــای آگاهــی عمومــی قــوی همــراه باشــد. در صــورت امــکان،  چنیــن اقداماتــی، بایــد ب

1 -cool roofs
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دورکاری نیــز بایــد ترویــج و تشــویق شــود.
در حالــی کــه تغییــرات قیمت هــا بــه خــودی خــود ممکــن اســت تقاضــای انــرژی توســط مصرف کننــدگان را 
ــه عنــوان مثــال، در دو مــاه  کاهــش دهــد، برخــی از دولت هــا تغییــرات رفتــاری را نیــز تشــویق می کننــد. ب
گذشــته، آلمــان و ژاپــن از شــهروندان خــود خواســته اند تــا اقداماتــی را بــه منظــور ذخیــره انــرژی، اقداماتــی 
از قبیــل کاهــش دمــای ســرمایش و گرمایــش، خامــوش کــردن چراغ هــای غیرضــروری و کاهــش مصــرف 

آب گــرم انجــام دهنــد.
10 اقدام کلیدی به منظور کاهش مصرف نفت

ده اقدامی که در شکل باال آمده اند عبارتند از:
1-کاهش محدوده فعلی سرعت مجاز رانندگی در بزرگراهها  حداقل به میزان 10 کلیومتر بر ساعت

ــل  ــل و نق ــای حم ــیوه ه ــی همچــون  تشــویق ش ــل عموم ــل و نق ــودن حم ــر نم ــرای ارزان ت ــی ب 2-انجــام اقدامات
ــاده روی  ــه و پی ــتفاده از دوچرخ ــاس کوچک،اس ــی در مقی عموم

3-ممنوعیت استفاده از خودرو در شهرهای بزرگ در روز تعطیل آخر هفته
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4-انجام دورکاری در طول سه روز در هفته در مشاغلی که امکان آن وجود دارد
5-ایجاد جایگزین هایی برای استفاده از خودرو شخصی در شهرهای بزرگ

6-ایجاد شرایطی برای به اشتراک گذاشتن خودروها 
7-افزایش بهره وری در استفاده از کامیون و وانت 

8-شتاب در بهره گیری از خودروهای الکتریکی  و خودروهایی با بهره وری بیشتر
9-پرهیــز از انجــام ســفرهای کاری در مواقعــی کــه از طــرق جایگزین)همچــون جلســات مجــازی( امــکان انجــام کار 

وجــود دارد
10-ترجیح قطارهای سریع السیر و  قطارهای شبانه بر حمل و نقل هوایی 

ب: استراتژی شماره 2:

دولت هــا بایــد جمعیت هــای آســیب پذیر را موردشناســایی قــرار دهنــد و اقدماتــی را بــه منظــور 
تأمیــن دسترســی  بــه انــرژی بــرای آنهــا در دســتور کار قــرار دهند. 

ــد  ــه خواهن ــکل مواج ــا مش ــود ب ــاز خ ــورد نی ــرژی م ــن ان ــرای تأمی ــعه ب ــورهای درحال توس ــدت، کش در کوتاه م
ــذاردن  ــار گ ــه کن ــور ب ــرژی، مجب ــه ان ــی ب ــای دسترس ــه محدودیت ه ــه ب ــا توج ــیب پذیر، ب ــار آس ــد. اقش ش
ــن  ــه از دســت رفت ــه منجــر ب ــری ک ــه روش هــای قدیمــی می شــوند؛ ام ــاک و رجعــت ب روش هــای آشــپزی پ
دســتاوردهایی می شــود کــه بــه ســختی در راســتای دســتیابی بــه هــدف توســعه پایــدار بدســت آمــده اســت. 

 بنابرایــن کشــورهای درحال توســعه بــه راه حل هــای پایــداری نیــاز خواهنــد داشــت تــا خانواده هــا، جوامــع و 
جمعیت هــای آســیب پذیر را در اولویــت قــرار دهــد. حــدود 733 میلیــون نفــر در سراســر جنــوب صحــرای آفریقــا و 2/4 
میلیــارد نفــر بــه ویــژه در جنــوب آســیا، هنــوز بــه بــرق و آشــپزی پــاک دسترســی ندارنــد؛ امــری کــه اغلــب زنــان و 

ــد. ــرار می ده ــر ق ــران را بیشــتر تحــت تاثی دخت

1. دسترســی. راه حل هــای کوتاه مــدت بایــد بــر روی سیســتم های کوچــک، مــدوالر1 و غیرمتمرکــز، ماننــد 
ــوند.  ــز ش ــی متمرک ــارف خانگ ــرای مص ــیدی ب ــرژی خورش ــتم های ان سیس

2. مقــرون بــه صرفــه بــودن. بــه عنــوان راه حلــی بــرای رفــع معضــل انــرژی، بایــد بــه خانوارهــای کم درآمــد، 
واریــز نقــدی از بودجــه عمومــی و تخفیــف در هزینــه انــرژی ارائــه شــود. دولت هــا بایــد اقدامــات مؤثــری بــه منظــور 
ــن شــرکت های  ــادآورده بزرگتری ــای ب ــر درآمده ــات ب ــت مالی ــق دریاف ــه از طری ــا، از جمل ــن برنامه ه ــی ای ــن مال تأمی
ــا  ــوده اســت را ب ــارد دالر ب ــه 100 میلی نفــت و گاز کــه مجمــوع ســود آنهــا در ســه ماهــه نخســت ســال، نزدیــک ب
جدیــت پیگیــری کننــد. درس هایــی کــه در طــول دوره بحــران کوویــد 19 آموختــه شــده اســت، شــامل پرداخت هــای 
نقــدی تلفــن همــراه اســت کــه در غیــر ایــن صــورت می توانســت بــه ســرعت بــه جوامــع غیرقابــل دسترســی برســد. 
در صــورت امــکان چنیــن سیاســت هایی بایــد در چارچــوب ســرمایه گذاری بلندمــدت در بخــش حمایــت اجتماعــی بــا 
هــدف توســعه پایــدار، مــورد تصویــب قــرار گیرنــد. همانگونــه کــه تقویــت مشــاغل و حمایــت اجتماعــی بــرای گــذار 

1 - modular
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عادالنــه در سراســر جهــان پیشــنهاد شــده اســت.

3. آشــپزی. بــا توجــه بــه تمرکــز آشــپزی پــاک بــر گاز مایــع، انجــام حمایت هــای نقــدی ضــرورت دارد. سیســتم های 
ــش  ــه کاه ــر ب ــد منج ــراه، می توانن ــن هم ــق تلف ــی از طری ــای افزایش ــد1 و پرداخت ه ــش خری ــد پی ــه، مانن نوآوران

ــد. ــج می کن ــد را فل ــای کم درآم ــه خانواره ــود ک ــرژی ش ــاالی ان ــای ب هزینه ه

چرخــه معیــوب افزایــش هزینه هــای زندگــی و افزایــش فقــر و نارضایتــی اجتماعــی در بســیاری 
ــور از  ــه منظ ــرژی ب ــت ان ــش قیم ــا افزای ــه ب ــت. مقابل ــدن اس ــکار ش ــال آش ــورها در ح از کش
ــرای  ــاه ب ــاد رف ــی سیاســت گذاری ها، ایج ــی تمام ــه اصل ــت. دغدغ ــی اس ــه، اساس ــن چرخ ــردن ای ــن ب بی
ــه  ــرای تمامــی مــردم از جمل ــرژی ب ــه ان ــن دسترســی ب ــاه مــردم، مســتلزم تضمی ــن راســتا، رف مــردم اســت. در همی
آســیب پذیرترین افــراد جامعــه اســت. بــا ایــن حــال، در حالــی کــه کشــورها تمــام تــاش خــود را بــرای تقویــت عرضــه 
بــکار می گیرنــد، بایــد نحــوه مدیریــت تقاضــای انــرژی را نیــز مــورد توجــه قــرار دهنــد تــا نیازمنــدان بــه بهتریــن نحــو 
در اولویــت قــرار گیرنــد. در کنــار اینهــا، اجــرای طرح هــای انــرژی در بخــش مصــارف خانگــی و مولــد، ماننــد تولیــد 
ــرای  ــد باشــد. ب ــد مفی ــز می توان ــی، بخش هــای بهداشــتی و مــدارس نی روشــنایی، مشــاغل کوچــک، کشــاورزی محل
ــای  ــه ج ــاورزی ب ــای کش ــاری زمین ه ــیدی2 در آبی ــرژی خورش ــری از ان ــا بهره گی ــوخت ب ــال کاهــش مصــرف س مث
بــرق دیــزل، همزمــان بــا افزایــش تــداوم بهره بــرداری از آب، افزایــش درآمــد و ســود کشــاورزی، منجــر بــه کاهــش 

ــود. ــد می ش ــای تولی ــی و هزینه ه ــوخت دیزل ــرای س ــا ب تقاض

2-3- استراتژی میان مدت )1-4 سال(

جهــان بــه منظــور دســتیابی بــه هــدف کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای، مقابلــه بــا کمبــود 
ــرژی  ــع ان ــری از مناب ــردن بهره گی ــدان ک ــه دوچن ــرژی، ب ــب ان ــوع ترکی ــش و تن ــرژی، افزای ان

ــاز دارد. ــر نی تجدیدپذی

 تولیــد انــرژی تجدیدپذیــر )بــا مقــداری نوســان برحســب نــوع منبــع و عامــل جغرافیــا(، اغلــب کم هزینه تریــن راه حــل 
بــا کوتاه تریــن زمــان نصــب بــه شــمار مــی رود. آژانــس بین المللــی انرژی هــای تجدیدپذیــر در گــزارش اخیــر خــود در 
ســال 2021، تاکیــد کــرده اســت کــه بــه تازگــی هزینــه نصــب بیــش از دو ســوم تجهیــزات تولیــد انــرژی تجدیدپذیــر، 

از ارزانتریــن جایگزیــن ســوخت فســیلی در کشــورهای عضــو گــروه 20، ارزانتــر بــود )شــکل را ببینیــد(.

1 -pay as you go
2 -solar photovoltaics
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مقایسه هزینه تولید انرژی خورشیدی در مقایسه با گاز فسیلی در اروپا)دالر در هر کیلووات ساعت(

ــژه در  ــه وی ــیلی ب ــوخت های فس ــه س ــش هزین ــکان کاه ــترین ام ــر، بیش ــرژی تجدیدپذی ــع ان ــن مناب ــر ای ــاوه ب ع
ــازد.  ــر می س ــکان پذی ــد را ام ــه واردات آن دارن ــی ب ــتگی باالی ــه وابس ــورهایی ک کش

ــه  ــژه تأسیســات غیرمتمرکــز، قابلیــت اجــرای بســیار ســریعتری نســبت ب ــه وی ــر، ب پروژه هــای انرژی هــای تجدیدپذی
ــر  ــورهای فقی ــم در کش ــرژی1 و ه ــی از ان ــورهای غن ــم در کش ــوع ه ــن موض ــد. ای ــارف دارن ــرژی متع ــای ان پروژه ه
ــد  ــی تولی ــن مال ــه تأمی ــادر ب ــای پیشــرفته ق ــه اقتصاده ــی ک ــود، در حال ــن وج ــا ای ــرژی2 صــادق اســت؛ ب از نظــر ان
انرژی هــای تجدیدپذیــر هســتند، اقتصادهــای درحال توســعه بــه منظــور حمایــت از ســرمایه گذاری در ایــن بخــش، بــه 
ــرض  ــعه در مع ــن صــورت، کشــورهای درحال توس ــر ای ــد؛ در غی ــاز دارن ــی نی ــی و بین الملل ــی داخل ــای مال چارچوب ه
ــت  ــرای تقوی ــی ب ــی، فرصت ــع بحــران فعل ــد. در واق ــرار دارن ــونده ق ــای تجدیدش ــری از انرژی ه ــدم بهره گی ــد ع تهدی
حمایــت از اقتصادهــای درحال توســعه بــه منظــور افزایــش ســریع تولیــد انرژی هــای تجدیدشــونده اســت کــه در غیــر 

ایــن صــورت، شــکاف موجــود میــان آنهــا بــا کشــورهای توســعه یافتــه افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. 

ــبکه های  ــعه ش ــرق و توس ــبکه ب ــاالت ش ــعه اتص ــق توس ــد از طری ــرژی بای ــه ان ــی ب دسترس
غیرمتمرکــز و مســتقل تولیــد انــرژی تســهیل گــردد. البتــه ایــن اقدامــات تــا حــد زیــادی بــه 

ــتگی دارد. ــورها بس ــی کش ــرایط داخل ــی و ش ــات جغرافیای مقتضی

 تســهیل احــداث شــبکه بــرق بــه ویــژه در کشــورهای درحال توســعه ضــرورت دارد. تمرکــز اصلــی بایــد بــر کربن زدایــی 

1 - energy-intensive
2 -energy-poor
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سیســتم بــرق از طریــق اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر و فناوری هــای توانمنــد، ذخیــره باتــری و دیجیتال ســازی 
ــد،  ــز برخوردارن ــرژی متمرک ــع ان ــد و توزی ــتم های تولی ــه از سیس ــعه ک ــای درحال توس ــال اقتصاده ــن ح ــا ای ــد. ب باش
ــا  ــاز شــد، ام ــا آغ ــری کرون ــات از پیــش از همه گی ــن اقدام ــی چشــمگیری مواجــه شــده اند. ای ــا محدودیت هــای مال ب
ــل توجــه، تنهــا  ــه سوبســیدهای عمومی قاب شــوک ها و فشــارهای تورمــی ناشــی از آن، باعــث شــد کــه علیرغــم ارائ

تعــداد کمــی  از واحدهــا از تــوان تأمیــن هزینه هــای بازســازی  برخوردارنــد.

ــذا شــبکه برق رســانی در معــرض  ــه فــرار ســرمایه گذاری از بخــش توســعه شــبکه بــرق شــده و ل ایــن امــر، منجــر ب
ــه توســعه نیســت. ســرمایه گذاران  ــادر ب ــرق ق ــدون انجــام ســرمایه گذاری، شــبکه ب ــرد؛ ب ــرار می گی ــی ق ــد باالی تهدی
ــه  ــاری ب ــای تج ــد؛ بخش ه ــر روی می آورن ــرژی تجدیدپذی ــز ان ــع غیرمتمرک ــمت مناب ــه س ــی ب ــور روزافزون ــه ط ب
ــی  ــتند. حت ــی هس ــدن1 متک ــایت های مع ــرژی در س ــاف ان ــل ات ــرق از مح ــد ب ــد تولی ــر مانن ــای تجدیدپذی انرژی ه
ــرق،  ــت ب ــت مدیری ــر غیرمتمرکــز، کاهــش کیفی ــر روی انرژی هــای تجدیدپذی ــا وجــود افزایــش ســرمایه گذاری ها ب ب

ــرژی می شــود. ــز ان ــازار متمرک ــع رشــد در ب ــان مان همچن

انرژی هــای تجدیدپذیــر غیرمتمرکــز بــه طــور فزاینــده ای در سراســر آفریقــا، آســیای جنوبــی و 
جنــوب غربــی آســیا رقابتــی می شــود. در ایــن مناطــق، سیســتم های بــرق معمولــی، قــادر بــه 

رفــع شــکاف انــرژی بــرای جوامــع فقیــر و آســیب پذیر نیســتند.

ــعه  ــترش و توس ــمند، گس ــاد و هوش ــل اعتم ــرق قاب ــع ب ــبکه های توزی ــاد ش ــب ایج ــه در قال ــای فناوران  راه حل ه
تجهیــزات ذخیــره انــرژی، شــبکه های برق رســانی غیرمتمرکــز بــا منابــع انــرژی متعــدد و اشــتراک گذاری شــبکه بــرق 
و اتصــاالت منطقــه ای و تجهیــزات دیجیتــال وجــود دارد. هــر چنــد کــه چنیــن راه حل هــای فن آورانــه ای در دســترس 
هســتند، امــا بــرای ایجــاد محیط هــای سیاســتی توانمنــد، بــه اتخــاذ تدابیــر دولتــی نیــاز اســت تــا امــکان اجــرای آنهــا 
ــاز شــود.  ــی بخــش خصوصــی ب ــوآور و ریســک زدا، قفــل تأمیــن مال ــه ســبب ایجــاد بازارهــای ن را فراهــم ســازد و ب
اقدامــات مرتبــط، شــامل ارائــه ضمانت هــای اعتبــاری دولتــی بــه طــور جزئــی یــا کامــل؛ ابــزار بدهــی و اندوخته هــای 

ــوند. ــهام می ش ــای س ــرای صندوق ه ــی فرســت الســت2 ب احتیاط

الف: استراتژی شماره 3

دولت هــا بایــد تنگناهــای موجــود در عرضــه انرژی هــای تجدیدپذیــر را شناســایی و برطــرف کنند 
تــا از ایــن طریــق منجــر بــه افزایــش انــرژی پــاک و رشــد اقتصــادی شــود و از فرصت هایــی 

ایجــاد شــده بــرای یــک گــذار عادالنــه بهــره گرفتــه شــود.

ــات، تضمیــن کســب  ــه یــک محیــط سیاســتی باثب ــر، ب افزایــش حجــم انرژی هــای تجدیدپذی
درآمــد طوالنی مــدت و اعطــای شــفاف مجوزهــا بســتگی دارد. طرح هــای انــرژی ملــی یــا برنامه ریــزی 
ــذاری  ــدت و تأثیرگ ــی بلندم ــدات سیاس ــی، تعه ــداف کربن زدای ــه اه ــتیابی ب ــه دس ــر ب ــاد3، منج ــرژی در کل اقتص ان
1 -on-site electricity generation at mining sites
2 -first-loss reserve funds
3 -economy-wide energy planning
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ــد  ــر سیاســت های بخــش خصوصــی، عمومــی و جهــان می شــود. اســتقرار، ادغــام و سیاســت های توانمندســازی بای ب
ــتی  ــیگنال های سیاس ــال س ــا ارس ــا ب ــد. دولت ه ــازار کار باش ــی و ب ــی، مهارت ــت های صنعت ــاذ سیاس ــا اتخ ــراه ب هم
ــن  ــاال و همچنی ــره وری ب ــا به ــق و ب ــر دقی ــرژی تجدیدپذی ــه ان ــذار ب ــی گ ــای مل ــرای طرح ه ــق اج ــن، از طری روش
فرمان هــای سیاســی1، اهــداف کربن زدایــی الــزام آور و یــک مســیر روشــن بــرای دســتیابی بــه چنیــن اهدافــی از طریــق 
ــع  ــرای مناب ــد ب ــاخت توانمن ــک زیرس ــن ی ــر گرفت ــد در نظ ــرمایه گذاری، مانن ــاختی و س ــای زیرس ــت از طرح ه حمای
ــد  ــی(، می توانن ــه الکتریک ــایل نقلی ــارژ وس ــتگاه های ش ــرق و ایس ــمند ب ــبکه های هوش ــد ش ــر )مانن ــرژی تجدیدپذی ان
اقدامــات و ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی را تســریع بخشــند. حمایــت تکنولوژیکــی از کشــورهای درحال توســعه و 
ایجــاد زیرســاخت های توســعه ای در راســتای کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای بایــد صــورت پذیــرد. ایــن امــر مــی 
ــق مدل هــای اقتصــادی  ــه از طری ــق اجــرای طرح هــای بخشــی2 و ایجــاد بســتر ســرمایه گذاری، از جمل ــد از طری توان
کــه تاثیــرات مثبــت و منفــی ترکیــب انــرژی در حــال تغییــر بــر روی هزینه هــای تولیــد مــواد غذایــی، به ویــژه قیمــت 

ــرد. کــود را مــورد ســنجش قــرار می دهنــد، صــورت پذی

ــل توجهــی در زنجیــره تأمیــن انرژی هــای تجدیدپذیــر وجــود دارد کــه فناوری هــای  ــع قاب موان
ــا مانــع  ــه انــرژی تجدیدپذیــر، ب مختلــف را از نظــر ســرعت و میــزان تأمیــن نیازهــای گــذار ب
ــاز،  ــورد نی ــواد م ــی و م ــواد معدن ــن م ــا تأمی ــاط ب ــن در ارتب ــره تأمی ــر زنجی ــی در سراس ــازد. موانع ــه می س مواج
ظرفیــت تولیــد، مهارت هــا و فرآیندهــای مــورد نیــاز بــرای نصــب ســریع تجهیــزات وجــود دارد. در حــال حاضــر بخــش 

ــا چالش هایــی مواجــه اســت. ــه دلیــل تنگناهــا ب خصوصــی ب

ــه مــواد معدنــی ضــروری، معضالتــی را در مســیر گســترش فناوری هــای  1. عــدم دسترســی ب
ــیاری  ــت بس ــت. قیم ــل نیس ــل ح ــه غیرقاب ــد ک ــر چن ــد، ه ــاد می کن ــر ایج ــای تجدیدپذی انرژی ه
ــل  ــی از افزایــش تقاضــا، مخت ــل ترکیب ــه دلی ــاک ب ــرژی پ ــرای فناوری هــای ان ــزات ضــروری ب ــی و فل ــواد معدن از م
شــدن زنجیــره تأمیــن و نگرانی هــا در مــورد محــدود شــدن عرضــه افزایــش یافتــه اســت )شــکل را ببینیــد(. افزایــش 
قیمــت از 2021 تــا مــی 2022 بــا اختــاف وســیعی از بیشــترین افزایــش ســاالنه در دهــه 2010 نیــز فراتــر رفــت. هــر 
ــه کاهــش گــذارده اســت، امــا بحــران آســیب پذیری در زنجیــره تأمیــن آشــکار شــده  چنــد کــه اخیــرا قیمت هــا رو ب
اســت. معضــل اصلــی، عــدم دسترســی بــه منابــع نیســت، بلکــه در افزایــش ظرفیــت اســتخراج و فــرآوری اســت. در 
مــورد بســیاری از مــواد معدنــی، ذخایــر شــناخته شــده بیــش از تقاضــا اســت؛ بنابرایــن، تمرکــز بــر اســتخراج، بازیافــت و 
تنوع بخشــی بــه منابــع عرضــه، بــه صــورت اقتصــادی و مبتنــی بــر اصــول زیســت محیطــی اســت. اقدامــات بازارمحــور 
و ذخایــر اســتراتژیک مشــترک، می توانــد از شــدت تنگناهــای کوتاه مــدت در برخــی از کشــورها و مناطــق بکاهــد، امــا 
افزایــش عرضــه و تنــوع آنهــا و همچنیــن ارتقــا بازیافــت و اســتفاده مجــدد از مــواد اولیــه مهــم، موثرتریــن راه بــرای 

ــد.  ــه شــمار می آی ــا ب ــدت پروژه ه ــاز بلندم ــن نی تأمی

1 - policy mandates 
2  - sectoral plans
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2. محدودیت هایــی در قبــال ظرفیــت تولیــد وجــود دارد کــه بــا جنــگ در اوکرایــن افزایــش پیــدا 
ــر انــرژی تجدیدپذیــر تأثیــر  ــر تولیــد محصــوالت مبتنــی ب کــرده اســت. هــر چنــد کــه همه گیــری کوویــد 19، ب
داشــت امــا جنــگ، تأثیــر بیشــتری بــر کاالهــای تولیدشــده بــر جــای گــذارد. همچنیــن افزایــش بی ســابقه هزینه هــای 
تأمیــن انــرژی، حیــات اقتصــادی تولیــد محصــوالت ســاخت و ســازی ماننــد کارخانه هــای فــوالد را تهدیــد می کنــد. 
ایــن  نگرانــی در بخــش صنعــت وجــود دارد کــه بحــران فعلــی، تولیــد و نصــب فنــاوری تولیــد انرژی هــای تجدیدپذیــر 
را بــرای بیــش از یــک ســال بــا معضــل مواجــه ســازد. ایــن امــر مســتلزم افزایــش ســریع ظرفیــت تولیــد فــوالد کــم 
کربــن و ســایر نهاده هــای ضــروری، متنوع ســازی تأمین کننــدگان و افزایــش ظرفیــت تولیــد محلــی یــا منطقــه ای بــه 

ویــژه در بازارهایــی بــا بیشــترین پتانســیل تقاضــا بــرای نیــروی بــادی، خشــکی و ســاحلی در بلندمــدت اســت.

شاخص قیمت ماهانه محصوالت

ــعه  ــورهای درحال توس ــد در کش ــت تولی ــاد ظرفی ــرای ایج ــی ب ــی حیات ــران، فرصت ــن بح 3. ای
فراهــم می کنــد. در حــال حاضــر، حجــم عمــده تکنولــوژی و تولیــد محصــوالت مبتنــی بــر انرژی هــای تجدیدپذیــر 
در آســیا متمرکــز اســت. بــا گســترش ایــن بخــش، فرصت هــای قابــل توجهــی پیــش روی اقتصادهــای درحال توســعه 
ــا بهره گیــری از اختــاالت ایجــاد شــده در زنجیــره تأمیــن، ظرفیت هــا و قابلیت هــای تولیــد خــود را  ــا ب وجــود دارد ت
افزایــش داده و بــه ویــژه در کشــورهای برخــوردار از مــواد معدنــی مهــم، امــکان تبدیــل برخــی از مــواد خــام محلــی بــه 
محصــوالت نهایــی هــم بــرای مصــارف داخلــی و هــم بــه منظــور صــادرات و امــکان بهره گیــری از دســتاورد حداقلــی 
در بلندمــدت وجــود دارد. تنــوع بخشــیدن بــه زنجیــره ارزش تولیــد، نــه تنهــا بــرای تعــداد فعلــی و محــدود کشــورها، 
ــت  ــارم ظرفی ــه چه ــدود س ــرژی، »ح ــی ان ــس بین الملل ــزارش آژان ــاس گ ــر اس ــت. ب ــع تمامی کشورهاس ــه نف ــه ب بلک
تولیــد ســلول های باتــری در جهــان، حــدود 70 درصــد ظرفیــت کاتــد و 85 درصــد ظرفیــت آنــد و همچنیــن پــردازش 
بیــش از نیمــی از مــواد خــام لیتیــوم، کبالــت و گرافیــت جهــان«، در یــک کشــور واحــد قــرار گرفتــه اســت. جامعــه 
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جهانــی بــه منظــور رفــع محدودیت هــای صنعتــی ناشــی از عــدم ادغــام در زنجیــزه ارزش، تحقیــق و توســعه جهانــی، 
ــد.  ــش ده ــا را افزای ــه کشــورهای درحال توســعه و ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی در آنه ــوژی ب ــال تکنول ــد انتق بای
ــه  ــن ب ــرده و همچنی ــت ک ــا حمای ــزات و فناوری ه ــی تجهی ــد محل ــد از تولی ــا در کشــورهای درحال توســعه بای دولت ه
منظــور توســعه زنجیــره تأمیــن محلــی، بــه ویــژه از کارآفرینــان، شــرکت های خــرد و کوچــک و متوســط حمایــت مالــی 

مســتقیم صــورت دهــد. 

ــان  ــر همچن ــای تجدیدپذی ــای انرژی ه ــران، پروژه ه ــت بح ــی و فوری ــدات مل ــود تعه ــا وج 4. ب
بــا موانعــی در قالــب الزامــات کســب مجــوز و چالش هــای قانونــی مواجــه هســتند. هرچنــد نصــب 
ــریعتر از  ــی س ــل توجه ــور قاب ــه ط ــکی ب ــادی خش ــروگاه ب ــیدی1 و نی ــک خورش ــاخت های فتوولتائی ــی زیرس فیزیک
ــب را  ــد نص ــی می توان ــای قانون ــوز و چالش ه ــب مج ــات کس ــا الزام ــت، ام ــت و گاز اس ــاخت های نف ــداث زیرس اح
بــرای ســال های متمــادی بــه تعویــق بینــدازد. دالیــل متعــددی، اغلــب موجــه، بــرای تأخیــر در اجــرا از جملــه انجــام 
ــال  ــن ح ــا ای ــود دارد. ب ــع وج ــارکت جوام ــان از مش ــت محیطی و اطمین ــنجی زیس ــرای امکان س ــای الزم ب ارزیابی ه
دولت هــای محلــی، ایالتــی و ملــی بــا ساده ســازی الزامــات دریافــت مجــوز و رویه هــای زیســت محیطی و/یــا تســریع 
در زمان بنــدی، می تواننــد بســیاری از پروژه هــا در مقیــاس گیــگاوات را در سراســر جهــان کــه در حــال حاضــر متوقــف 

ــد. ــدازی کنن ــده اند، راه ان ش

ــای  ــترده فناوری ه ــتقرار گس ــت از اس ــور حمای ــه منظ ــاز ب ــورد نی ــای کاری م 5. در مهارت ه
انــرژی تجدیدپذیــر، یــک ناهماهنگــی وجــود دارد. در صورتــی کــه ســرمایه گذاری های اولیــه در مقیــاس 
بــزرگ انجــام شــوند، بهره گیــری بلندپروازانــه از انرژی هــای تجدیدپذیــر تــا ســال 2030 ، امــکان ایجــاد 85 میلیــون 
شــغل بیشــتر در منابــع انــرژی تجدیدپذیــر، بهــره وری و ســایر بخش هــای مرتبــط بــا گــذار انــرژی را فراهــم خواهــد 
کــرد، امــا نیــروی کار بــه آمــوزش نیــاز دارد. دولت هــا می تواننــد در زمینــه آمــوزش حرفــه ای نیــروی کار و بازآمــوزی 
ــت  ــی از جمعی ــرای بخش های ــت ب ــاد فرص ــدف ایج ــا ه ــعه ب ــورهای درحال توس ــد. در کش ــرمایه گذاری کنن ــا س آنه
ــر انتقــال مهــارت بــرای کارگــران غیرماهــر و  ــان، بایــد ب کــه بیشــترین آســیب پذیری را دارنــد، به ویــژه زنــان و جوان
آمــوزش ســاخت و نصــب تجهیــزات مربــوط بــه انــرژی تجدیدپذیــر، تمرکــز صــورت گیــرد. حمایت هــای اجتماعــی در 
ســطح جهانــی نیــز بایــد بــه صــورت رویکــرد یکپارچــه همــراه بــا فرصت هــای ایجــاد شــغل مناســب، بــا هــدف ایجــاد 
ــا توصیه هــای  شــرایط امــن بــرای کارگــران در طــول ایــن دوره گــذار صــورت پذیــرد. ایــن اقدامــات بایــد مطابــق ب
کلیــدی ارائــه شــده در شــتابدهنده جهانــی مشــاغل و حمایــت اجتماعــی2 بــرای گــذار عادالنــه کــه توســط دبیــرکل و 

ســازمان بین المللــی کار )ILO( در ســپتامبر 2021 پیشــنهاد شــد، اجــرا شــود.

1 - solar photovoltaic 
2 -the Global Accelerator on Jobs and Social Protection for Just Transitions
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3- 3-استراتژی بلندمدت

ــه انرژی هــای تجدیدپذیــر در آینــده را تقویــت  ــد گــذار ب ــی کــه می توان انجــام اقدامــات عاجل
کنــد

ــه پیامدهــای  ــا توجــه ب ــوری اســت. ب ــدام ف ــد اق ــدت، نیازمن ــد م ــب اهــداف بلن ــی در قال ــع مل ــن مناف ــن تأمی تضمی
بلندمــدت تصمیمــات، دولت هــا بایــد بــا دقــت چگونگــی افزایــش عرضــه انــرژی در کوتاه مــدت و ارتقــا امنیــت انــرژی 
را پیگیــری کننــد. تمامــی تصمیمــات بــا ایــن هــدف کــه چگونــه یــک کشــور می توانــد بــه ســریع ترین و پایدارتریــن 
ــر اســاس شــرایط و ضرورت هــای محلــی، اتخــاذ  شــکل ممکــن، اســتفاده از ســوخت های فســیلی را کنــار بگــذارد، ب
خواهــد شــد. دولت هــا بایــد از معیشــت شــهروندان و امنیــت انــرژی حفاظــت کننــد. همچنیــن در عیــن متعهــد مانــدن 
ــی  ــت جهان ــا اقتصــاد و امنی ــدت همســو ب ــد هوشــمندانه ترین مســیر بلندم ــی، بای ــی آب و هوای ــه توافق هــای جهان ب
را ترســیم کننــد. ایــن امــر مســتلزم تأمیــن مالــی بلندمــدت قابــل توجهــی از طریــق مشــوق اهــداف توســعه پایــدار1 
اســت. بــر اســاس برآوردهــا، بــه منظــور تحقــق هــدف بــه صفــر رســاندن انتشــار گازهــای گلخانــه ای تــا ســال 2030، 
ــرمایه گذاری  ــال 2017، س ــود از س ــن وج ــا ای ــود. ب ــد ب ــاز خواه ــرمایه گذاری نی ــون دالر س ــا 6 تریلی ــه 4 ت ــاالنه ب س
ســاالنه جهانــی در زمینــه انــرژی 2 تــا 2.5 تریلیــون دالر بــوده اســت و ایــن ســرمایه گذاری ها در پــی شــیوع کرونــا 

در ســال 2020، بــه زیــر 2 تریلیــون دالر ســقوط کــرده اســت.

ــت. در  ــوده اس ــز ب ــورها متمرک ــدودی از کش ــداد مح ــا در تع ــرمایه گذاری ها، تنه ــن س ــون چنی ــن، تاکن ــر ای ــاوه ب ع
ــرژی  ــه ان ــه یــک تریلیــون دالر ســرمایه گذاری جهانــی در فناوری هــای گــذار ب ســال 2021، 84 درصــد از نزدیــک ب
تجدیدپذیــر در چیــن، هنــد، ژاپــن و ایــاالت متحــده و در اروپــا صــورت گرفتــه اســت. شــیوع کرونــا باعــث افزایــش 
ــد  ــر را مجــددا از ســر گرفتن ــت از انرژی هــای تجدیدپذی ــرا اقتصادهــای پیشــرفته حمای ــن شــکاف شــد. زی بیشــتر ای
ایــن در حالــی اســت کــه در ســایر کشــورها، حتــی تعــداد افــرادی کــه بــه انــرژی دسترســی ندارنــد، ماننــد جمهــوری 
ــی در  ــورها حت ــی کش ــر، برخ ــال حاض ــت. در ح ــه اس ــش یافت ــتان افزای ــه و پاکس ــر، نیجری ــو، نیج ــک کنگ دموکراتی
تأمیــن مالــی مدیریــت بحــران انــرژی بــرای کوتاه مــدت، در وضعیــت دشــواری قــرار دارنــد کــه بــه حمایــت نوآورانــه2 

و فــوری از ســوی منابــع دولتــی و خصوصــی نیازمندنــد.

الف: استراتژی شماره 4

دولت ها باید با اتالف انرژی مقابله کنند

ــت  ــده و نش ــعله ور ش ــی ش ــم گاز طبیع ــش حج ــد کاه ــدگان بای ــت گذاران و تولیدکنن 1-سیاس
متــان در طــول زنجیــره تأمیــن انــرژی را در اولویــت کاری خــود قــرار دهنــد. مقابلــه بــا محدودیت های 
انــرژی از طریــق پایــان بخشــیدن بــه شــعله ور شــدن غیرضــروری گاز طبیعــی، کاهــش نشــت3 و افزایــش اکتشــاف 
ــا وجــود اســتفاده صــرف از زیرســاخت های فعلــی، واکنــش ســریع تــری بــه بحــران کنونــی  و تولیــد جدیــد، حتــی ب
1 -Sustainable Development Goals stimulus
2  -innovative
3  -leaks
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ــد شــد.  ــن خواه ــز تأمی ــی نی ــدت آب و هوای ــدت و بلندم ــه اهــداف کوتاه م ــن حــال دســتیابی ب ــود و در عی ــد ب خواه
ــرد.  ــرار گی ــری ق ــد مــورد بهره گی ــرد، بای گازهــای ســوخته شــده در سراســر جهــان کــه حجــم بزرگــی را در برمی گی
ــرژی و  ــه موجــود، شــعله ور شــده اند. آژانــس بین المللــی ان ــرا بیــش از نیمــی از آنهــا در 20 کیلومتــری خطــوط لول زی
بانــک جهانــی، مراحــل و اقدامــات مــورد نیــاز بــه منظــور پایــان بخشــیدن بــه شــعله ور ســاختن گاز و نشــت متــان تــا 

ســال 2030 را طراحــی کــرده اســت.

ــرون  ــت گاز، مق ــردن و نش ــعله ور ک ــا ش ــه ب ــرژی، مقابل ــی ان ــای فعل ــه قیمت ه ــه ب ــا توج 2-ب
ــی آورد.   ــان م ــه ارمغ ــا ب ــاط دنی ــام نق ــارد دالری در تم ــد گازی 90 میلی ــت؛ درآم ــه اس به صرف
ــتند،  ــعه هس ــاخت های الزم درحال توس ــه زیرس ــان ک ــرژی، همچن ــت ان ــی قیم ــه بی ثبات ــه ب ــا توج ــال ب ــن ح ــا ای ب
ــا ایــن وجــود، بــا توجــه بــه هزینــه فرصــت ســرمایه انســانی  چنیــن افزایــش درآمــدی را نمی تــوان تضمیــن کــرد. ب
ــه 40  ــر ک ــای کوچک ت ــه در پروژه ه ــودآور زبال ــع آوری س ــکل، جم ــن مش ــل ای ــرای ح ــی ب ــاخت های فیزیک و زیرس

ــوار اســت. ــد، دش ــی را تشــکیل می دهن ــی گاز طبیع ــدن جهان ــعله ور ش درصــد از ش

ــال  ــر فع ــای کوچک ت ــه در پروژه ه ــی ک ــژه آنهای ــدگان، به وی ــد تولیدکنن ــا می توانن 3-دولت ه
ــه  ــد. ب ــویق کنن ــود تش ــد خ ــد تولی ــان در رون ــعله ور و مت ــری از گاز ش ــه بهره گی ــتند را ب هس
ــرای گاز  ــا، ب ــن زباله ه ــتفاده از ای ــه اس ــدگان ب ــازی تولیدکنن ــور متقاعدس ــه منظ ــا ب ــی از دولت ه ــال، برخ ــوان مث عن
مشــتعل یــا متــان نشت شــده، مالیــات تعییــن می کننــد. گزینــه ای دیگــر، محــدود ســاختن تولیــد انــرژی آن دســته از 
تولیدکنندگانــی کــه بیــش از حجــم معینــی، گاز شــعله ور یــا نشــتی داشــته باشــند. بازارهــای واردکننــده عمــده نیــز بــا 
اتخــاذ اســتانداردهای باالتــر ضدشعله ورســازی و ضدنشــت بــرای کشــورها و تولیدکننــدگان منابــع انــرژی، در ایــن امــر 
نقــش ایفــا کــرده انــد. هــر چنــد کــه چنیــن اقداماتــی می توانــد منجــر بــه کاهــش تولیــد انــرژی شــود یــا حتــی در 
برخــی مواقــع کــه افزایــش عرضــه انــرژی را ضــروری می ســازد، منجــر بــه افزایــش قیمــت انــرژی شــود. بســیاری 
ــدن و  ــعله ور ش ــا ش ــره وری، ب ــای به ــت ارتق ــدگان در جه ــه تولیدکنن ــادی ب ــوق های اقتص ــه مش ــا ارای ــا ب از دولت ه
نشــت گاز مقابلــه کرده انــد. در برخــی از کشــورهایی کــه دولت هــا بــر اســتفاده از ســوخت های فســیلی قانــون تعییــن 
ــا نشــت شــدن  ــع شــعله ور ی ــرای میــزان گازی کــه مان ــاز دریافــت می کننــد، ب ــد و از تولیدکننــدگان حــق امتی کرده ان
ــد  ــات، درآم ــش ضایع ــبب کاه ــه س ــدگان ب ــا تولیدکنن ــد ت ــا کرده ان ــاز اعط ــق امتی ــی از ح ــوند، معافیت های آن می ش
ــازی و ضدنشــت از  ــزات ضدشعله ورس ــه تجهی ــر از کشــورها، مجــوز کســر هزین ــی دیگ ــد. برخ بیشــتری کســب کنن
ســود را مجــاز کرده انــد و در نتیجــه بــه تولیدکننــدگان اجــازه می دهنــد کــه مبلــغ مالیــات کمتــری را پرداخــت کننــد. 
فراتــر از ارائــه مشــوق های تولیدکننــده، کشــورها می تواننــد شــبکه های انــرژی را بــه منظــور ایجــاد بازارهــای محلــی 
ــی آن  ــد در حوال ــه ســایت های تولی ــعله ور شــدن، ب ــای ش ــه ج ــه ب ــد ک ــه نحــوی توســعه دهن ــی ب ــرای گاز بازیافت ب

فروختــه شــود.
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استفاده بهینه از گاز، منجر به منفعت اقتصادی، امنیت انرژی و کاهش گازهای گلخانه ای می شود

4-جامعه بین المللی باید به کشورها در جهت ارتقا بهره وری خود کمک کند. بانک های توسعه چندملیتی 
می توانند به بخش خصوصی در جهت کاهش نشت و شعله ور شدن گاز طبیعی کمک مالی ارائه کنند. بهره گیری از منابع 
تلف شده به طور قابل توجهی منجر به افزایش عرضه گاز می شود و در عین حال خطر مواجهه مالی در کشورهایی که از 

پیش بدهی داشتند را کاهش می دهد.

5- بــدون اقــدام موثــر در حــال حاضــر، جهــان بــرای نیازهــای فــردا آمــاده نخواهــد شــد. جامعــه 
ــا  ــط ب ــت های مرتب ــاوری و سیاس ــرای فن ــبی ب ــتر مناس ــه بس ــود ک ــارج ش ــران خ ــه ای از بح ــد به گون ــی بای بین الملل

ــد. ــه ای1 ایجــاد کن ــور و اقتصــاد چرخ ــای نوظه ــوری، فناوری ه بهره 

1 -circular economy 
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ب: استراتژی شماره 5

دولت ها باید از هم اکنون، برای محیط سیاسی آینده1، استراتژی و قانون طراحی و تنظیم کنند

1- احتمــاال تعــدادی فنــاوری نوظهــور در زمینــه انــرژی ماننــد هیــدروژن و مشــتقات ســبز، در 
ــای  ــه زنجیره ه ــه ب ــت ک ــد گرف ــرار خواه ــترس ق ــی در دس ــال های آت ــاری در س ــاس تج مقی
ــور  ــه منظ ــی ب ــی تاریخ ــی، فرصت ــرایط فعل ــت. در ش ــد داش ــاز خواهن ــری نی ــر و متنوع ت ــن قوی ت تأمی
پیگیــری سیاســت ها و ســرمایه گذاری های بلندپروازنــه ســاختاری وجــود دارد کــه می توانــد اقتصــاد را تقویــت 
کنــد؛ اشــتغال ایجــاد کنــد و مســیری را بــرای دســتیابی بــه امنیــت انــرژی و اهــداف مربــوط بــه گــذار عادالنــه بــه 
ــه  ــد. ب ــیم کن ــعه ترس ــم در کشــورهای درحال توس ــعه یافته و ه ــای توس ــم در اقتصاده ــر، ه ــرژی تجدیدپذی ســمت ان
ــرق  ــع ب عنــوان مثــال، در میــان تمامــی مناطــق در جهــان، آفریقــا دارای بیشــترین ظرفیــت تولیــد هیــدروژن از مناب
ــه خشــک،  ــاد، در مناطــق خشــک و نیم ــروی ب ــن نی ــیدی و همچنی ــرژی خورش ــًا از ان ــه، عمدت ــر کم هزین تجدیدپذی
ــک  ــد ی ــزات و تســهیل آن، نیازمن ــریع تجهی ــتقرار س ــا اســت. اس ــوب آفریق ــا، شــمال و جن ــاخ آفریق ــژه در ش ــه وی ب
ــرای تجــارت و حمایــت  ــه شــامل تنظیــم هنجارهــا و اســتانداردها ب چارچــوب سیاســت گذاری اســتراتژیک و جاه طلبان
ــود و  ــریع ترین س ــه س ــی ک ــد فناوری های ــت گذاران بای ــد. سیاس ــبز می باش ــوالد س ــد ف ــی2، مانن ــوالت نهای از محص
صرفه جویــی در کاربردهــای صنعتــی در مقیــاس وســیع را فراهــم مــی آورد، ماننــد اســتفاده از هیــدروژن ســبز، شناســایی 
کــرده و بــر روی آن تمرکــز کننــد. در نهایــت، سیاســت گذاران بایــد بــه اســتفاده از ســوخت فســیلی در بخــش صنعــت، 
ــه ســوخت های فســیلی متکــی هســتند، ماننــد  ــه ویــژه در بخش هایــی کــه بیشــتر ب پایــان دهنــد. هیــدروژن ســبز ب

ــه موجــود بهــره گرفــت. ــوان از خطــوط لول ــن راســتا می ت ــی اســت و در ای ســیمان و فوالدســازی، حیات

ــه دلیــل اتخــاذ سیاســت های ضعیــف  ــرژی ب 2- اقدامــات انجــام شــده در زمینــه بهــره وری ان
ــای  ــار گازه ــانی انتش ــدف به صفررس ــه ه ــل ب ــور نی ــه منظ ــت. ب ــده اس ــدود ش ــرای آن، مح ــدم اج و ع
ــه ســال 2020 یــک ســوم افزایــش  ــا ســال 2030 نســبت ب ــرژی را ت ــد بهــره وری ان ــی بای ــه ای، اقتصــاد جهان گلخان
ــون بیشــتر شــغل  ــد 10 میلی ــی، بتوان ــا سیاســت های فعل ــن هــدف، در مقایســه ب ــه ای ــرای دســتیابی ب داده باشــد و ب
ایجــاد کنــد. اجــرای اســتانداردهای جدیــد در زمینــه عملکــرد انــرژی بــا توجــه بــه بهتریــن فناوری هــای موجــود یــا 
ــای  ــن فناوری ه ــری از بهتری ــه بهره گی ــر ب ــد منج ــود، می توان ــتانداردهای موج ــرای اس ــخت گیری در اج ــش س افزای
موجــود و کاهــش تقاضــای انــرژی در آینــده در مواجهــه بــا شــوک های بیشــتر شــود. تقریبــًا دو ســوم کشــورها فاقــد 
ــت در آنهــا  ــرخ مالکی ــه بهینه ســازی ســاختمان هســتند و در بازارهــای مهــم کــه ن دســتورالعمل های الزامــی در زمین
ــی و وســایل  ــزات صنعت ــوازم خانگــی، تجهی ــه ل ــوط ب ــد سیاســت های مرب ــش اســت، فاق ــال افزای ــه ســرعت در ح ب
نقلیــه هســتند. تاکنــون در بیــش از 80 کشــور حداقــل اســتانداردهای عملکــرد انــرژی بــرای روشــنایی، ســرمایش یــا 
ــًا تمامــی آنهــا، در اقتصادهــای پیشــرفته حــادث شــده؛ ایــن در  ــا ایــن حــال، تقریب خنک ســازی اجــرا شــده اســت. ب
حالــی اســت کــه 80 درصــد از پیش بینــی افزایــش مســاحت زمیــن مســکونی جهانــی تــا ســال 2050 ، معطــوف بــه 

ــد.  ــعه می باش ــال توس ــور و کشــورهای در ح ــای نوظه بازاره
1  -tomorrow
2  -end-use products
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ــوی  ــه نح ــوخت را ب ــتفاده از س ــد اس ــی، می توان ــات ترکیب ــوخت و الزام ــرف س ــی در مص ــتانداردهای صرفه جوی اس
ــا  ــط زیســت باشــد ی ــرای محی ــد ب ــزان تهدی ــن می ــا کمتری ــی ب ــد محصــوالت نهای ــه تولی ــه منجــر ب ــد ک ــا ده ارتق
ــات  ــن اقدام ــد؛ ای ــاز باش ــان نی ــری در تولیدش ــی کمت ــت محیط ــای زیس ــه نهاده ه ــه ب ــد ک ــد کنن ــوخت هایی تولی س
ــراه شــوند. توســعه سیاســت گذاری  ــر هم ــه ســبک تر و کارآمدت ــرای وســایل نقلی ــی ب ــا مشــوق های مالیات ــد ب می توان
ــا تغییراتــی در حمل و نقــل عمومــی و توســعه شــهری  ــد از هــم اکنــون آغــاز شــود ت و برنامه ریــزی ســرمایه گذاری بای

ترانزیــت محــور ایجــاد کنــد.

ــال اقتصــاد  ــق اعم ــرورت دارد. از طری ــه، ض ــواد اولی ــال م ــه ای در قب ــرد چرخ ــک رویک ــاذ ی 3-اتخ
چرخــه ای کــه منجــر بــه کاهــش کلــی مصــرف مــواد اولیــه می شــود، تأثیــرات ناشــی از افزایــش اســتخراج منابــع در 
زنجیــره تأمیــن، انتشــار گازهــای گلخانــه ای و اســتخراج معــادن بــر جوامــع مجــاور می توانــد بــه طــور قابــل توجهــی 
ــال بهــره وری در مــواد  ــر، قوانینــی وضــع کــرده و در قب ــرای محصــوالت بادوام ت ــد ب ــد. دولت هــا می توانن کاهــش یاب
اولیــه، بــه ارائــه پــاداش بپردازنــد. عــاوه بــر ایــن بازیافــت، می توانــد فشــار بــر عرضــه کاال و انــرژی مــورد نیــاز بــرای 

تولیــد آنهــا را کاهــش دهــد.

ج: استراتژی شماره 6

در راســتای گــذار بــه انــرژی ســبز، منابــع مالــی دولتــی، خصوصــی و چندملیتــی بایــد افزایــش 
یابــد.

 1-گــذار بــه انــرژی ســبز، مســتلزم تجدیــد ســاختار مالــی دولتــی، خصوصــی و چندملیتــی بــرای 
ــه  ــر ب ــه حاض ــبز، در ده ــرژی س ــه ان ــذار ب ــور گ ــه منظ ــت. ب ــاز اس ــورد نی ــرمایه گذاری های م ــاد س ایج
ســرمایه گذاری ســاالنه 4 تــا 6 تریلیــون دالری نیــاز هســت. بخــش دولتــی حداقــل بــه یــک ســوم ایــن مبلــغ بــرای 
ســرمایه گذاری نیــاز دارد. ایــن امــر، بــاری بــر دوش دولت هایــی تحمیــل می کنــد کــه در حــال حاضــر نیــز مشــغول 
ترمیــم و رفــع رکودهــای ناشــی از شــیوع کرونــا هســتند. دو ســوم منابــع مالــی بــرای گــذار بــه انرژی هــای تجدیدپذیــر 
بایــد توســط بخــش خصوصــی تأمیــن شــود کــه دولت هــا بایــد شــرایط مناســبی را بــرای افزایــش چنیــن منابــع مالــی 

فراهــم آورنــد.

ــرژی ســبز را  ــه ان ــذار ب ــه گ ــوط ب ــی مرب ــن مال ــد تأمی ــی بای ــای توســعه ای چندملیت 2-بانک ه
تســریع بخشــند. 

ــورهای  ــر در کش ــای تجدیدپذی ــرمایه گذاری در انرژی ه ــزان س ــرژی، می ــی ان ــس بین الملل ــزارش آژان ــاس گ ــر اس ب
درحال توســعه بــه منظــور دســتیابی بــه هــدف توافقنامــه پاریــس مبنــی بــر تجــاوز نکــردن از ســطح جهانــی افزایــش 
1.5 درجــه ســانتی گــراد باالتــر از دمــای پیــش از صنعتــی شــدن، بایــد حداقــل 4 برابــر افزایــش یابــد و بــه منظــور 
ــد کــه  ــر افزایــش یاب ــد حــدود 7 براب ــم بای ــن رق ــه ای، ای ــه صفــر رســاندن انتشــار گازهــای گلخان ــه هــدف ب نیــل ب
حاکــی از شــکاف مالــی 450 میلیــارد دالری در بازارهــای نوظهــور و 850 میلیــارد دالری درکشــورهای درحال توســعه 
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اســت. بانک هــای توســعه ای چندملیتــی از ســال 2020، بــه پرداخــت حداقــل 25 میلیــارد دالر بــه پروژه هــای مرتبــط 
بــا انــرژی متعهــد شــده اند کــه از ایــن رقــم، متعهــد بــه اختصــاص مبلــغ 13/15 میلیــارد دالر بــرای حمایــت از انــرژی 
پــاک شــده اند. هــر چنــد کــه ایــن افزایــش نســبت بــه مقــدار قبلــی، خبــر خوشــایندی محســوب می شــود، امــا ایــن 
رقــم، کمتــر از 3 درصــد از شــکاف بودجــه در جهــت دســتیابی بــه حداقــل اهــداف آب و هوایــی را پوشــش می دهــد. 
ــز  ــه پرداخــت آن نی ــد نســبت ب ــا بای ــن اهــداف، بودجــه اختصــاص داده شــده، ام ــه ای ــن، هرچندکــه ب ــر ای عــاوه ب
تســریع صــورت پذیــرد. بــر اســاس مطالعــات انجــام گرفتــه توســط انــرژی پایــدار بــرای همــه1، از تعهــد 42/7 میلیــارد 
دالری بــرای 256 طرح هــای انــرژی مختلــف توســط بانــک توســعه آفریقــا، بانــک توســعه آســیایی و بانــک جهانــی، 
ــای  ــرمایه گذاری در صندوق ه ــترش س ــن، گس ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــده اس ــت نش ــارد دالر آن پرداخ ــغ  26/6 میلی مبل

تخصصــی مهــم جهانــی ماننــد صنــدوق آب و هــوای ســبز )GCF(2 نیــز بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

3-اقدامات دولت در جهت تقویت مشارکت بخش خصوصی ضرورت دارد. 

همانطــور کــه در خاصــه حاضــر اشــاره شــد، فرصــت قابــل توجهــی بــرای مشــارکت بخــش خصوصــی وجــود دارد؛ بــا 
ایــن حــال اقــدام دولــت در راســتای فعال ســازی ایــن ظرفیــت از جملــه شــامل اتخــاذ مکانیســم های مالــی ترکیبــی 
ــازار، ضــروری  بــه منظــور کاهــش ریســک ســرمایه گذاری؛ طراحــی برنامه هــای گــذار انــرژی و ایجــاد شــفافیت در ب
بــه نظــر میرســد. عــاوه بــر ایــن، اجــرای پروژه هــای بــزرگ انرژی هــای تجدیدپذیــر، نیازمنــد ســرمایه گذاری دولتــی 
ــات  ــب و خدم ــد، نص ــات تولی ــرورش، تأسیس ــوزش و پ ــی، آم ــت اجتماع ــتم های حمای ــاخت ها، سیس ــش زیرس در بخ
ــه  ــه بخــش خصوصــی ب ــش عاق ــه منظــور افزای ــی می شــود. ب ــعه محل ــه ایجــاد شــغل و توس ــه منجــر ب اســت ک
ــی،  ــا ذینفعــان بخــش خصوصــی محل ــی، اتخــاذ ســازوکار تســهیل مشــارکت ب ســرمایه گذاری و ایجــاد اشــتغال محل

یــک ضــرورت بــه شــمار مــی رود. 

4-تأمیــن مالــی ترکیبــی بایــد تشــویق و تقویــت شــود و راه هــای متعــددی بــرای انجــام ایــن 
ــوان  ــه عن ــعه ب ــای رســمی توس ــد از کمک ه ــعه یافته می توانن ــال، کشــورهای توس ــوان مث ــه عن ــود دارد. ب کار وج
ابــزاری بــرای کاهــش ریســک ســرمایه گذاری و ایجــاد انگیــزه بــرای جریــان ســرمایه خصوصــی بــه ســمت بازارهــای 
ــد. بازارهــای نوظهــور و کشــورهای درحال توســعه نیــز می تواننــد منابــع مالــی خــود را  نوظهــور و مــرزی بهــره بگیرن
ــت،  ــد. در نهای ــک می کن ــای وام کم ــش هزینه ه ــه کاه ــه ب ــد ک ــش دهن ــعه یافته افزای ــورهای توس ــت کش ــا ضمان ب
ــی  ــع مال ــت مناب ــر هدای ــیده و ب ــود بخش ــا را بهب ــد هماهنگی ه ــا بای ــرکای آنه ــی و ش ــعه چندملیت ــای توس بانک ه
ترکیبــی3 بــه ســمت پروژه هــای انــرژی کــه منجــر بــه رفــع نیازهــای مالــی فــوری مرتبــط بــا بحــران انــرژی میگــردد، 

تمرکــز کننــد.

1  -Sustainable Energy for All
2 -the Green Climate Fund (GCF)
3 - blended finance
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5-منابــع مالــی از کارایــی کافــی برخــوردار نبــوده اســت، امــا می تــوان از طریــق تــالش بــرای 
ــر روی  تجمیــع پروژه هــا و کاهــش ریســک ســرمایه گذاری، معضــل را حــل نمــود. ســرمایه گذاری ب
ــه دهنــدگان  ــرای مشــتریان و ارائ ــرژی ب ــرای کاهــش هزینه هــای ان ــاز ب داده هــا و دیجیتال ســازی، اطاعــات موردنی
ــه  ــوط لول ــر روی خط ــش آن ب ــرمایه گذاری و افزای ــرای س ــی ب ــارکت های بین الملل ــازد. مش ــم می س ــات را فراه خدم
ــی  ــده و مؤسســات مال ــد در کوتاه مــدت توســط دولت هــای کمک کنن ــی اســت و بای در کشــورهای درحال توســعه حیات
توســعه ای مــورد حمایــت قــرار گیرنــد تــا در دراز مــدت موجــب افزایــش آگاهــی و ارائــه کمک هــای فنــی بــه منظــور 
ــر  ــرمایه گذار بزرگت ــازمان های س ــرای س ــه ب ــوط لول ــر روی خط ــرمایه گذاری ب ــهیل س ــی گذاری و تس ــا خط مش ارتق

گــردد.

6-دولت هــا بایــد قیمت گــذاری موثــری بــر روی کربــن انجــام دهنــد. ایــن امــر می توانــد بــه شــکل 
مالیــات تدریجــی، ماننــد مالیــات بــر کربــن و مالیــات ســبز و غیرمســتقیم بــر ســوخت اعمــال شــود. تجدیــد ســاختار 
ــه  ــی ب ــد شــرایط مال ــه ســوخت های فســیلی، می توان ــر روی یاران ــد اعمــال اصاحــات ب ــی، مانن ــی دولت مدیریــت مال
منظــور حمایــت از گــذار عادالنــه بــه انــرژی تجدیدپذیــر را فراهــم کنــد. کشــورهای درحال توســعه بــرای دســتیابی بــه 

چنیــن تحوالتــی بــه حمایــت قابــل توجهــی نیــاز خواهنــد داشــت.

7-بازارهــای کربــن، بــه عنــوان مســیری بســیار مهــم بــرای انتقــال منابــع مالــی بــه کشــورهای 
ــد. در  ــمار می رون ــه ش ــن ب ــش کرب ــاک و کاه ــرژی پ ــتفاده از ان ــتای اس ــعه در راس درحال توس
حــال حاضــر، پروژه هایــی در حــال اجــرا هســتند کــه می تواننــد از طریــق بازارهــای کربــن مــورد حمایــت قــرار گیرنــد 
یــا بــرای ســرمایه گذاران جذاب تــر شــوند. بازارهــای کربــن قادرنــد تأمیــن مالــی الزم بــرای رفــع مســائل مربــوط بــه 
هزینه هــای اولیــه و ســرمایه فــراوان مــورد نیــاز بــرای پروژه هــای انــرژی پــاک را فراهــم کننــد. بــه ویــژه همانگونــه 
ــال  ــود. در س ــادر می ش ــیلی ص ــوخت های فس ــاالی س ــت ب ــه قیم ــش ب ــن در واکن ــت کرب ــش قیم ــوز افزای ــه مج ک
2021، بــا افزایــش قیمــت کربــن، درآمــد حاصــل از فــروش ابزارهــای جدیــد و افزایــش قیمــت در ســاختارهای تجــاری 
ــارد دالری ناشــی از قیمت گــذاری  ــی درآمــد 84 میلی ــه ثبــت رکــورد جهان ــه ای منجــر ب منتشــرکننده گازهــای گلخان
کربــن شــد کــه تقریبــًا 60 درصــد بیشــتر از درآمــد ســال 2020 بــود. بــه منظــور ارتقای ســهم کشــورهای درحال توســعه 
ــد و دسترســی  ــن رون ــرای مشــارکت در ای ــن کشــورها ب ــد از ایجــاد آمادگــی ای ــی بای ــه بین الملل ــن رشــد، جامع در ای
بــه بازارهــای کربــن حمایــت کنــد تــا آنهــا قــادر بــه بســیج منابــع مالــی بخــش خصوصــی در جهــت کاهــش انتشــار 
ــوردار از  ــورهای برخ ــور1 در کش ــت مح ــات طبیع ــا اقدام ــه ب ــال، در رابط ــوان مث ــه عن ــژه ب ــه ای به وی ــای گلخان گازه
جنگل هــای اســتوایی باشــند. همچنیــن چنیــن بازارهایــی بایــد اســتانداردهای حســابداری و مــازاد2 را تقویــت کننــد تــا 
مانــع محاســبه مضاعــف شــود. بــر اســاس کنوانســیون تغییــرات آب و هوایــی ســازمان ملــل متحــد3، یــک خــط مشــی 
بلندمــدت در جهــت ایجــاد یــک بــازار مشــترک بایــد طراحــی شــود. پیگیــری چنیــن مســیری بــه تنظیــم بــازار کمــک 
خواهــد کــرد و از نــزول بــازار در پــی مــازاد عرضــه ممانعــت می کنــد. نهادهــای ســازمان ملــل می تواننــد بــه عنــوان 

1 -nature-based solutions
2 -accounting and additionality standards 
3 -United Nations Framework Convention on Climate Change
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شــرکای قابــل اعتمــاد عمــل کــرده و پرداخت هــای خریــداران بــه گیرنــدگان را کانالیــزه کننــد.

ــن  ــرژی و همچنی ــه ان ــی ب ــر، دسترس ــرژی تجدیدپذی ــع ان ــی مناب ــن مال ــور تأمی ــه منظ 8-ب
فناوری هــای کارآمــد انــرژی، بایــد از بــازار قرضــه پایــدار بهــره گرفــت. آژانــس بین المللــی انــرژی 
ــی آنهــا محــدود اســت و تأمیــن ســرمایه در آنهــا  از  خاطرنشــان می کنــد کــه در اقتصادهــای نوظهورکــه تأمیــن مال
اقتصادهــای پیشــرفته پرهزینه تــر اســت، 70 درصــد از ســرمایه گذاری های اضافــی بایــد در زمینــه انرژی هــای 
ــن  ــکاف تأمی ــن ش ــردن ای ــر ک ــی در پ ــش مهم ــد نق ــدار1 می توان ــه پای ــای قرض ــرد. بازاره ــورت پذی ــر ص تجدیدپذی
ــال  ــد در ح ــدار جدی ــه پای ــور، ارزش اوراق قرض ــای نوظه ــژه در بازاره ــر به وی ــال های اخی ــد. در س ــا نماین ــی ایف مال
افزایــش بــوده اســت؛ بــه نحــوی کــه در ســال 2021 ، ایــن رقــم حــدوداً ســه برابــر افزایــش یافــت و از 46 میلیــارد 
دالر در ســال 2020 بــه 130 میلیــارد دالر در ســال 2021 رســید. در ســطح جهانــی، انتشــار اوراق قرضــه پایــدار در ســه 
ماهــه نخســت ســال 2022، 28 درصــد کمتــر از ســه ماهــه اول ســال 2021 بــود امــا ایــن رونــد در بــازار اقتصادهــای 
نوظهــور، متفــاوت اســت و در ســه ماهــه اول ســال 2022 بــه بیــش از 34 میلیــارد دالر رســیده اســت؛ بــه ایــن معنــا 
کــه 22 درصــد نســبت بــه ســه ماهــه چهــارم ســال 2021 و 13 درصــد نســبت بــه ســه ماهــه نخســت ســال 2021، 
بیشــتر شــده اســت. در ســه ماهــه نخســت ســال 2022، بــازار اوراق قرضــه ســبز، 52 درصــد از بــازار قرضــه پایــدار و در 
مجمــوع،ً 18 میلیــارد دالر را تشــکیل می دهــد کــه اوراق قرضــه پایــدار در بخش هــای اجتماعــی و مختلــط،2 مجموعــًا 

بــه ترتیــب 1 میلیــارد و 10 میلیــارد دالر بــوده اســت.

ــه  ــه تســهیات بیشــتر ب ــه منظــور ارائ ــی در بلندمــدت و ب ــدگاه اصــاح ســاختار بدهــی جهان ــا در نظــر گرفتــن دی ب
ــکارات و  ــن ابت ــی، در دســت گرفت ــی از بده ــای ناش ــی و تنگناه ــرات آب و هوای ــر تغیی ــیب پذیر از نظ ــورهای آس کش
 SDG4 رویکردهــای نوآورانــه ماننــد اســتفاده از دریافــت قــرض بــرای تغییــرات آب و هوایــی3 یــا قــرض بــرای ســواپ

و گنجانــدن شــروط دولتــی یــا فجایــع احتمالــی در قراردادهــای بدهــی5 نیــز بایــد افزایــش یابــد. 

1 -Sustainable debt markets
2  -social and mixed-sustainability bonds 
3 - debt-for-climate
4  -debt-for-SDG swaps
5  -the integration of State-contingent or disaster clauses
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پرداخت های مالی توسعه ای برای پروژه های انرژی باید با تعهدات همگام باشد
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پیشبرد اهداف آب و هوایی و تأمین امنیت انرژی از طریق بازارهای کربن
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نتیجه گیری و پیام های کلیدی

دولت هــا در سراســر جهــان بــه جهــت بــروز اختــاالت در بــازار جهانــی انــرژی، تحــت فشــار فراوانــی قــرار گرفته انــد. 
ــدود  ــای مح ــوب بودجه ه ــه معی ــداوم چرخ ــی و ت ــای زندگ ــران هزینه ه ــریع بح ــث تس ــرژی باع ــت ان ــش قیم افزای
خانوارهــا می شــود. پایبنــدی کشــورها بــه تعهــدات خــود در قبــال توافقنامــه پاریــس و دســتور کار 2030 بــه منظــور 
ــش ناآرامی هــای اجتماعــی ناشــی از آن،  ــن افزای ــرژی و همچنی ــی و ان ــر غذای ــش فق ــا وجــود افزای ــدار، ب توســعه پای
ــه  ــه ب ــت هایی ک ــری سیاس ــت. پیگی ــل در آن اس ــان دخی ــوی تمامی ذینفع ــی از س ــل توجه ــای قاب ــتلزم تاش ه مس
وضعیــت اضطــراری موجــود در کوتاه مــدت رســیدگی کنــد و در عیــن حــال تعهــدات دولت هــا در قبــال تغییــرات آب و 
هوایــی و توســعه پایــدار را تضمیــن کنــد، ضــروری اســت. همچنیــن سیاســت هایی هــم بــرای کشــورهای توســعه یافته 
ــا، ســطح درآمــد  ــه جغرافی ــرای کشــورهای درحال توســعه در دســترس اســت، اگرچــه مؤلفه هــای آن بســته ب و هــم ب

و وضعیــت کاال متفــاوت اســت.

اتخــاذ سیاســت های درســت در زمینــه انــرژی نبایــد تنهــا مختــص بــه کشــورهایی باشــد کــه از عهــده آن برمی آینــد. 
ــی  ــگ جهان ــات هماهن ــح، اقدام ــات صحی ــاذ تصمیم ــازی کشــورها در اتخ ــور توانمندس ــه منظ ــتا، ب ــن راس ــذا در ای ل
ــه  ــاز خــود، ب ــه منظــور اجــرای سیاســت های بلندمــدت مــورد نی ضــرورت دارد. برخــی از کشــورهای درحال توســعه ب
بودجــه و فضــای مالــی بیشــتری نســبت بــه آنچــه در حــال حاضــر در دســترس آنهــا قــرار دارد، نیــاز دارنــد. تأمیــن 
مالــی اهــداف آب و هوایــی در کشــورهای درحال توســعه بایــد از طریــق بــازار کربــن بهتــر و بازارهــای قرضــه پایــدار 

و افزایــش تأمیــن مالــی ترکیبــی و چندجانبــه افزایــش یابــد.

ــه  ــی ک ــت. در جهان ــی اس ــتگی جهان ــاد همبس ــد ایج ــوخت، نیازمن ــرای س ــا ب ــت و تنگن ــاد محدودی ــت از ایج ممانع
ــا نابرابری هــای ریشــه دار دسترســی بــه واکســن کوویــد-19 دســت و پنجــه نــرم می کنــد، احتــکار برخــی از  هنــوز ب
محصــوالت انــرژی ماننــد گاز طبیعــی نبایــد اتفــاق بیفتــد. بهــره وری انــرژی یــک مســئولیت مشــترک اســت. توجــه 
بــه وجــود عدم قطعیــت در ایــن شــرایط، امــری کلیــدی خواهــد بــود، زیــرا خطــرات فزاینــده ای کــه منجــر بــه کاهــش 

ــد. ــش می ده ــرژی را افزای ــره ان ــه ذخی ــاز ب ــود، نی ــرژی می ش عرضــه ان

ــا غــذا  اتخــاذ یــک رویکــرد سیاســتی یکپارچــه و مردم محــور ضــرورت دارد کــه بایــد شــامل سیاســت های مرتبــط ب
باشــد. 

ــد  ــه خری ــش هزین ــه زندگــی و کاهــش پیامدهــای ناشــی از افزای ــرای کاهــش هزین ــون ب ــد از هــم اکن ــا بای دولت ه
ــذی  ــه ســمت مصــرف غذاهــای کم مغ ــذی ب ــه غذاهــای بســیار مغ ــر برنام ــی خانوارهــا کــه موجــب تغیی ــواد غذای م
بــه عنــوان راهــی بــرای مقابلــه بــا افزایــش قیمت هــا شــده اســت، تدبیــری بیاندیشــند. افــرادی کــه در فقــر زندگــی 
می کننــد نیازمنــد بهره منــدی از حمایــت اجتماعــی جهانــی هســتند کــه شــامل خدمــات مراقبت هــای بهداشــتی اولیــه 
و طرح هــای حمایتــی تغذیــه ای مبتنــی بــر پیشــگیری از ســوء تغذیــه حــاد و درمــان آن می باشــد. بــه منظــور حمایــت 
ــه نحــوی کــه کــود و  ــی ب ــرای فصل هــای آت ــزی ب ــور از بحــران و انجــام برنامه ری از کشــاورزان خــرد در جهــت عب
ســایر نهاده هــای کشــاورزی کافــی در اختیارشــان قــرار داشــته باشــد و در عیــن حــال معیشــت آنهــا نیــز حفــظ گــردد، 



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان35

انجــام مداخــات هدفمنــد و متناســب ضــروری اســت.

دسترســی بهتــر بــه حمایــت اجتماعــی هدفمنــد بــه ویــژه بــرای زنــان و کــودکان کــه تغذیــه در آن مــورد توجــه قــرار 
داشــته باشــد، از طریــق ایجــاد شــبکه های امنــی از پــول نقــد و در صــورت لــزوم متشــکل از غــذای مغــذی مــورد نیــاز 
اســت. علیرغــم تــداوم جنــگ، تاش هــا در جهــت ورود مجــدد مــواد غذایــی تولیــد شــده در اوکرایــن و مــواد غذایــی 

و کودهــای شــیمیایی تولیــد فدراســیون روســیه بــه بازارهــای جهانــی، بایــد ادامــه پیــدا کنــد.

مدیریــت بحــران انــرژی نیــز هماننــد بحــران غــذا در کشــورهای درحال توســعه بــدون رفــع بحــران مالــی امکانپذیــر 
نیســت. بــه منظــور مقابلــه بــا وضعیــت اضطــراری کنونــی، بــه اتخــاذ مجموعــه ای از سیاســت ها و اقدامــات صحیــح 
و یــک ســاختار بدهــی دولتــی بــدون بــه خطــر انداختــن ضرورت هــای بزرگتــر شــرایط مالــی در آینــده، نیــاز اســت. 
بنابرایــن کشــورها بــه نقدینگــی، بــه شــکل اعطــای مجــوز جدیــد بــرای حــق برداشــت ویــژه1  از صنــدوق بین المللــی 
پــول و همچنیــن افزایــش ظرفیــت وام دهــی از طریــق بانک هــای توســعه چندملیتــی، همانطــور کــه در خاصه هــای 
قبلــی GCRG ذکــر شــد، نیــاز دارنــد. در حــوزه بدهــی، فعال ســازی مجــدد طــرح تعلیــق خدمــات بدهــی بــا سررســید 
طوالنی تــر و همچنیــن دســتاوردهای مــادی بــرای رفــع بدهــی در چارچــوب مشــترک گــروه 20، حایــز اهمیــت خواهــد 

بــود.

راه حل هــای جســورانه نیازمنــد رهبــری و بینــش جســورانه اســت. رهبــران جهــان تــا پیــش از پایــان ســال 2022، بــرای 
تصمیــم گیــری پیرامــون تعــدادی از رویدادهــای مهــم، فرصــت حیاتــی خواهنــد داشــت کــه بــه اتخــاذ تصمیمــات در 
ــاالی مجمــع عمومــی  در ســپتامبر،  ــه در نشســت های ســطح ب ــاز، از جمل ــاس مــورد نی مــورد اقدامــات قاطــع در مقی
نشســت های ســاالنه صنــدوق بین المللــی پــول و گــروه بانــک جهانــی در مــاه اکتبــر و اجــاس گــروه 20 در نوامبــر 
بپردازنــد. تــداوم پیگیــری هــدف 1.5 درجــه ســانتیگراد، مســتلزم اتخــاذ رویکردهــای اصولــی، ارســال پیام هــای واضــح 
ــن هــدف،  ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــاش ب ــد در ت ــی نبای ــچ دولت ــی گســترده اســت. هی ــت اجتماع ــه حمای ــادرت ب و مب
احســاس تنهایــی کنــد. جهــان بــا بحرانــی مواجــه اســت کــه یــک بــار در یــک بحــران نســلی2 اتفــاق می افتــد کــه 
طــی دو ســال اخیــر در حــال شــگل گیــری اســت و رهبــران و نهادهــای جهانــی بایــد آن را تشــخیص دهنــد و در برابــر 
شــرایط اضطــرار پیــش رو، اقــدام کننــد. تهدیــدات ناشــی از ایجــاد نســل های شکســت خورده و اهــداف توســعه پایــدار 
عقیم مانــده و همچنیــن مــوج بحران هــای بدهــی و ناآرامی هــای اجتماعــی، بســیار واقعــی اســت کــه مقابلــه بــا آنهــا 

بــه رهبــری، بینــش و اقــدام جهانــی نیــاز دارد.

1 -special drawing rights
2  -once-in-a-generation crisis


