
:2019چشماندازانرژیجهانی
1398مردادماهسناریویمرجع

عاملودستیارویژهمدیرمظفر؛مشاورمحمدمهدی:ترجمه
سیدعرفانعطری؛کارشناستحلیلکسبوکار:ویراستاری



دیباچه

باگزارشایندرمرجعسناریویچشماندازمقایسهبا
یرمسدرمتعددیتحوالتکهمییابیمدرقبل،ویرایشهای

کایتحکهاستپیوستهوقوعبهآیندهسمتبهانرژیگذار
ظاراتانتازفراتراستقبال.داردحوزهایندربیشترشتاباز
مهمعاملیکبهتبدیلامروزهفناوری،پیشرفتهایاز
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درمیدهند،شکلراانرژیآیندهکهروندهاییازبسیاری
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درمهمعطفنقطهسهکهکردمتقاعدراماکارشناسان،
:بودخواهددسترسدرآیندهسالچنددرانرژیچشمانداز

ذیرتجدیدپانرژیهایتولیدهزینهاینکهبهتوجهبا-الف
نقطهبهآیندهسال5درکشورهاازبسیاریمییابد،کاهش
جدیدظرفیتهایکهجاییمیرسند،تولیداینعطف

ابوبودهصرفهبهمقرونشدهنصببادییاخورشیدی
قابلموجودمتداولنیروگاهیمجتمعهایسوختهزینه
ازادهاستفبیشترافزایششاهدنتیجه،در.هستندرقابت
.بودخواهیمتجدیدپذیرانرژی

مستمرا باتریهاهزینهکهاندازههمانبههمچنین-ب
ازبسیاریآینده،سال10تا5عرضدرمییابد،کاهش
یبرقخودروهایازاستفادهکهمیرسندنقطهایبهکشورها
.ودبخواهنداقتصادیترداخلیاحتراقموتورهایبهنسبت
بخشهایاغلببهسواری،خودروهایبرعالوهموضوعاین

.استتعمیمقابلنیزسنگینخودروهای

هبروجمعیتواقتصادیرشدوجودبابار،اولینبرای-ج
.مهستیجهانیکربنانتشاراوجنقطهشاهد،جهانیتزاید
زغالبرایجهانیتقاضایافتبهتوجهبامیرودانتظار
انهایگلخگازهایانتشارنفت،تقاضایماندنثابتوسنگ

.گذاردکاهشبهرو2020دههاواسطدر

عسریتحوالتطریقازجهانسرتاسردرانرژیسیستمهای
تفادهاسنحوهدرمهمیتغییراتکههستنددگردیسیحالدر
بهراصنایعچرخگرداندنوخانههاگرمایشخودروها،از

ربگستردهایتأثیراتآتیدهههایدررونداین.دارددنبال
.داشتخواهدافرادودولتهاکار،وکسب

نایدرمخاطبانبهکمکرسالتتانمودهسعیگزارشاین
زئیجوبنیادینچشمانداز.نمایدمحققراانرژیگذارفرآیند

اریابزونماقطبیکعنوانبهجهانیانرژیسیستمهایدر
.استشدهارائهاینجادرتالشها،اینازحمایتبرای

ورهمشاشرکتکارشناسصدهانظربراساسچشماندازاین
حوزههایدرجملهازجهانسراسرازمککینزیمدیریت

تهیهخامموادوتجدیدپذیرانرژیهایخودرو،گاز،ونفت
هماوردیامکانجهانیشبکهاینطریقاز.استشده

رمیستوافقیکحصولودیدگاههاازگوناگونمجموعهای
رارقشمامقابلدرمرجعسناریویعنوانتحتکهاستشده
.استگرفته
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.میدهدارائهرازیرابعاددردقیقتقاضایچشماندازانرژی،جهانیدیدگاه

حملونقلجادهای

خانوادهخودرو5
خودروهایسواری•
یاسهچرخهدو•
ونهایاوانتها•
کامیونها•
اتوبوسها•

حالتاستفادهازکامیون3×3
سهکالسوزنی•
،شهری)سهکالسمسافتی•

(منطقهایوطوالنی

روشتولیدقدرت7
بنزینی•
باتریالکتریکی•
اتصالبرقیهیبرید•
برقیهیبریدی•
(LPG)گازطبیعی•
دیزلی•

حاملانرژی5
بنزین•
دیزل•
•LPG
گازطبیعی•
برق•

پیشبینیهایساالنه
کشور146برای•
2050تا2016•

پوشش کامل
برای2050سالتابلندمدتپیشبینیهای

146)انرژیحاملهایوصنایعکشورها،
(انرژیحاملنوع55وصنعت30کشور،

شفافیت و انعطاف پذیری کامل
یدسترسیبهتمامجزئیاتمحرکهایاصل

وهایتقاضاوتواناییسفارشیکردنسناری
قراردادی

یبرد جهانی، دسترسی به تخصص های محل
یشدسترسیمککینزیبهتخصصدرب

کارشناسانانرژی400دفترمحلی،100از
رشتهصنعتی20درسطحجهانیو
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رشدتقاضای1
هجهانیبرایانرژیاولی

به2035پسازسال
رغمافزایشجمعیتو
رشداقتصادیمتوقف

.میشود

مصرفبرقتاسال
دوبرابرمیشود،2050

درحالیکهسهم
انرژیهایتجدیدپذیر

،بیشاز2035تاسال
درصدازتولیدکل50

.خواهدبود

تقاضایجهانی
گازهمچنانبهرشد
–خودادامهمیدهد

درواقعگازتنها
سوختفسیلیاست
کهاینویژگیرادارد

2035وپسازسال-
رشدتقاضایآن
.متوقفمیشود

رشدتقاضابرای
نفتبهطورقابل
مالحظهایکاهش

مییابدکهاوجآنرا
2030دراوایلدهه
.رقمخواهدزد

دپیشبینیمیشو
انتشارکربنبهدلیل

لکاهشتقاضابرایذغا
سنگکاهشیابد،هر

2چندهدفکاهش
درجهایدمایزمین

همچناندورازدسترس
.باقیمیماند
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مدیریتیخالصه

یبررسسریع،رشدازقرنیکازبیشگذشتازپس•
حولرشداینکهمیدهدنشانانرژیجهانیتقاضای

تقاضاسطحومییابدکاهش2030سالحوشو
منابعنفوذدلیلبهعمدتا کهمیشودثابتتقریبا 
.استجهانیانرژیسبددرتجدیدپذیرانرژی

اقتصادهایدرانرژیشدتکاهشاین،برعالوه•
ازنیموردانرژیتقاضایافزایشرغمبهجهانسراسر
افزایشهمراهبهرشدبهروجمعیتبهپاسخبرای
درویژهبهانرژیبرایتقاضاافزایشدرآمد،سطح

.میکندجبرانرانوظهوربازارهای

ردانرژی،درازمدتپیشبینیهایسایربامقایسهدر•
رشدجهانی،انرژیچشماندازمرجعسناریویاینجا

ازیژهوبهمیکند،پیشبینیراکمتریانرژیتقاضای
نقشحاضر،قرناواسطتامیشودبرآوردکهآنجا

.شدخواهدپررنگترتجدیدپذیرانرژیهای

مصرفسمتدرشدنبرقیسمتبهبیشترگرایش•
ضایتقاشدنبرابردوبهمنجراصلی،نهاییکنندگان

دلیلبهویژهبهموضوعاین.میشود2050سالتابرق
درتغییروساختمانیبخشدرتقاضاافزایش

ردانرژیمنبععنوانبهبرقازاستفادهدرجهتگیری
.میدهدرخجادهاینقلوحمل

کسبحالدرسرعتبهخورشیدیوبادیانرژیهای•
حالدروهستندجهانیانرژیظرفیتسبددرسهم
فظرشدهایجاداضافیظرفیتازنیمیازبیشحاضر
.دادهانداختصاصخودبهراگذشتهسالچند

درصد50ازبیشتجدیدپذیر،انرژیتولیدمیرودانتظار•
این.دهدتشکیلرا2035سالازپسبرقتولیدکل

خیتاریرونددرآشکارجهتتغییریکنشانگرموضوع
.استفسیلیسوختهایبرمبتنیانرژیتولید

کلژیانرتولیددرتجدیدپذیرمنابعنقشکهآنجاییاز•
درمهمینقشبرقیسیستمهایمییابد،افزایش

هنگامیویژهبهداشت،خواهندنیازهایمتعادلسازی
30%ازبیشمجموعا بادیوخورشیدیتولیداتکه

.دهنداختصاصخودبهراانرژیتولیدسهم

اهشیکرشدوجودباکهاستفسیلیسوختتنهاگاز•
انرژیکلتقاضایازراخودسهم2035سالتاتقاضا،
ثابتآنتقاضایسطحسپسومیدهدافزایش
قابلحساسیتهایبهتوجهباحتی-میشود
±3%محدودهدرهمچنانگازتقاضایمالحظه،
.میماندباقیقدرتمند

طوربهگازتقاضای،(2035سالازپس)مدتدرازدر•
ازبیشترویژهبهموضوعاین.مییابدکاهشکلی
لکتقاضایسهمواستبرقبخشتأثیرتحتهمه
از2050و2015سالهایبینانرژیحاملاینبرای
.مییابدکاهش٪33به%41

نقشگازقیمتیسناریوهایتمامدردرازمدتاثراین•
شافزایبهتوجهباکهترتیباینبهدارد،بسزایی

تیحگاز،برابردرتجدیدپذیرانرژیهایرقابتپذیری
میتواندتنهاشودنصفتقریبا گازقیمتکهحالتیدر

.باشدحاشیهایافزایشیتقاضایپاسخگوی

مقدمه

هتوسعوجمعیتگسترشرغمبه
انرژیجهانیتقاضایرشداقتصادی،

.می شودمتوقف2035سالازپساولیه

برابردو2050سالتابرقمصرف12
سهمکهاستحالیدراینمی شود،

رقبکلتولیدازتجدیدپذیرانرژی های
درصد50ازبیشبه2035سالتا

.رسیدخواهد

سوختتنهاعنوانبهگاز3
دخوسهمرشدبههمچنانفسیلی

ادامهانرژیجهانیتقاضایدر
تقاضا2035سالازپسومی دهد

.می شودثابتآن
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میزانبهنفتتقاضایرشد
اوایلدرومی یابدکاهشچشمگیری

.رسیدخواهدخوداوجبه2030دهه

کاهشدلیلبهکربنانتشار45
د،می یابکاهشسنگزغالتقاضای

چشم اندازبهدستیابیچندهر
ازدوردمادرجه ای2کاهش

.می رسدنظربهدسترس

دردرصدییکازبیشثابتتاریخیرشدوجودبا•
کاهشیآتیدههدرنفتتقاضایرشدسال،

میشودآنموجبموضوعاین.میشودپیشبینی
برایتقاضااوجنقطهشاهد،2030دههاوایلدرکه
.باشیمروزدربشکهمیلیون108میزانبهآن

دنشبرقیافزایشباشده،تسریعگذارسناریویدر•
هباوجنقطهاینپالستیک،بازیافتونقلوحمل
2025سالازقبلتاومیکندحرکتجلوسمت
اتنفتبرایتقاضاسناریوایندر.شدخواهدمحقق
.بودخواهدامروزسطوحنصف2050سال

رایبتقاضاشده،تسریعگذارسناریوییکدرحتی•
سناریویبهنسبتچندهر.داردوجودجدیدنفت

انازاستفادهحال،هربهمناطق،ازبرخیدرمرجع،
.بودنخواهداقتصادی

ازناشیگلخانهای،گازهایجهانیانتشارپتانسیل•
خوداوجبه2024سالدرانرژی،مصرفوتولید

20حدود2050سالتا2016سالازورسیدخواهد
اهشکدلیلبهاساسا الگواین.مییابدکاهشدرصد

رقبصنعتوچیندرویژهبهسنگزغالازاستفاده
.میدهدرخ

دمایدرجهای2حتییادرجهای1/5کاهشسناریوی•
تحققبرای.میماندباقیدسترسازدورزمین،

بهنیاززمین،دمایدرجهای1/5کاهشسناریوی
یانرژبرایتقاضادرتقلیلوکربنانتشارکاهش
.میشوداحساسبخشهاتمامدرمصرفی

هردردالر3/5تاهیدروژنفروشیخردهقیمتاگر•
درمهمینقشمیتواندبیاید،پایینکمتریاکیلوگرم
نقشمیتواندموضوعاین.آنکند؛ایفادنیاییچنین
شدتبهکهبخشهاییبرخیازکربنزداییدرمهمی

.نمایدایفاحساساندخودهزینههایکاهشبه
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ازپساولیه،انرژیبرایجهانیتقاضایرشداقتصادی،رشدوجمعیتافزایشرغمبه1
.میشودمتوقف2035سال



خالصه

2035سالازپساولیه،انرژیبرایجهانیتقاضایرشداقتصادی،رشدوجمعیتافزایشرغمبه
.میشودمتوقف

ولحجهانی،انرژیتقاضایسریع،رشدازقرنیکازبیشگذشتازپس•
منابعنفوذدلیلبهعمدتا کهمیرسد،ثابتیسطحبه2030سالحوشو

.استجهانیانرژیسبددرتجدیدپذیرانرژی

وجمعیتازدیادازناشیافزایشاثراتانرژی،شدتکاهشهمچنین•
وکردهجبرانرامیشودتقاضارشدبهمنجرکهدرآمد،سطحافزایش
.میشودانرژیتقاضایرشدکاهشموجب

سبکراجهانیاقتصادازبیشتریسهمخدماتی،صنایعکهآنجاییاز•
کنندهمصرفبخشهایومییابدکاهشانرژیشدتنمود،خواهند
.میشوندکارآمدترهموارهنهایی

کهمیگیرندقراردسترسدربخشهاسراسردرکارآمدترفناوریهای•
درحتیآنمصرفکاهشوانرژیمصرفبازدهیارتقاءموجب

.شدخواهدچینمانندصنعتیبزرگکشورهای

حالیدراست؛محلیتحوالتبهوابستهشدتبهانرژی،تقاضایتوسعه•
(OECD)اقتصادیتوسعهوهمکاریسازمانعضوکشورهایاکثرکه

تاتقریبا هندوآفریقادرتقاضابود،خواهندانرژیمصرفکاهششاهد
.میشودبرابردو2050سال

انرژیتقاضایمصرفرشداینجا،درانرژیچشماندازمرجعسناریوی•
شاننمقایسهقابلدرازمدتانرژیپیشبینیهایبامقایسهدرراکمتری
.میدهد
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،2030سالحوشوحولاولیهانرژیجهانیتقاضایسریع،رشدقرنیکازبیشگذشتازپس
.رسدمیثابتیسطحبه،جهانیانرژیسبددرتجدیدپذیرانرژیمنابعنفوذازمتأثرعمدتا 

داخلیناخالصتولیدشدنبرابردووجودبا•
،2050و2016بین(ثابتقیمتهایبه)جهانی
.میکندرشد14%تنهااولیهانرژیجهانیتقاضای

وانرژیتقاضایرشدکهاستتاریخدرباراولین•
.دمیکننرفتار"همجهتخالفدر"اقتصادیرشد

رتجدیدپذیانرژیهایازاستفادهسریعپذیرش•
است،موضوعاینبرایکلیدیمحرکعاملیک
برمبتنیانرژیتولیدفناوریهایاغلبزیرا

باپایین،بازدهیبافسیلیسوختهای
.میشودجایگزینپربازدهنمونههای

هستهای،انرژیعالوهبهتجدیدپذیر،انرژیهای•
را2050سالتاانرژیسبدمجموعدرراخودسهم

به٪19از)کردهبرابردوتقریبا امروزبهنسبت
تولیدرابرقازنیمیازبیش2035تاو(34٪

.میکند

9 انتشارکربنتقاضاینفتتقاضایگازتقاضایبرق/عرضهمقدمه تقاضایانرژیجهانی

تجدیدپذیرها سوختهایفسیلی

(تاریخی) .Vaclav Smil؛(تاریخی) IEA؛ترازنامهانرژی2019ژانویه، McKinsey Energy Insightsدیدگاهجهانیانرژی:منبع

تقاضایانرژیاولیهجهانی
(TJ)میلیونتراژول

نرخرشدساالنهمرکب
%

ایصنعتیشدناقتصاده
غربی؛انرژیهنوزهمتا
حدزیادیبهانرژیهای
زیستیوابستهاست

گسترشحملو
نقلجهانیو
لهمحلیکهبهوسی

زغالسنگونفت
تامینمیشود

قهافزایشبیساب
دراستانداردهای

زندگیغربی

صنعتی
شدن
سریع
چین

ورودسریع
انرژیهای
تجدیدپذیر
یبهسبدانرژ



.میکنیمصحبتانرژیحاملهایازیکهرتحوالتمهمترینمورددربعد،فصلهایدر

:بعدفصلهایدرشدهارائهاصلینکته

درمیشود،برابردو2050سالتابرقمصرف2
بیش2035سالتاتجدیدپذیرانرژیهایکهحالی

اختصاصخودبهراانرژیتولیددرصد50از
.میدهند

جهانیتقاضایازراخودسهمهمچنانگاز3
کهفسیلیسوختتنها-میدهدافزایشانرژی
ازپسوشدهثابتسپسو-داردرارفتاراین
.میشودمتوقفآنرشد2035سال

ردومییابدکاهششدتبهنفتتقاضایرشد4
.رسیدخواهدخوداوجبه2030دههاوائل

ارانتشسنگ،زغالتقاضایکاهشبهتوجهبا5
اهشکهدفگذاریحالاینبامییابد،تقلیلکربن

دورهمچنان2050سالتازمیندمایدرجهای2
.میماندباقیدسترساز

10 انتشارکربنتقاضاینفتتقاضایگازتقاضایبرق/عرضهمقدمه تقاضایانرژیجهانی

شاملانرژیهایزیستی،آبیوهستهای1
2019ژانویه، McKinsey Energy Insightsدیدگاهجهانیانرژی:منبع

تقاضایانرژیاولیهبرحسبنوعسوخت
میلیونتراژول

2035سهمدرسال
%

2050سهمدرسال
%

1تجدیدپذیروسایرسوختها

گاز

نفت

ذغالسنگ
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تجدیدپذیرانرژیهایکهاستحالیدراینمیشود،برابردو2050سالتابرقمصرف2
.میدهندتشکیلراتولیدازدرصد50ازبیش2035سالتا
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12

خالصه

انرژیهایکهاستحالیدراینمیشود،برابردو2050سالتابرقمصرف
.میدهندتشکیلراانرژیتولیدازدرصد50ازبیش2035سالتاتجدیدپذیر

ژهویبهعمده،نهاییمصارفکلیهکردنبرقیموج•
اربرقتقاضایجادهای،نقلوحملوساختمانهادر
.میکندبرابردو2050سالتا

پیشرفتهایواسطهبهکردنبرقینقل،وحملدر•
توسعه(EVs)برقینقلیهوسایلاقتصاددرسریع

سوختبانقلیهوسایلبا2020دههاوایلدرومییابد
.بودخواهدمقایسهقابلفسیلی

ردزندگیباالتراستانداردهایساختمانی،بخشدر•
(هندوچینویژهبه)OECDعضوغیرکشورهای

وخانگیلوازمبرایفزایندهتقاضایازمتأثرعمدتا 
انرژیبرایتقاضاافزایشموجبمحیط،سرمایش
.میشود

یصنعتمقیاسدرکردنبرقیموجصنعت،بخشدر•
برایدالر50ازپایینتربسیاربرققیمتهاینیازمند

.بودخواهد(MWh)ساعتمگاواتهر
درسهمکسبحالدرسرعتبهخورشیدیوبادیانرژی•

زانیمیازبیشوهستندتولیدیانرژیظرفیتسبد
تا2015سالهایبینراشدهاضافهخالصظرفیتهای

.دادهانداختصاصخودبه2017

2030سالتامناطقاکثردرتجدیدپذیرانرژیهای•
.بودخواهندگازوسنگزغالفعلیقیمتهایازارزانتر

ازپستولیدیبرقاز50%ازبیشتجدیدپذیرانرژیهای•
ولیدتبهنسبتآشکارشکافیکهمیدهدتشکیلرا2035

.استفسیلیتاریخی
2040سالهایبینجهانیسنگزغالتقاضاینتیجه،در•

ازاربساختاروفناوریپیشرفتسطحبهبسته2050تا
.شدخواهدنصفتقریبا 

تا30مجموعا بادیوخورشیدیانرژیتولیدکههمانطور•
میدهد،اختصاصخودبهراتولیدکلسهمازدرصد50

زهانیامتعادلسازیدرقویرشدیشاهدبرقیسیستمهای
.بودخواهد

،2030سالازبعدجدیدانعطافپذیرگزینههای،بهویژه•
انعطافپذیرتأسیساتاز80%بهآنهاظرفیتکهزمانی
.میکنندایفابزرگترینقشبرسد،

انتشارکربنتقاضاینفتتقاضایگازتقاضایانرژیجهانیمقدمه تقاضایبرق/عرضه

ظرفیتکلازنیمیتقریبا 2035سالتانتیجه،در•
تأمینبادیوخورشیدیانرژیطریقازجهانی
مشارکتعنوانبههندوچینکهشدخواهد
.میشوندشناختهحوزهایندراصلیکنندگان



حملونقلجادهای

اروپاییوآمریکایی؛حملونقلشاملخودروهایسواری،کامیونها،وانتها، OECDساختمانهاشاملساختمانهایمسکونیدرکشورهای1
اتوبوسها،ودووسهچرخهها

2019ژانویه، McKinsey Energy Insightsدیدگاهجهانیانرژی:منبع

مصرفانرژینهایی
2016=100

1برقیکردن

درصدازمصرفانرژینهایی

ساختمانها

صنایع

برق سایرسوختها

%نرخ رشد ساالنه مرکب

%سهمبرقدرمصرفانرژینهایی،

جادهای،نقلوحملوساختمانهادرویژهبهعمده،نهاییمصارفکلیهدرکردنبرقیموج
.میکندبرابردو2050سالتارابرقتقاضای

کهآنجاازومیشودبرابردو2050سالتابرقتقاضای•
ردآنسهممیماند،ثابتسوختهاسایربرایتقاضا
افزایش29%تاامروز19%ازنهاییانرژیمصرفکل

.یافتخواهد

جادهایبخشهایتمامدربرقیخودروهایورود•
اواسطتااوایلازآنهزینههایزیرامیشود،تسریع
.میگرددصرفهبهمقرون2020دهه

عضوغیرکشورهایدرباالترزندگیاستانداردهای•
OECD(هندوچینعمدهطوربه)تقاضایازمتأثر
ویسناریخانگی،لوازمومحیطسرمایشبرایفزاینده
.میکندتقویتراانرژیبرایتقاضاافزایش

باعتیصنگرمایشبرایبرقازاستفادهکهدلیلاینبه•
ت،اسبرقپایینقیمتمستلزمباال،ومتوسطحرارت
.میشودمحدودصنعتدرکردنبرقیفزایندهموج

تحراردرجهباصنعتیگرمایشبرایبرقازاستفاده
.استاقتصادیتقریبا امروزهپایین،
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برقیخودروهایاقتصاددرعمدهپیشرفتهایواسطهبهکردنبرقیموجنقل،وحملبخشدر
سوختبانقلیهوسایلبهمربوطارقامباآنهزینههای2020دههاوایلدرومییابدتوسعه
.میشودمقایسهقابلمعمولی

برقیخودروهایقسمتها،تمامدر•
هبمقرونگزینهآیندهسال10تا5در

.بودخواهندصرفهتری

سرعتبهبرقیخودرویهزینههای•
دلیلبهعمدتا مییابد،کاهش
به202از)باتریهزینههایکاهش

بینساعتکیلوواتهردردالر73
(2030تا2017سالهای

مالکیتهزینهبرابرینقطه•
چینومتحدهایاالتدر(TCO)کل
حالیدراست،مقایسهقابلاروپابا
نقطهاینبهزودترکمیچینکه

کمیمتحدهایاالتولیمیرسد
اینکهمیکند،درکراآنبعدتر

رخندرتفاوتکنندهمنعکسموضوع
وسایلبراییارانهوسوختمالیات
.استبرقینقلیه

ریباتفناوریدرآیندهپیشرفتهای•
نکردبرقی،(تراکممثال،عنوانبه)

درکهراسنگینخودروهایبخش
،میشوندبرقیترسختحاضرحال

.میکندتسهیل

14 انتشارکربنتقاضاینفتتقاضایگازتقاضایانرژیجهانیمقدمه تقاضایبرق/عرضه

کامیونتهایشهری

اتوبوسهایشهری

تن،خودروهایسبک16تا7/5بین (MDT)تن،خودروهایمتوسط16سنگینتراز (HDT)خودروهایسنگین:تعاریفطبقهبندیدراتحادیهاروپابراساسوزنخودروهاتعریفمیشود.1
(LDT) تنودرمقیاساندازهبرحسبقیمت7/5تا3/5بینICE خودروهایسواری:A/B  هزاردالر،20متروکمتراز4کوتاهترازC/D هزاردالرو55تا28متروبین5تا4بینE/F 
(هزاردالر50متروگرانتراز4/5بلندتراز

خودروهایدرونسوز.2
برقیباباتریخودروی.3

2019ژانویه، McKinsey Energy Insightsدیدگاهجهانیانرژی:منبع

خودروهایسواری

یه با زمان بندی مقایسه هزینه های وسایل نقلیه برقی با وسایل نقل
اسوخت فسیلی، بر اساس هزینه های مالکیت کل در اتحادیه اروپ هزینهدرهرکیلومترخودروهایدرونسوزبا

؛٪2016قیمتثابتسال
مالکیتکلدراتحادیهاروپابرایهزینههای

بردکامیونتهایمتوسطبرونشهریکوتاه

وانتهای/کامیونتها
برونشهریدوربرد

وانتهای/کامیونتها
دبرونشهریکوتاهبر

1کالسخودروها

ICE 2
BEV3

نقطهتعادل
هزینه

مالکیتکل
درحدود
2023

استفادهازخودروهای
هدرونسوزباتوجهب
رقابتپذیریسوخت
درقیمتهایپایین
نفتابتداافزایشو
سپسبهدلیل
افزایشبازدهی،

زمانیکهقیمتهای
نفتثابتمیشود،
.کاهشمییابد

بخش ها



وسنگزغالفعلیقیمتهایازارزانترجهان،مناطقاکثردر2030سالتاتجدیدپذیرانرژیهای
.شدخواهدگاز

درتولیدهزینههای،2030سالتا•
زاجدید،تجدیدپذیرنیروگاههای
فسیلیسوختنیروگاههای

کمترکشورهااکثردرموجود
عطفنقاطازیکیکهشدخواهد

.استانرژیگذارفرآینددر

سال5درجهانکشورهایاکثر•
خواهندعطفنقطهاینبهآینده
.رسید

همتحدایاالتغربیشمالمنطقه•
استموضوعایندراستثنایک
2035سالازپسسالهایدرکه
نآدلیلکهمیرسدنقطهاینبه

ازفسیلیسوختهایبودنارزان
کمظرفیتهمچنینوطرفیک

.استخورشیدیانرژیهای

رخسالیعطف،نقطه
انرژیهزینهکهمیدهد

یسلولها)جدیدتجدیدپذیر
یبادتوربینهایخورشیدی،

ازارزانتر(دوهریاخشکی
موجودفسیلینیروگاههای

.شدخواهد
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مصر

کشور 1تولیدگازوذغالسنگ

%

آمریکا-کالیفورنیا

شمالغربآمریکا

آلمان

اسپانیا

(جنوب)چین

(شمال)چین

عربستانسعودی

نقطهعطف
زمانیکهانرژیهایتجدیدپذیراز
ذغالسنگوگازارزانترشوند

توربینهای
بادیخشکی

سلولهای
خورشیدی

هند

ویتنام

استرالیا

بهعنوانسهمازکل2018تولیدبرقازنیروگاههایزغالسنگوگازموجوددرسال1
2019ژانویه،McKinsey Energy Insightsدیدگاهجهانیانرژی:منبع



بخشازبرقتولیدجهانیظرفیتکلازنیمیتقریبا 2035سالتاپیامد،یکعنوانبه
.داشتخواهندآندرعمدهایسهمهندوچینکهبودخواهدبادیوخورشیدی

ازنیمیحدودبادیوخورشیدیانرژی•
تشکیل2035سالتاراجهانیظرفیت
کشورهایوهندچین،.میدهد
توسعهدررااصلیسهمOECDعضو
.دارندتجدیدپذیرانرژی

یژهوبهرابیشتریافزودهظرفیتگاز،•
شاهدچینوشمالیآمریکایدر

تاجهانیخالصافزایش.بودخواهد
خواهدگیگاوات675حدود2035سال
نصبظرفیتبرابر3معادلکهبود
اروپاییOECDدرگازفعلیشده
.است

درجهانیسنگزغالکاهشیظرفیت•
داقتصاکنندهمنعکسمناطقاکثر

افزایشومحصولایننامطلوب
.استسختگیرانهمقررات

خودرشد2016سالبامقایسهدرچین•
بسیاررشدنرخامامیدهد،ادامهرا

.استگذشتهازپایینتر

وتأمینبرایسنگزغالنقشهند،در•
ازترکوچکبسیارتقاضادرسریعهضم

بهاست،پیشینپیشبینیهای
یکخورشیدیانرژیکهخصوص
.استجذابترجایگزین
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دیگردراینجاشاملانرژیهایزیستیونفتاست1
2019ژانویه،Insights Energy McKinseyدیدگاهجهانیانرژی:منبع

سلول های 
خورشیدی

بادی 
خشکی گاز

بادی 
فراساحل سایر ذغال سنگ مجموع نرخ رشد 

ساالنه مرکب

چین

هند

سایرآسیا

آفریقا

OECDاروپایی

OECD آسیا
واقیانوسیه

OECDآمریکایی

سایرجهان

کل

سهم از کل 
2035سال 

2035و2016ظرفیتجهانیتولیدبرقدرسال
گیگاوات

ظرفیتنصبشده
2016-35اختالف



تشکیلرا2035سالازپسبرقعرضهمجموعاز50%ازبیشتجدیدپذیرمنابعازتولید
.استفسیلیسوختهایازتولیدتاریخیرونددرآشکارجهتتغییریککهمیدهد

تیسرعبابرقتولیددرتجدیدپذیرمنابعنقش•
ازخودسهمتجدیدپذیرها.میکندرشدشتابان
امروز،٪25حدوداز2035سالتاراجهانیتولید

نزدیک٪75بهقرناواسطتاو٪50حدودبه
.کردخواهند

شکاهسرعتبهنفتتولیدوسنگزغالتولید•
رهاتجدیدپذیتوسطحدیتاآنازبخشومییابد

ینهترهزکمگزینههایییاگازتوسطدیگربخشیو
.میشودجایگزینکربنترکمیا

أمینتعنوانبهاغلبگازازاستفادهبابرقتولید•
مطمئنظرفیتوزیربناییپایدارکننده

تکیمشدتبهسیستمهایدرشبکهدیسپاچینگ
وجاحالهربهامامیکند،عملتجدیدپذیربرقبه
.بودخواهیمشاهد2035سالحدوددرراآن

17 انتشارکربنتقاضاینفتتقاضایگازتقاضایانرژیجهانیمقدمه تقاضایبرق/عرضه

موارددیگرشاملانرژیهایزیستی،زمینگرماییودریاییاست1
2019ژانویه، McKinsey Energy Insightsدیدگاهجهانیانرژی:منبع

تولیدبرقجهانی
هزارتراواتساعت 1سایر خورشیدی بادی آبی هستهای ذغالسنگ

سهماز
انرژیهای
تجدیدپذیر

نفتگاز



18 انتشارکربنتقاضاینفتتقاضایگازتقاضایبرق/عرضهتقاضایانرژیجهانیمقدمه تقاضایگاز

هکفسیلیسوختتنها-میدهدادامهخودرشدبههمچنانگازجهانیتقاضای3
.میشودمتوقفآنتقاضایرشد2035سالازپسو-داردراویژگیاین
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افزایشراانرژیکلتقاضایازخودسهم2035سالتاکهاستفسیلیسوختتنهاگاز
.شودمیثابتتقاضاوشدهمتوقفآنرشدسپسو-رشدنرخکاهشباالبته-میدهد

تقاضایگاز

بهدادنشکلحالدرمستمرروندیکوعمدهتغییرچهار•
:هستند2035سالتاگازتقاضای

یریرقابتپذافزایشدلیلبه:برقدرپذیرتجدیدانرژیهای•
برقتولیددربیشترگازافزودهظرفیتتجدیدپذیر،انرژی

.شدخواهدمحدود

بابعدیبزرگکشور10ازبیشترچینگازتقاضایرشد:چین•
با تقریواستمتحدهایاالتجملهازباالتوسعهرشدنرخ
اختصاصخودبه2035سالتاراگازتقاضایرشدازنیمی

.میدهد

سالازقبلصنعت،رشدعلیرغمگازتقاضای:خاورمیانه•
اولدرجهدرکهمیرسدخوداوجبهخاورمیانهدر2030
ورقبتولیددرتجدیدپذیرطرحهایاقتصادبهبودازمتأثر
.استگازصادراتفرصتهزینه

شیمیاییصنایعبرایتقاضابنیادینرشد:شیمیاییصنایع•
ماننداصلیبازارهایدرخوراکقیمتهایمزیتهمراهبه

امکانپذیرراشتابانرشدایران،وروسیهمتحده،ایاالت
گازتقاضایبهمکعبمترمیلیارد200حدودکهمیکند
.میکنداضافه

بخشدرباالییبسیاررشدشاهدهمچنان:نقلوحمل•
وحملدرگازاندکسهمچهاگربود،خواهیمنقلوحمل
سایردرراروندهانمیتواندکهاستآنمعنایبهنقل

.کندجبرانبخشها

±3%محدودهدرگازبرایتقاضایسختگیرانه،نگاهباحتی•
.ماندمیباقیقدرتمندهمچنان

کلیطوربهگازبرایتقاضای،(2035ازپس)مدتطوالنیدر•
ولیدتبخشدراستفادهشدیدکاهشازناشیکهمییابدکاهش

میلیارد2250حدود2050تا2035سالهایطیکهاستبرق
.مییابدکاهشمکعبمتر

گاز،ربرابدرتجدیدپذیرمنابعرقابتپذیریافزایشبهتوجهبا•
افزایشیتقاضایرشدباعثتنهاگازقیمتکاهشحتی

.شدخواهدگازبرایحاشیهای



میدهدافزایش2035سالتاراانرژیکلتقاضایازخودسهمکهاستفسیلیسوختتنهاگاز
.میشودثابتتقاضاومتوقفآنرشدسپسو-رشدنرخکاهشباالبته-
تقاضایمددبهگذشته،دههدوطیگازتقاضایرشد•

دههدوطیوبودهسالدر٪2ازباالتربسیاربرق،بخش
افزودهآنبه50%بیشطرفاینبه1995سالازگذشته
.استشده

میانآنازپسو(2025سالتا)مدتکوتاهدرویژهبه•
بهبخشهاتمامدرگازتقاضای،(2035سالتا)مدت
ورطبه.استرشدبهروصنعت،تقاضایافزایشدلیل
درصدی20حدودافزایشبهمنجررونداینکلی،

.شدخواهدامروزبهنسبت2035سالدرگازتقاضای

سالازپسآنمقدارشدنثابتوتقاضارشدتوقف•
افزایشازمتأثرزیادیحدتاکهمیشودمحقق2035
.استتجدیدپذیرهابخشدررقابت

انینقوباانطباقبرایتالشدلیلبهنقلوحملبخش•
حفظراخودباالیرشدنرخهمچناندریانوری،بخش
أثیرتبخش،ایندرگازکوچکسهم،حالاینبا.میکند
.نداردکلیروندبرچندانی

طبیعیگازبخشآهستهرشددلیلبهتقاضابیشتررشد•
کاهشوبونکرینگمحدودیتهایازمتأثر(LNG)مایع
لحمدربرقیخودروهایافزایشمقابلدراقتصادیرشد
.میشودمحدودجادهاینقلو

ونفتصنعتداخلیمصرفمیزانمیشودپیشبینی•
.شودهمگامگازکلتقاضایباگاز
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واینموردشاملمواردمصرفداخلیدرصنعتنفت.بخشحملونقلدربسیاریازگزارشهایدیگرشاملگازانتقالدادهشدهتوسطخطلولهنیزاست1
(2016میلیاردمترمکعبدرسال73)گازاشارهشدهدرباالاست

2019ژانویه، McKinsey Energy Insightsدیدگاهجهانیانرژی:منبع

1تقاضایگازطبیعیبرحسببخش تا1995
2016
CAGR،%

سهمازتقاضای
%اولیهکل،

تا2016
2035
CAGR،%

نرخرشد
ساالنهمرکب
%

حملونقل ساختمان صنعت مصرفداخلیصنعتنفتوگازبرق



.هستند2035سالتاگازتقاضایدادنشکلحالدراستمراریکوعمدهتحولچهار

ایشافزدلیلبهبرقبخشدرگازتقاضایبیشتررشد:برق1
مکعبمترمیلیارد100ازکمتربهتجدیدپذیرها،رقابتپذیری

جدیدتولیدظرفیتدرسرمایهگذاری.شدخواهدمحدود
.رفتخواهدفراترگازبرابر4ازتقریبا تجدیدپذیر

کشور10تقاضایرشدمجموعازچینگازتقاضایرشد:چین2
وبود،خواهدبیشترمتحدهایاالتجملهازبعدی،بزرگ
اختصاصخودبه2035سالتاراجهانیرشدازنیمیتقریبا 
ازطلبانهجاهساله5برنامهیکتوسطرشداین.دهدمی

همهارفشیکباداردبناکهمیگیردنشأتچیندولتسوی
به)نمایدسنگزغالجایگزینبخشهاتمامدرراگازجانبه
.(ساختمانهادربخاردیگهایتعویضمثالعنوان

علیرغم2030سالازقبلخاورمیانهدرگازتقاضای:خاورمیانه3
یناشاولدرجهدرکهمیرسدخوداوجبهصنعتی،رشدادامه

درواستبرقتولیددرتجدیدپذیرانرژیهایاقتصادبهبوداز
آنازاستفادهجایبهگازصادراتفرصتهزینهدوموهله
.مییابدافزایشداخلیبرقتولیدبرای

درنفتجایگزینیدلیلبهعمدتا گازتقاضایفعلیرشد•
بهآنعمر2020دههدرکهاستگازبابرقتولید

.میرسدسرانجام
ایی،شیمیموادبرایتقاضااساسیرشد:شیمیاییصنایع4

ایاالتماننداصلیبازارهایدرگازپایینقیمتباهمراه
کهدمیکنامکانپذیرراشتابانرشدایران،وروسیهمتحده،

خشب-میکنداضافهگازتقاضایبرمکعبمترمیلیارد200
انعنوبهاستفادهدلیلبهگازمصرفرشدازتوجهیقابل

.بودخواهدمتانولوآمونیاکتولیدجهتخوراک

درباالییبسیارنرخرشدشاهدهمچنان:نقلوحمل5
مقرراتازناشیکهبودخواهیمنقلوحملبخشتقاضای

ازیناشگلخانهایگازهایانتشاربامبارزهبرایسختگیرانه
آندرگازاندکسهم،حالاینبا.استدریاییسوختهای

اتقاضرشداینکهاستآنمعنایبهنقلوحملصنعت
.کندمتأثردیگربخشهایراروندهانمیتواند
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بستگیبهتوسعهسطحتولیددرکشورهایمربوطهدارد1 کاهشرشدمصرفداخلیصنایعنفتوگازعمدتا 
2019دیدگاهجهانیانرژیمککینزیانرژیبینش،ژانویه:منبع

2035تا2016و2016تا1997تغییرتقاضایجهانیگازبینسالهای
میلیاردمترمکعب

برق

ساختمان

صنعت

4شیمیایی

حملونقل

مصرفداخلی
ازصنایعنفتوگ

مجموع

2016تا1997
2035تا2016

چین هند

سایر
آسیابه
غیراز
OECD خاورمیانه

رسایرغی
OECDاز

آمریکا
OECD

اروپا
OECD

آسیاو
اقیانوسیه

OECD
مجموع



جملهازباالرشددارایبعدیبزرگکشور10تقاضایمجموعازبیشترچینگازتقاضایرشد
.میدهداختصاصخودبه2035سالتاراتقاضارشدازنیمیتقریبا واستمتحدهایاالت

.کندمیتغییرتوجهیقابلمیزانبهجهانیرشدسرعت•
مترمیلیارد1300ازبیشاخیردههدوطیکهحالیدر

قاضاترشدولیاست،شدهاضافهگازتقاضایبهمکعب
.شدخواهدنصفآیندهدههدوطی

رشدوجودباOECDکشورهایدرگازتقاضایرشد•
تایاالتقاضایدرمکعبمترمیلیارد100ازبیشپیوسته
.میشودناپدیدعمال ،متحده

ییعناین.میکندتعدیلرارشدنزولیروندچین،•
20دروشدهبرابردوکشوراینرشدسرعتآنکه
اتقاضبرمکعبمترمیلیارد300ازبیشآیندهسال

تقاضایرشدکهاستمعنیبداناین.میافزاید
متحدهایاالتجملهازبعدیبزرگکشور10ازچین
جه،نتییکعنوانبه.استبیشترهم،رویآمریکا
چینبه2035سالتاتقاضاکلرشدازنیمیتقریبا 
.داردتعلق

تتعامالبرفزایندهطوربهچینیتقاضایتحوالت•
باویژهبهاست،حاکمجهانسطحدرگازبازارهای

وارددیگرباالرشدبابازارهابیشتراینکهبهتوجه
.نیستندکننده

کشورچهارازفقطگازتقاضایکاهشاز70%ازبیش•
.انگلیسوامارات،ایتالیا،ژاپن:میشودناشی
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بهاستثنایچینOECDکشورهایغیر
میلیاردمترمکعب

کشوراولرشدتقاضاعبارتندازمصر،هند،اندونزی،ایران،نیجریه،پاکستان،قطر،روسیهواوکراین10عالوهبرایاالتمتحده،
کاهشتقاضایعمدهدرفرانسه،ایتالیا،ژاپن،انگلستانواماراتمتحدهعربیرخمیدهد1
2019دیدگاهجهانیانرژیمککینزیانرژیبینش،ژانویه:منبع2

رشدتقاضایگازطبیعینسبتبهآیندهبراساسمنطقه 2035تا2016مناطقبارشدباالیتقاضایگازطبیعی

مابقی
کشورهای
دارایرشد

(105)تقاضا

باکشورهای
کاهش
2(30)تقاضا

کشوربا10
رشدباالی

1بعدی

OECDچین میلیاردمترمکعب چین سایر
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هدهاوایلدرآناوجکهمییابدکاهشمالحظهایقابلطوربهنفتبرایتقاضارشد4
.خوردخواهدرقم2030
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خالصه

کاهششدتبه،2030دههاوایلدرشدهپیشبینیاوجبانفتتقاضایرشد
.مییابد

دنبالبهوسالدر1%ازبیشتاریخیپایداررشدوجودبا•
میلیون108مقداربه2030دههاوایلدراوجبهرسیدنآن

.ابدمییکاهشآنازپسنفتتقاضایرشدروز،دربشکه

بخشبهآیندهسال15درتقاضارشدازنیمیازبیش•
هکاستحالیدرایندارد،اختصاصشیمیاییصنایع

نقلوحملوبرقبخشدرتقاضاکاهششدیدترین
.میافتداتفاقجادهای

فتنتقاضایرشداصلیعاملشیمیاییصنایعبخش•
کندتررشدبا2030سالازپسمیرودانتظارامااست،
فتارونداینآن،بازیافتافزایشوپالستیکتقاضا
.کند

خودروهایجهانیساالنهفروشمیشودپیشبینی•
اینکهکندتجاوزمیلیون100از2035سالتابرقی

نقلوحملبراینفتتقاضایکاهشباعثموضوع
.میشودجادهای

ر،کربنتکمانرژیهایسمتبهشدهتسریعگذارحالتدر•
سالتاخوداوجبه2025سالازقبلمیتواندنفتتقاضای
.برسدامروزسطحازنیمیحدودبه2050

سویبهشدهتسریعگذارسناریوییکدرحتی•
ولیدتدرجدیدسرمایهگذاریبهنیازکربنتر،کمانرژیهای

.داردوجودهمچناننفت

ثباعکمترتقاضایازناشینفتقیمتآمدنپایین•
آیندهسالچندظرفبرقیخودروهایهزینهتعادل
.کندمعکوسراروندنمیرودانتظاراماشد،خواهد

تقاضاینفت



رسیدنازپسومیشودکندنفتتقاضایرشدسال،در1%ازبیشتاریخیپایداررشدوجودبا
.میکندکاهشبهشروعروز،دربشکهمیلیون108یعنی،2030دههاوایلخوداوجبه
سالدر٪1ازبیشگذشته،دههسهطولبرنفتتقاضای•

سالازرشداینمیرودانتظاراما.استیافتهافزایش
.باشدداشتهچشمگیریکاهشبعدبه2020

اوجگزارش،ایندرشدهبررسیمرجعسناریویدر•
کهمیشودپیشبینی2033سالدرنفتجهانیتقاضای

بلیقویرایشدرشدهانجامپیشبینیاززودترسالچهار
.میدهدرخچشمانداز

محرکیکجادهاینقلوحملبخشدرنفتتقاضای•
ادهاستفمواردافزایشازمتأثرموضوعاین.استاساسی

نفتتقاضایاوجنقطهبروزموجببرقی،خودروهایاز
سپسو2025سالدرجادهاینقلوحملبخشدر

میلیون30حدودتقاضا،2050سالتا.میشودآنکاهش
ازترپایینسومیککهمیشود،پیشبینیروزدربشکه
.استامروزتقاضایسطح

رشدمحرکموتورعنوانبهشیمیایی،صنایعبخش•
تیک،پالسبازیافتنرخافزایشنتیجهدرنفت،تقاضای
خواهد2030سالازپسویژهبهتقاضاکاهششاهد
.بود
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تقاضاینفتجهانیبرحسببخش
برق سایر شیمیایی سایرصنایع سایرحملونقل حملونقلجادهای

%نرخرشدساالنهمرکب،

میلیونبشکهدرروزساختمان

اوجتقاضای
نفتحملو
نقلجادهای

(2025)

اوج
تقاضای
کلنفت

(2033)



اختصاصخودبهآیندهسال15طیرانفتتقاضایرشدازنیمیازبیششیمیاییصنایعبخش
.دمیافتاتفاقجادهاینقلوحملوبرقبخشدرتقاضاکاهششدیدترینکهحالیدرمیدهد،

تقاضارشدبخشبزرگترینشیمیاییصنایع،2035سالتا•
تقاضاافزایشازناشیکهمیدهداختصاصخودبهرا

.استنوظهوراقتصادهایدرویژهبهپالستیکها،برای

تنفمصرفکاهشبامواجهبخشبزرگترینبرقبخش•
کمتریننفتکهآنجاییاز.استروپیشسالهایدر

ورودبادارد،برقتولیدبرایسوختهابیندررابازدهی
خودرقابتپذیریقابلیتفزایندهایطوربهتجدیدپذیرها

بهکشورهاخاورمیانه،درویژهبه.میدهنددستازرا
.ندمیکنجایگزینتجدیدپذیرهایاگازبارانفتسرعت

جادهاینقلوحملبخشدرنفتتقاضایکاهش•
دربرقیخودروهایازناشیمثبتآثارزیرااست،متوسط

هنقلیوسایلازاستفادهادامهباچینوOECDکشورهای
.میشودخنثیجهاننقاطسایردرسوزدرونموتوربا

OECDغیرکشورهایدرغالبجریانهوانوردی،رشد•
.استدبیمانندمنطقهایپروازکانونوآسیا
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برحسببخش2035تا2018افزایشتقاضاینفت

2019ژانویه، McKinsey Energy Insightsدیدگاهجهانیانرژی:منبع

تغییرخالص
نسبتبهسال

2018
+46% +46% +23% +1% +9%-2% -72%

میلیونبشکهدرروز
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یابد،اهشکسنگذغالبرایتقاضاکاهشدلیلبهکربنانتشارمیشودپیشبینی5
.میماندباقیدسترسازدورهمچنانزمیندمایدرجهای2کاهشهدفچندهر
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خالصه

اهشككربنگازانتشارمیشودپیشبینیسنگ،زغالتقاضایكاهشدلیلبه
.داردوجودزمیندمایکاهشدرجه2هدفبامعنادارفاصلهایوجوداینبایابد،

تاومیرسدخوداوجبه2024سالدرکربنجهانیانتشار•
ازمتأثراولدرجهدرکهمیآیدپائین20%حدود2050سال

.استسنگزغالمصرفازناشیگازهایانتشارکاهش

٪40حدود2050سالتاسنگذغالتقاضایاستقرار•
درتقاضاکاهشازمتأثراولدرجهدرکهیابدکاهش
.استچینبرقبخش

هبرسیدنبرایبخشهاهمهدروسیعکربنزداییاقدامات•
.استنیازموردزمیندمایدرجهای1/5کاهشسناریوی

بهزمین،دمایدرجهای1/5کاهشسناریویبهرسیدنبرای•
ایودشواربسیارآنهادرکربنکاهشکهبخشهاییازغیر

وحملن،سیماشیمیایی،فوالد،صنایع)استپرهزینهبسیار
بهتاسممکن،(کشتیرانیوهوانوردیجادهای،سنگیننقل

.باشیمداشتهنیازکربنزداییبرایهیدروژن

SMRوالکترولیزتوسطهیدروژنتولیدحال،اینبا• +
CCS(نکربذخیرهوجذب+متانبابخارآبریفرمینگ)
.داردشدیدهزینههایکاهشبهنیازرقابتپذیریبرای

برقازفادهاستبرمبتنیالکترولیزپیشرو،سناریوییکدر•
SMRهمراهبهمیتواندهیدروژنتولیدبرایشبکه +

CCSشودرقابتی2030سالازقبل.

انتشارکربن



کاهش20%حدود2050سالتاورسیدخواهدخوداوجبه2024سالدرکربنجهانیانتشار
.استسنگزغالمصرفازناشیگازهایانتشارکاهشازمتأثراولدرجهدرکهمییابد

انتشارکلاز٪60حدود)انرژیازناشیکربنانتشار•
مییابدافزایش2024سالتا(جهانیگلخانهایگازهای

.میدهدنشانکاهشمستمرصورتبهآنازپساما

رفمصکاهشازسریعنسبتا مرحلهیکباکاهشاین•
بهمنجرکهمیشودانجامبرقبخشدرسنگزغال

خواهد(20%تقریبا )کربناکسیردیگیگاتنی6کاهش
ژاپنوآمریکاامروزکربنانتشارکلمعادلکهشد

.است

2کاهشمسیردرشدهترسیمچشماندازحال،اینبا•
سناریوهایهمهمیانگیناساسبرکهدمادرجهای
دسترسازدورهمچنانشده،تعریفIPCC1درموجود
.است
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درجهیاکمترمیشوند2یا1/5کهمنجربهکاهش (IPCC)میانگینتمامسناریوهایهیئتهایبیندولیدرموردتغییراتآبوهوایی1
IPCC / IAMCدرجه1/5درجهو2سناریوهای؛IEA؛2019ژانویه، McKinsey Energy Insightsدیدگاهجهانیانرژی:منبع

مربوطبهانرژیجهانیبرحسبنوعسوختگلخانهایتولیدگازهای
گیگاتندیاکسیدکربنساالنه گازطبیعی نفتذغالسنگ

اوجدر
2024

1درجه2مسیرکاهش

1درجه1/5مسیرکاهش



تقاضاکاهشازمتأثراولدرجهدرکهیابدکاهش٪40سنگذغالتقاضای2050سالتااستقرار
.استچینبرقبخشدر

رشدعلیرغمسنگزغالتقاضایدرصدی40کاهش•
رغیآسیایوهنددرسنگزغالازاستفادهچشمگیر
OECD(602050تادرصد65تا).

ابوچیندرسنگزغالمصرفکاهشدلیلبهامراین•
کلسومدوبابرابرکهتراژولیمیلیون53کاهش
.میشودمحققاست،کشوراینامروزتقاضای
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تغییرخالص
نسبتبه

2018سال

2019ژانویه، McKinsey Energy Insightsدیدگاهجهانیانرژی:منبع

تقاضایذغالسنگبرحسبمنطقه
میلیونتراژول

35
برق

18
سایر

کاهشتقاضایزغالسنگ
از70%برایتولیدبرقحدود

کلکاهشتقاضایزغالسنگ
درچینراتشکیلمیدهد
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