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Suïssa és l'estat amb un millor índex
global per a les tres variables
analitzades, i és igualment qui té el
millor índex pel que fa a
sostenibilitat ambiental.
L'única feblesa (en termes relatius,
ja que es troba situada en la posició
10 dels 130 estats analitzats) és la
seguretat energètica, molt
condicionada per la importació de
gran part de la seva energia
primària (cru, gas i urani) i també,
en bona mesura, de la secundària
(combustibles i electricitat).

Aràbia Saudita és clar representant
dels països que han fet de
l'exportació del petroli la base de la
seva economia. Els ingressos
d'aquesta activitat li han permès no
únicament dotar‐se d'una infraes‐
tructura energètica que garanteixi la
seguretat de subministrament, sinó
també estendre el seu accés a capes
àmplies de la població.

La forta dependència energètica
dels recursos fòssils (únicament un
3,7% correspon a fonts renovables)
fa que l'índex de sostenibilitat
ambiental d'Israel sigui força baix.
En aquest cas, a més, la gran
proporció d'importació d'aquests
recursos (un 99,5% del cru i del
carbó) condiciona la seva seguretat
energètica.

Ara bé, la dependència dels recursos
fòssils, fins i tot per a la producció
d'electricitat, el converteix en un
gran emissor de CO2.

Únicament l'equitat assoleix valors
elevats, gràcies als preus de
l'energia i a l'accessibilitat a
l'electricitat del 100% de la població.

Ara bé, Xina és al mateix temps,
juntament amb Sudàfrica, el país
amb pitjor valoració en
sostenibilitat ambiental. No és
estrany del major consumidor
mundial de carbó, el segon de
petroli i el tercer de gas, situació
que el converteix en el principal
estat emissor de CO2.
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La principal fortalesa del sistema
energètic xinès és la seva seguretat,
fruit de l'abundància de recursos
primaris i de la seva tecnologia de
transformació i transport.

El World Energy Council elabora anualment des de
2011 l’Energy Trilemma Index, un indicador sintètic
sobre la situació del sistema energètic de 130
estats. L’índex es construeix a partir de 60
variables agrupades en 23 indicadors, els quals
formen sis categories principals. Les tres primeres
corresponen al grup d’indicadors pròpiament
energètics:
‐ Seguretat energètica: Ràtio de producció total
d’energia sobre el consum, Diversitat en la
producció elèctrica, Percentatge de pèrdues
en el transport i distribució, Taxa de
creixement anual del consum d'energia
primari sobre el PIB, Dies de reserves de
petroli i derivats, Importacions netes de petroli
sobre el PIB (països importadors),
Exportacions netes de petroli sobre el PIB
(països exportadors).
‐ Equitat energètica: Accessibilitat a la gasolina,
Accessibilitat i qualitat de l’electricitat.
‐ Sostenibilitat ambiental: Intensitat de
l’energia primària total, Intensitat de CO2,
Efecte de la contaminació de l’aire i l’aigua,
Grams/kWh de CO2 provinents de la generació
d’electricitat.
Cada variable dintre de cada indicador i cada
indicador dintre de cada categoria aporten el
mateix pes. L’àrea de cada quadre representa
proporcionalment el valor obtingut pels estats en
cadascuna d’aquestes categories.

La gran producció de gas natural de
Trinidad i Tobago i la seva aplicació
a pràcticament tots els usos finals
de l'energia permeten assolir un
nivell d'equitat energètica força
elevat (el més gran d'Amèrica, llevat
dels Estats Units i Canadà), en oferir
l'energia a uns preus assequibles.
Ara bé, la mateixa abundància de
gas natural provoca que
pràcticament la totalitat de recursos
primaris consumits siguin d'origen
fòssil, el que va en detriment del seu
índex de sostenibilitat.

L'alt índex de sostenibilitat
ambiental d'Etiòpia no és degut,
com en el cas de Suïssa, a la
utilització de fonts eòliques, solars o
hidràuliques per a la generació
d'electricitat sinó, bàsicament, a la
utilització de biomassa (llenya o
excrements animals) per obtenir
calor a la majoria de llars.
De fet, únicament un 27% de la
població té accés a l'electricitat, així
com dificultats per accedir als
combustibles fòssils, el que resulta
en un baix índex d'equitat.

El 13è productor mundial de cru,
Nigèria mostra un alt índex de
seguretat energètica. Ara bé, al
contrari del que passa el cas de
Trinidad i Tobago, aquesta
abundància de recursos no es
trasllada al conjunt de la població,
de manera que l'índex
d'accessibilitat a l'energia és
desproporcionadament baix.
Com a conseqüència, la utilització
de biomassa és, como en el cas
d'Etiòpia, molt destacat.

Islàndia mostra un índex de
seguretat energètica relativament
baix. En aquest cas, però, el valor
obtingut és degut segurament a les
variables considerades per a la
construcció de l'índex més que no
pas a la situació real. Així, és cert
que el volum de les importacions de
petroli és baix, com també ho és la
diversitat de fonts en la producció
elèctrica. Ara bé, els dos recursos
utilitzats per a aquesta producció,
l'energia geotèrmica i la hidràulica,
són pràcticament permanents i
il∙limitats a Islàndia.

Aquest grup de categories sobre energia es
complementa amb un segon grup contextual
format per tres categories més: Fortalesa política,
Fortalesa social i Fortalesa econòmica. El primer
grup aporta el 75% del valor de l’índex final de
cada estat i el segon el 25%.
Les finestretes mostren vuit casuístiques
representatives de la diversitat de sistemes. El
revers mostra els resultats per als 130 estats.
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Ireland 25

Finland 11

Estonia 85

Netherlands 17 Denmark 8

Poland 49

Latvia 34

Norway 4

United
Kingdom 3

Canada 9

Belgium 20

Luxemb. 30 Germany 19 Czech Rep. 37 Slovakia 15

United States 13

Mexico 55 Jamaica 124 Dominican
Rep. 100
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Sweden 2

Iceland 35

Guatemala 48

Hon‐
duras 117

Portugal 41

France 7

Switzerland 1

Austria 5

Spain 14

Italy 27

Slovenia 24

Malta 95

Barbados 91

Hungary 21 Romania 68 Moldova 127 Ukraine 105

Croatia 39

Serbia 116

Monte‐
negro 112

Albania 36 Macedonia 119
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Panama 51

Senegal 129

Ecuador 12 Colombia 10 Venezuela 74

Peru 33

Bolivia 59

Algeria 52

Mauritania 114

Benin 130

Tunisia 70

Libya 113

Niger 125

Chad 61

Egypt 164

Armenia 97 Azerbaijan 40 Tajikistan 87

Cyprus 78 Lebanon 128

Israel 84

Japan 38

Taiwan 45

Hong
Kong 47

Nepal 106

Syria 108

Iraq 70

Jordan 99

Kuwait 90

Bahrain 67

Saudi
Arabia 54

Brazil 29

Cameroon 50

Kenya 107

Yemen 115

Paraguay 53

Gabon 18

Argentina 32

China 86

Turkey 82

Ethiopia 96

Angola 73

Kazakhstan 69 Mongolia 97 S. Korea 78

Georgia 63

Nigeria 59

Côte d'Ivoire 64 Ghana 62

Uruguay 6

Chile 64

Bulgaria 88

Greece 72

Morocco 102

Russia 43

Lithuania 27

Nicaragua 109 Trinidad and
El
Tobago 75
Salvador 56

Costa Rica 22
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Iran 76

India109

Pakistan 94

Bangla‐
desh 104

Sri Lanka 80

Qatar 31 U.A. Emirates 42

Oman 77

Thailand 101

Philippines 57

Cambodia 122 Vietnam 92

Malaysia 23

Singapore 43 Indonesia 58

Congo Dem. Tanzania 188
Rep. 82

Malawi 120

Zambia 111

Namibia 83 Botswana 123

Zimba‐
bwe 126

Seguretat
energètica

Mozam‐ Madagascar 121
bique 102

Swaziland 88

Mauritius 46

New
Zealand 16
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South
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