
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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ي؛انرژ يبازارها ياو فرامنطقه ياتحوالت منطقه
يرانا يانرژ يتبالقوه امن يدهايتهد

1پيرسرايي يونس خداپرست

  چكيده
اي است كه تهديدهاي مختلفي را متوجه كشورمان خواهد اي و فرامنطقهبازار جهاني انرژي در حال تجربه كردن طيفي از تحوالت منطقه

مدت اي در ميانتواند امنيت اقتصادي كشورمان را با تهديدهاي عديدهطور ويژه در حوزه انرژي ميكرد. عدم توجه به تحوالت جهاني و به
سابقه افزايش بي -1اند از: اي حوزه انرژي عبارتترين تحوالت فرامنطقهدهد، مهمها نشان ميواجه كند. در اين راستا، بررسيو بلندمدت م

بر بازگشت ونزوئال به بازار نفت با تكيه -2آمريكا و استقالل نسبي انرژي اين كشور،  متحده االتيا يعيو صادرات نفت خام و گاز طب ديتول
و  كشورها يزيربرنامه -4و  ايجنوب و شرق آس يجاندر بازار ال اياسترال ينقش محور شيافزا -3، در بلندمدت نينفت سنگ ديرشد تول

 ديرشد تول -1اند از: اي حوزه انرژي عبارتترين تحوالت منطقهي». همچنين مهمگذار انرژناگزير « دهيپد ي تطبيق بابراصنايع اساسي 
صادرات  شيو افزا يعيگاز طب ديرشد تول -2 انه،يو خاورم اقيانوسيه ايبه آس يجانصادرات آن به صورت خط لوله و ال شيو افزا هيگاز روس

از  نيو صادرات نفت سنگ ديرشد تول -4 ،گاز عراق در بلندمدت ديه تولرشد قابل توج -3 ،يمشترك پارس جنوب دانيقطر از م يجانال
صادرات محصوالت  شيافزا يگسترده عربستان برا يگذارهيسرما -5 ران،يا يزنغرب كارون و كاهش قدرت چانه ركمشت نياديم

منطقه در  يانرژ دوريعنوان كربه هيترك گاهيجا تيتقو و ترانهيمد يايدر شرق در ديجد يگاز نيادياكتشاف و توسعه م -6ي و ميپتروش
اي حوزه انرژي راهكارهاي زير پيشنهاد اي و فرامنطقهبر تحوالت منطقهمنظور مديريت و كاهش تهديدهاي مترتب. در خاتمه بهدتبلندم
و برق به بازار عراق، جاي تمركز بر صادرات گاز ي بهو مهندس يخدمات فن تالش مضاعف براي صادرات محصوالت نهايي و شود:مي

باال متناسب با نيازهاي آتي تقاضاي جهاني. تالش براي  ريزي در راستاي توليد محصوالت پتروشيميايي هوشمند و با فناوريبرنامه
رژي بخشي به سبد توليد و مصرف انتنوع يبرا يزيربرنامهبه نفت و گاز.  دولت يدرآمدهاسازي بيشتر اقتصاد و كاهش وابستگي متنوع

  ترين شريك اقتصادي كشور (چين).منظور حفظ مهمسازي ديپلماسي اقتصادي بهدر راستاي پديده گذار انرژي و لزوم فعال

انرژي، پتروشيمي، امنيت انرژي، تحريم. واژگان كليدي:

مقدمه
تغيير و تحوالت اساسي و ظهور بازيگران جديد در
بازار انرژي، تصوير آتي بازار انرژي را دگرگون خواهد

اي وها در سطح منطقهكرد. اين دگرگوني در روند
اي قابل تبيين است. با توجه به اينكه ايرانفرامنطقه

طور خاصخود يكي از بازيگران مهم بازار انرژي و به

u.khodaparast@gmail.com         1- دانش آموخته دکترى اقتصاد نفت و گاز، دانشگاه عالمه طباطبایى، تهران، ایران

ها وآيد، بررسي و تحليل روندمار مينفت و گاز به ش
هاي بازيگران فعال ديگر اين بازار از اهميتسياست

ترين تحوالتبسزايي برخوردار است. يكي از مهم
اي، رشد توليد نفت و گاز آمريكا بوده كهفرامنطقه

قدرت مانور اين كشور را در بازار انرژي به نحو
ين كشورچشمگيري افزايش داده است و وابستگي ا



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

تحوالت منطقه اى و فرامنطقه اى بازارهاى انرژى؛ تهدیدهاى بالقوه امنیت انرژى ایران 
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را به واردات انرژي به حداقل ممكن تاريخي خود
رسانده است. همچنين احتمال بازگشت ونزوئال به

بر رشد توليد نفت سنگين دربازار نفت با تكيه
در بازار يااسترال ينقش محور يشافزابلندمدت، 

ريزي ويا در كنار برنامهجنوب و شرق آس يجانال
گذار انرژي از جمله حركت كشورها در مسير پديده

ايروندها و تحوالت مهم و قابل تأمل در بعد فرامنطقه
رود.بازار جهاني انرژي به شمار مي

توان به: رشداي تحوالت انرژي ميدر بعد منطقه
توليد نفت و گاز روسيه، قطر و عراق و توسعه توليد و
صادرات محصوالت پتروشيمي عربستان اشاره كرد.

ي در درياي مديترانه نيز تركيه راكشف ميدان گاز
اي انرژي مطرح كردهعنوان يك بازيگر نوظهور منطقهبه

است. مجموع تحوالت يادشده تصوير اقتصاد سياسي
و ژئوپليتيكي بازار انرژي را متحول خواهد كرد كه الزم

ريزي الزم براي كاهش تهديدهاي هريك ازاست برنامه
اي ممكن صورت گيرد.هها و استفاده از فرصتپديده

ترين تحوالتدر اين پژوهش پس از مقدمه، مهم
شود ويين ميتباي اي و سپس، تحوالت منطقهفرامنطقه

گيرد. در ادامه، مالحظات امنيتمورد بررسي قرار مي
بر تحوالت مرور و در خاتمه ضمناقتصادي مترتب

ترينبندي مطالب بيان شده، برخي از مهمجمع
عملي براي مقابله با تهديدها و استفاده ازراهكارهاي 

شود.هاي آتي پيشنهاد ميفرصت

اي انرژيترين تحوالت فرامنطقهمهم -1
ترين تحوالتدر اين بخش به بررسي مهم

پردازيم.اي انرژي ميفرامنطقه

رشد توليد نفت خام و گاز طبيعي توسط اياالت -
متحده آمريكا

يگرانواسطه حضور بازبه يراخ يهادر سال يازار انرژب
يناز ا يكيشده است.  يدستخوش تحوالت جد يدجد
يدست كه با توليكامتحده آمر ياالتا يد،جد يگرانباز

قرار داده يررا تحت تأث يجهان يبازارها يل،نفت ش
ت متحده آمريكا به يمن انقالب فناورانه شيلاياالاست. 

توانسته طي يك دهه اخير به يكي از بازيگران اصلي
طورتوليدكننده نفت خام و گاز طبيعي تبديل شود. همان

2010شود، از سال ، مشاهده مي1كه در نمودار شماره 
به بعد، روند توليد نفت خام و گاز طبيعي اين كشور با

اكنونتوجهي همراه بوده است. روند صعودي قابل 
ميليون 745ميليارد مترمكعب گاز و  951آمريكا با توليد 

ترين توليدكننده گاز، بزرگ2019تن نفت خام در سال 
رود. آمريكاطبيعي و نفت خام در جهان به شمار مي

جي بخش قابل توجهياناكنون از طريق صادرات الهم
اطالعات ر دارد. براساساز بازار گاز اروپا را در اختيا

درصد گاز 11حدود  2018سال اروپا، در  يسيونكم
اين در  ه،شد صادراروپا  يهبه اتحاد يكاآمر يعما يعيطب

يلآور ات 2018ماهه از اوت 9دوره  يكه ط حالي است 
يكاآمر يعما يعي، سهم اروپا از صادرات  گاز طب2019

.است يدهدرصد رس 30به 

كشف ذخاير گازي توسط تركيه در 

درياي مديترانه پديده مهم ديگري 

تواند امنيت انرژي است كه مي

 كشورمان را تحت تأثير قرار دهد.



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

تحوالت منطقه اى و فرامنطقه اى بازارهاى انرژى؛ تهدیدهاى بالقوه امنیت انرژى ایران                
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روند توليد نفت خام و گاز طبيعي اياالت متحده آمريكا -1نمودار 

Source: Enerdata, 2020

دبر رشبازگشت ونزوئال به بازار نفت با تكيه-
توليد نفت سنگين در بلندمدت

بيشترين ونزوئال با احتساب ذخاير نفت سنگين،
ذخاير نفتي را در جهان داراست. با وجود اين، توليد

هايهاي اخير به دنبال تحريمنفت اين كشور در سال
آمريكا، اعتصابات صنعت نفت و مشكالت عديده
اقتصادي با كاهش شديدي مواجه شده است. با توجه

تي توليد نفت اينبه نااطيمناني موجود در روند آ
كشور، ريستاد انرژي در سه سناريوي مبنا، باال و

بيني كرده است كه توليد نفت ونزوئال درپيش پايين،
ميليون بشكه در 54/1تا  8/0تواند بين مي 2025سال 

هاي نفتي موجودروز بسته به رفع يا عدم رفع تحريم
فتاي از نمتغير باشد. با توجه به اينكه بخش عمده
تواند رقيبتوليدي اين كشور نفت سنگين است، مي

نفت سنگين ايران در بازار جهاني باشد. يادآوري
شود، ونزوئال اميدوار است دولت بايدن رويكردمي

هاي نفتيتري در تعامل با اين كشور و تحريممنعطف
كنوني دنبال كند.
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ريستاد انرژي در سه سناريوي مبنا، 

بيني كرده است كه پيش باال و پايين،

 2025توليد نفت ونزوئال در سال 

ميليون  54/1تا  8/0تواند بين مي

فع بسته به رفع يا عدم ربشكه در روز 

باشد. متغير هاي نفتي موجود تحريم



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

تحوالت منطقه اى و فرامنطقه اى بازارهاى انرژى؛ تهدیدهاى بالقوه امنیت انرژى ایران 
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سناريوهاي مختلف توليد نفت ونزوئال -2نمودار 

Source: Enerdata, 2020  

افزايش نقش محوري استراليا در بازار-
جي جنوب و شرق آسياانال

تجمع ،با حضور چين و ژاپن ايبازار شمال شرق آس
هاي. در سالجهان است يجانال دارانيترين خربزرگ

عنوان بازيگري نوظهور نقش محوري دراخير استراليا به
شودبيني ميجي اين منطقه پيدا كرده است و پيشانبازار ال

هاي آينده نيز نقش فعالي در صادراتاين كشور در سال
سسهؤگزارش م يدترينجدجي اين منطقه ايفا كند. انال

Rystad Energy سال يااسترالآن است كه  كنندهيانب
سبقت را يگو ي،جانتن ال يليونم 80با صادرات  2020

گزارش، ينا يمبنابر .گرفته است 2020از قطر در سال 
يببه ترت يو مالز يه، روسآمريكا متحده ياالتا يكشورها

يبعد يهاتن صادرات در رتبه يليونم 27و  30، 56با 
خواهندقرار  يمحصول پرطرفدار بازار انرژ ينصادرات ا

تن صادرات و با كاهش چنددهم يليونم 77قطر با  گرفت.
ينمقام دوم صادرات ا 2019نسبت به سال  يدرصد

خاطرنشان محصول را به خود اختصاص خواهد داد.
-2019در سال جي انالاز صادرات  يادرآمد استرالشود، مي

با سال يسهاست كه در مقا يدهدالر رس يلياردم 50به  2018
دهد.ينشان م يشدالر افزا يلياردم 20به  يكاز آن نزد يشپ

جيانروند صادرات گاز طبيعي استراليا از طريق ال -3نمودار 

Source: OPEC, 2020.
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

تحوالت منطقه اى و فرامنطقه اى بازارهاى انرژى؛ تهدیدهاى بالقوه امنیت انرژى ایران                
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ژيحركت كشورها در مسير پديده گذار انر -
و مصرف هايسيستم از مترادف با انتقال 1انرژي گذار
انرژي منابع برمبتني طور عمدهبه كه كنوني انرژي توليد

بوده، سنگزغال و گاز طبيعي نفت، مانند تجديدناپذير
معرفي انرژي تركربنكم و كارآمدتر تركيبات سمت به

تجديدپذير انرژي فزاينده شده است. در اين راستا، نفوذ
روي آوردن به برق و تجهيزات انرژي جهان، سبد در

ترينمهم انرژي، ذخيره در همچنين بهبود برقي و
اي است كهآيند. پديدهبه شمار مي انرژي گذار محركه

آغاز شده و در آينده نيز ادامه خواهد داشت. پيامد اين
هاي فسيلي است كهپديده، كاهش مصرف انرژي

هاي ارزي كشورهاي صادركنندهتواند درآمدمي
هاي فسيلي از جمله ايران را با اختالل مواجهانرژي

رتبه ايران در 2018سازد. براساس آمار، در سال 
101كشور جهان،  115ذار انرژي در بين شاخص گ

كشور منطقه 14بوده است. ايران با اين رتبه در بين 

را به خود اختصاص 13غرب آسيا و شمال آفريقا رتبه 
داده است.

اي انرژيترين تحوالت منطقهمهم -3
ايترين تحوالت منطقهدر اين بخش به بررسي مهم

پردازيم.انرژي مي
ز توسط روسيه و افزايش صادرات آن بهرشد توليد گا -

جي به آسيا اقيانوسيه و خاورميانهانصورت خط لوله و ال
عنوان يكي ازتوليد و صادرات گاز طبيعي روسيه به

سال اخير 3ترين بازيگران بازار گاز طبيعي طي اصلي
درصد از 93افزايش قابل توجهي داشته است. بيش از 

درصد 7ز طريق خط لوله و صادرات گاز طبيعي روسيه ا
شود. اين كشور برايجي صادر مياننيز از طريق ال

گذاري قابلپوشش بازارهاي هدف با مقاصد دور، سرمايه
جي خود طي يك دههانتوجهي براي توسعه صادرات ال

آينده تدارك ديده است.

توليد و صادرات گاز روسيهروند  -4نمودار 

Source: OPEC, 2020.

1  -  Energy Transition
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تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

تحوالت منطقه اى و فرامنطقه اى بازارهاى انرژى؛ تهدیدهاى بالقوه امنیت انرژى ایران 
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رشد توليد گاز طبيعي و افزايش صادرات-
جي توسط قطر از ميدان مشترك پارس جنوبيانال

يجانالصادرات  شيو افزا يعيگاز طب دتولي رشد
ي ازمشترك پارس جنوب دانياز مويژه به ،قطرتوسط 

رود. بااي به شمار ميجمله تحوالت مهم منطقه
برداري گاز طبيعي از ميدان مشترك پارس جنوبيبهره

توليد و صادرات گاز طبيعي اين ،2009در سال 

كشور با افزايش قابل توجهي همراه بوده است.
طور عمده از طريقصادرات گاز طبيعي قطر به

طور خاص به ژاپنشرق آسيا و به جي به مقاصدانال
گيرد. ميزان توليد و صادرات گاز قطر درصورت مي

ميليون مترمكعب 143و  6/183به ترتيب  2019سال 
6ميالدي حدود  2000بوده كه نسبت به ابتداي دهه 

برابر شده است.

ز قطرتوليد و صادرات گا روند -5نمودار 

Source: OPEC, 2020.

ويژهرشد توليد و صادرات نفت خام عراق، به -
نفت سنگين از ميادين مشترك غرب كارون

عنوان يكي ازعراق در بين تحليلگران انرژي به
رود.كشورهاي با ظرفيت باالي عرضه نفت به شمار مي

ميالدي و ظهور پديده 2000 وقوع جنگ در اوايل دهه
، مانع افزايش2017تا  2014هاي داعش در سال

متناسب با ظرفيت توليد نفت اين كشور شده است. با
كنترل نفوذ داعش در منطقه، توليد نفت عراق با روند

توليد و ،2019افزايشي همراه بوده است. در سال 

96/3و  57/4صادرات نفت خام عراق به ترتيب برابر با 
ميليون بشكه در روز بوده است كه نسبت به توليد و

95و  63اين كشور به ترتيب  2000صادرات سال 
اي از ايندهد. بخش عمدهدرصد رشد را نشان مي

ويژه در چند سال اخير بهافزايش توليد و صادرات، به
برداري از ميادين مشترك غرب كارون بودهدليل بهره

عراق ك بودن خصوصيات نفتاست. با توجه به نزدي
تواندبه ايران، افزايش توليد نفت در اين كشور مي

بازارهاي هدف ايران را با چالش مواجه كند.
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار

تحوالت منطقه اى و فرامنطقه اى بازارهاى انرژى؛ تهدیدهاى بالقوه امنیت انرژى ایران                
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روند توليد و صادرات نفت عراق -6نمودار 

Source: OPEC, 2020. 

رشد قابل توجه توليد گاز عراق در بلندمدت و -
زني ايرانكاهش قدرت چانه

فزوني مصرف نسبت به توليد گاز موجب شده كه
عراق يكي از واردكنندگان خالص گاز باشد. ايران

ترين كشور صادركننده گاز به اين كشور بودهبزرگ
و براي صادرات گاز به عراق دو قرارداد جداگانه بين

منعقد شده است. به موجب اين دو قرارداد،دو كشور 
روزانه ،1398در سال  صادرات گاز به عراق ميانگين

ها، دركه براساس توافق بودهمترمكعب  يليونم 16
يشمترمكعب افزا يليونم 40به روزانه  يآت يهاسال

رغم اينكه عراق اكنون به ميزانبه .يافتخواهد 
امااست،  زيادي به واردات برق و گاز وابسته

شود توليد گازهاي همراه عراق از حدودبيني ميپيش
40 به حدود 2019ميليارد مترمكعب در سال  11

اين .يابد يشافزا 2030مترمكعب در سال  يلياردم
افزايش توليد بازتاب افزايش توليد نفت در ميادين
بزرگ جنوب عراق و همچنين تالش بيشتر اين كشور

ي همراه است.ي گازهاآورجمعبراي 
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تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
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روند توليد و واردات گاز طبيعي عراق -7نمودار 

Source: OPEC, 2020. 

گذاري گسترده عربستان براي افزايشسرمايه-
صادرات محصوالت پتروشيمي

عربستان، يميصنعت پتروش تيموفق لياز دال يكي
و يداخل يگذارهيسرما يخوب برا يهاوجود مشوق

كشور نيصنعت است. از آنجا كه ا نيدر ا يخارج
روند ورود رو،ازاينبوده،  يعضو سازمان تجارت جهان

نيدر صنعت ا يگذارهيسرما يمختلف برا يهاشركت
يهاشركت نكهشده است. از جمله آ ليكشور تسه

در صنعت تومويداو و سام پس،يليد شورون فمانن يمهم
صنعت توسعه  كشور حضور دارند. نيا يميپتروش
يعربستان نمسئوال يهااز برنامه يكيبه  يميپتروش
نيا 2030انداز كه در چشم ينحوبه ،شده است ليتبد

شده است. از ياژهيتأكيد و يميكشور بر صنعت پتروش
از صادرات صنعت نيشده سهم ا ينيبشيجمله آنكه پ

درصد در سال 50به  دي، با2018درصد در سال  21از 
جذب يبرا هايبرنامه سعود اما، برسد 2030
ريو سا يميدر صنعت پتروش يخارج گذارانهيسرما

سازمان . از جمله آنكهقابل توجه است زين ينفت عيصنا
يعموم يگذارهياداره سرماتحت عنوان « يخاص

)» تأسيس شده تا بهاي(سق يعربستان سعود
رياخذ مجوزها و سا ندآيفر رد يخارج گذارانهيسرما
يخارج گذارانهيبه سرما نيكمك كند. همچن هااقدام

روز بعد 30كار آنها تا وكسب ياندازدر مورد ثبت و راه
با هايسعود .شوديداده م نيه درخواست تضمياز ارا

از گريد يبرخ يو اجرا يادشده هايانجام اقدام
كشور نيا يمياند نقش صنعت پتروشتوانسته هااستيس

ايگونهبه ،برجسته كنند اريبس يرنفتيدر صادرات غرا 
عربستان، حدود كيو پالست ييايميكه صادرات مواد ش

كشور را به خود نيا يرنفتيدرصد از صادرات غ 60
 ت.ده اسدا تصاصاخ
اكتشاف و توسعه ميادين گازي جديد در شرق -

عنواندرياي مديترانه، تقويت جايگاه تركيه به
كريدور انرژي منطقه در بلندمدت و كاهش قدرت

زني ايرانچانه
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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و ديخر يدالر برا ارديليم 50تا  40 نيتقريباً ب انهيسال هيترك
هموضوع موجب شد نيهم .كنديمصرف م يواردات انرژ

منظوربه هاتداوم تالش يعزم خود را برا اين كشور است
جزم ترانهيمد يايويژه در دراكتشاف و استخراج گاز به

» در1-«تونا يبه نظر كارشناسان، كشف منبع گازكند. 
موجب ه،يتوسط ترك اهيس يايدر در ايساكار يگاز دانيم

در مجادالت و منازعات اين كشور تيموقع تيتقو
12اكنون ساالنه حدود هم هيترك خواهد شد. يامنطقه

هعمدطور (به يجانو ال يعيدالر گاز به صورت طب ارديليم
قطر و كا،يآمر ران،يا جان،يآذربا يجمهور ه،ياز روس
استخراج گاز از چاه اتي. آغاز عملكنديوارد م )ريالجزا
- بهكه  يمترمكعب ارديليم 320 يعيگاز طب رهيبا ذخ 1-تونا
توانديخواهد شد، م ياتيملع 2023حتمال از اواخر سال ا

در شود. يبه گاز واردات هيترك يباعث كاهش وابستگ
از يعيمترمكعب گاز طب ارديليم 10ساالنه  ديصورت تول

در هيترك ازيگاز مورد ن پنجميك ا،يساكار يگاز دانيم
تأمين خواهد شد. يگاز دانيم نيتنها از ا ندهيسال آ ستيب

،معتقد است يدر گزارش يكآتالنت يشورا يشكدهاند
خودخوديبه 1-تونا يگاز يدانكشف مهرچند 

اما در ،نخواهد داد ييرمنطقه را تغ يتيكژئوپل يتموقع
اهرم فشار ديگري در اختيار تركيه قرارحال،  ينع

به منابع خط دنبخشي به لطف تنوع اين كشور و دهدمي
يقدرتمند يتدر موقع جيانالبه بازار  يلوله و دسترس

يهترك ير،ده سال اخ يگرفته است. ط قرار
يانرژ هاييرساختدر ز ياديز هايگذارييهسرما
كشور با ساخت ينخود انجام داده است. ا يداخل
50ه خود را ب جيانالواردات  يتظرف يم،عظ هاييانهپا
.تداده اس يشمترمكعب در سال افزا يلياردم

مالحظات امنيت اقتصادي -4
يراخ يهاسال يط يبه واردات انرژ يكاآمر يوابستگ

قابل يزانبه م يلبا توسعه صنعت نفت و گاز ش
هايياستمسئله س ينكه ا يافتهكاهش  يتوجه
فارس يجدر منطقه خل را كشور ينا يامنطقه

ينا يژگيو ينتركرده است. مهم ييراتيدستخوش تغ
به دنبال آمريكا ياقدرت مانور منطقه يشافزا يير،تغ

به واردات نفت از منطقه يكاهش محسوس وابستگ
سبب يعمل نسب يآزاد ينفارس بوده است. ا يجخل

مانند سابق حاضر به تقبل يگركشور د ينشده است ا
فارس يجدر منطقه خل ينرژا يتتأمين امن هايينههز

. عالوه بر اين، با استقالل نسبي آمريكا ازنباشد
واردات نفت از خاورميانه، معادالت ژئوپليتيك در
اين منطقه تغيير كرده و قدرت مانور آمريكا را در اين

با وجود اين، حضور آمريكا منطقه افزايش داده است.
طقههاي انرژي كشورهاي اين منو نفوذ در سياست

هاي انرژي از اين منطقهنقشي كليدي در كنترل شريان
به كشورهاي رقيب ديگر از جمله چين خواهد

داشت.
توانديكي ديگر از تحوالت در بازه بلندمدت كه مي

تهديدي براي امنيت انرژي كشورمان باشد، پديده گذار
انرژي است. وابستگي باالي ايران به درآمدهاي نفتي

هاي اقتصاد ايران در مرحلهن چالشترييكي از مهم
هايي كه كشورهايگذار انرژي است. يكي از استراتژي

كاهش گيرند،نفتي در مرحله گذار انرژي به كار مي
وابستگي به درآمدهاي نفتي از طريق توسعه ساير

هاي اقتصادي مانند صنعت و كشاورزي است.بخش
نفت ودر صورت بروز اختالل در تقاضاي  رو،ازاين



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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پذير است، اقتصاد كشورگاز كه در مرحله گذار امكان
با مخاطرات زيادي مواجه خواهد شد. بايد گفت، ادامه

هاي آينده و كاهش تقاضايروند گذار انرژي در سال
تواند وضعيت كشور را براي هميشه بهجهاني نفت مي

ها مواجهصورت وضعيت كنوني كه كشور با تحريم
.است، تبديل كند

عراق براي كاهش وابستگي به گاز و برق ايران،
هايي براي افزايش توليد از ميادين مستقل گازي وپروژه
آوري گازهاي همراه در دست انجام دارد و درجمع

هايي پيش روي اين كشورزمينه توليد برق نيز گزينه
اندازي كهحال، بايد گفت، با توجه به چشماست. بااين

و مصرف گاز در اين كشور ارايه شده از وضعيت توليد
تواند) نمي2022مدت (تا سال است، عراق در ميان

 تحول شگرفي در توليد گاز و برق داشته باشد.

توان انتظار داشت كهمدت ميحال، در ميانبااين
هاي توليد گاز و همچنينعراق با توسعه ظرفيت

از افزايش توليد برق بتواند وابستگي به واردات گاز
ايران را كاهش دهد. از سوي ديگر،

هاي عربستان براي توليد برق ازگذاريسرمايه
تواند نفوذ سياسي وهاي نو در اين كشور، ميانرژي

اقتصادي عربستان را بيشتر كند كه اين موضوع با
توجه به رقابت ايران و عربستان در منطقه به نفع ايران

نخواهد بود.
تركيه در درياي كشف ذخاير گازي توسط

تواند امنيتمديترانه پديده مهم ديگري است كه مي
انرژي كشورمان را تحت تأثير قرار دهد. خاطرنشان

هيبه ترك رانيكه خط لوله انتقال گاز ا يهنگام شود،مي
يواردات چيبه مدت سه ماه بدون ه هيمنفجر شد، ترك

يانرژ تيو امن نشدرو هروب يبا مشكل خاص رانياز ا
يبه منابع انرژ يبخشكشور مختل نشد. تنوع نيا

كنديم فايا هيترك يانرژ يمل استيدر س ينقش مهم
ادامه خواهد زين ندهيآ يهادر سال استيس نيو ا
توان گفت، با توجه به اينكهدر مجموع، مي. افتي

ايران يكي از صادركنندگان اصلي گاز از طريق خط
رسد با بهرود؛ به نظر مييلوله به تركيه به شمار م

قدرت برداري رسيدن توليد از اين ميدان گازي،بهره
ازپيش كاهش يابد.زني ايران بيشچانه

و گذاري گستردهعالوه بر اين، با سرمايه
ريزي اصولي كه عربستان در توليد و صادراتبرنامه

پتروشيمي انجام داده است، اين كشور به يكي از
دركنندگان محصوالت پتروشيمي بدلترين صابزرگ

گذاري گسترده عربستان برايخواهد شد. سرمايه
افزايش صادرات محصوالت پتروشيمي، بازارهاي

كند.صادراتي ايران از جمله بازار چين را تهديد مي

بندي و راهكارهاجمع
يافته ياابعاد گسترده يانرژ يتشك امروزه، امنبدون 
را يآت گذاريياستو س گيرييمموضوع تصم ينكه ا

يهااغلب كشورها با چالش يبرا يدر ارتباط با انرژ
در حوزه گذاريياستمواجه كرده است. س يجد
ينقش انرژ يشبه دنبال افزا يراخ يهادر سال يانرژ

يزن يشتريب يتمختلف از اهم و تغيير و تحوالت
يراشتن ذخاد ياربا در اخت يرانا برخوردار شده است.

ينتراز مهم يكيعنوان نفت و گاز در جهان به يمعظ
با وجود. شوديشناخته م يانرژ يبازار جهان يگرانباز

اين، برخي تحوالت و تغيير روندهاي نوظهور



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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اي نزديك امنيت انرژي كشورمان راتواند در آيندهمي
با مخاطره مواجه سازد. اين پژوهش به بررسي برخي

اي بازاراي و فرامنطقهتحوالت منطقه تريناز مهم
منظور مديريت وجهاني انرژي اختصاص داشت. به

اي وبر تحوالت منطقهكاهش تهديدهاي مترتب
اي حوزه انرژي راهكارهاي زير پيشنهادفرامنطقه

شود:مي
يو مهندس يخدمات فن تمركز بر صادرات-
:جاي صادرات گاز و برق به بازار انرژي عراقبه

دهد،هاي اين تحقيق نشان ميطور كه بررسيهمان
عنوان يكي از كشورهاي داراي ذخاير عظيمعراق به

هاي آتي روي توليدنفت و گاز چنانچه بتواند در سال
گذاري بيشتري كند، ازنفت و گاز خود سرمايه

نياز خواهد شد.واردات برق و گاز از ايران بي
به عراق چندانبنابراين، فرصت صدور برق و گاز 

پايدار نخواهد بود. در اين خصوص صدور خدمات
تواندهايي است كه ميفني و مهندسي از جمله اقدام

طور جدي در دستور كار وزارت نيرو قرار گيرد.به
بخش نيرو داخلي فعال درهاي توان باالي شركت

زمينه صدور خدمات فني و مهندسي موردتواند مي
د.كنفراهم  در عراقرا هاي برق زيرساخت نياز

ايران در مهندسي -فني  هايپروژه تاكنون
داشته ارزآوري دالر ميليون 500 تا 400 	حدود 	راقع

10سال ظرفيت افزايش تا  2 طي 	رقم اين كه است
.را دارد دالر ميليارد

ريزي در راستاي توليد محصوالتبرنامه-
باال متناسب با فناوريپتروشيميايي هوشمند و با 
گذاري گستردهسرمايه: نيازهاي آتي تقاضاي جهاني

عربستان در توليد و توسعه محصوالت پتروشيمي،
يكي از اي نزديكي بهاين كشور را در آينده

ترين صادركنندگان محصوالت پتروشيمياصلي
هاي صنعتجهان تبديل خواهد كرد. يكي از چالش

ليد محصول پتروشيميپتروشيمي كشورمان، تو
متانول فراتر از ظرفيت بازار داخل و منطقه است.

راهكار اين مسئله تكميل زنجيره ارزش بنابراين،
تك (با فناوريمتانول از طريق توليد محصوالت هاي

باال) است. توليد محصوالت با فناوري متعارف به
دليل تغييرات با سرعت باالي فناوري و تغيير تقاضاي

تواند بازارهاي صادراتي پتروشيمي كشور، ميجهاني
هاي آتي با چالش اساسي مواجه كند. نيازرا در سال

آتي اين صنعت كاالهاي هوشمند پالستيكي هستند
كه الزم است براي اين منظور، تغيير ساختار در فرآيند

 توليدات پتروشيمي در كشور انجام گيرد.
و كاهش سازي بيشتر اقتصادتالش براي متنوع -

يكي از: به نفت و گاز دولت يدرآمدهاوابستگي 
هاي كشورهاي صادركننده نفت براي كاهشالزام

سازي اقتصاد وپذيري از گذار انرژي، متنوعآسيب
هايمنبع درآمد است. نظر به سيكلي بودن تحريم

نفتي عليه ايران، موقتي بودن بازار نفت و برق و گاز
عنوانعراق، كشف ذخاير گازي از سوي تركيه به

يكي از مشتريان اصلي صادرات گاز ايران و قطعي
ايبودن روي دادن پديده گذار انرژي در آينده

سازي درآمدهاي دولت ومتنوع دور، لزوم چنداننه
كاهش وابستگي درآمدهاي دولت به درآمدهاي

ازپيش ضروري است.زاي نفت و گاز بيشبرون
اقتصادي چندان ساده تنوع به حال، دستيابيبااين



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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در گسترده مستلزم تغييرات موضوع اين زيرا نيست،
توزيع و مردم رفاه بر آن پيامدهاي و بوده اقتصاد
اصالحات بايد براي مثال، اثرگذار است؛ ملي درآمد
اي در دستور كار قرار گيرد كه با توجهگسترده مالياتي

موجود در كشورهاي نفتي، سياسي به ساختارهاي
رو، نبايدانجام اين اصالحات پيچيده است. ازاين

انتظار تحول وسيع و سريع در اقتصاد را داشت، بلكه 
زمينه  كوچك قياسم در و تدريجي بايد با اصالحات

را براي تنوع بيشتر اقتصاد فراهم كرد. ضمن اينكه 
تواند كوچك شدن اندازه دولت در اقتصاد نيز مي

هاي دولت را كاهش دهد و به ثبات بيشتر كمك هزينه
كند.

بخشي به سبد توليد و تنوع يبرا يزيربرنامه-
يكي : مصرف انرژي در راستاي پديده گذار انرژي

هاي آمادگي براي تطابق با پديده گذار جهاني الزاماز 
ريزي در راستاي توسعه استفاده از انرژي، برنامه

هاي تجديدپذير در سبد توليد و مصرف انرژي انرژي
المللي، ورود هاي بيناست. تا قبل از اعمال تحريم

المللي به ايران براي اجراي هاي بزرگ بينشركت
يادي زها افزايش انرژي هاي مختلف در اينپروژه

هاي زيادي در اين زمينه گذاريداشت و سرمايه
ها، فعاليت صورت گرفت. متأسفانه با اعمال تحريم

المللي در ايران خاتمه يافت و هاي بينشركت
هاي تجديدپذير هاي مرتبط با انرژيبسياري از پروژه

ناتمام ماند. با توجه به اينكه ايران يكي از مستعدترين 
خصوص هاي تجديدپذير (بهكشورها در زمينه انرژي

انرژي خورشيدي) است، در راستاي تنوع در تركيب
انرژي كشور توسعه انرژي خورشيدي بايد ادامه

هايي در ايران هستند كهاكنون شركتداشته باشد. هم
قابليت طراحي و توليد تجهيزات مورد نياز را براي

ي دارند و در صورتهاي خورشيداندازي نيروگاهراه
گذاري،حمايت وزارت نيرو و كاهش ريسك سرمايه

هاي خورشيدي فراهماندازي نيروگاهامكان راه
شود.مي
منظور حفظسازي ديپلماسي انرژي بهلزوم فعال-

با تحوالت: ترين شريك انرژي كشور (چين)مهم
گوناگوني كه در بازار جهاني انرژي در حال وقوع

حفظ مشتريان راهبردي انرژي از جمله لزوم بوده،
هاي نفتي ضروري است.چين با و بدون رفع تحريم

هاي شديد آمريكا عليه ايران،با توجه به تحريم
با كاهش واردات نفت چين از ايران، اين زمانهم

كشور واردات نفت خود را از عربستان و روسيه به
، باميزان قابل توجهي افزايش داده است. بنابراين

توجه به اينكه درآمدهاي نفتي كشورمان تحت تأثير
شدت محدود شده، الزم استهاي آمريكا بهتحريم

ديپلماسي فعال در عرصه انرژي، شريان اصلي فروش
نفت و محصوالت پتروشيمي كشورمان به اين كشور

را زنده نگه دارد.
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