
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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کشور    ي سبد انرژ   ي ساز متنوع راهبردهاي  
  یدي خورش   هاي یروگاه توسعه ن   یق از طر 

 1پیرسرایی یونس خداپرست

 چکیده  
يها ي انرژ   توسعه   ، ی خارج   گذاران ه ی سرما   ورود   ن ی همچن   و   دولت   ي ها ت ی حما   ش ی افزا   با   ر ی اخ   ي ها سال   در 

در   که  دهد ی م   نشان  ها ی بررس .  است   افته ی   ش ی افزا   ي د ی خورش   ي ها روگاه ی ن   احداث   و   گرفته   شدت   ر ی پذ د ی تجد 
کل  از   سهم   ن ی شتر ی ب   زان ی م   ن ی ا   که   بوده   مگاوات   390/ 8  حدود   ک یی فتوولتا   ي ها روگاه ی ن   ت ی ظرف   ، 1398  سال 
کشور   ی وابستگ   کاهش   با   تواند ی م   ي د ی خورش   ي ها روگاه ی ن   توسعه   . است   پاك   و   ر ی دپذ ی تجد   ي ها روگاه ی ن   ت ی ظرف 

مناطق  در   خصوص به   ، یی درآمدزا   و   اشتغال   نه ی زم   و   دهد   ارتقا   را   کشور   ي اقتصاد   ت ی امن   ، ی ل ی فس   ي ها سوخت   به 
يبرا   کشور   موجود   ي ها ت ی ظرف   از   استفاده   مانند   ي موارد   به   توجه   منظور   ن ی ا   ي برا   . دهد   ش ی افزا   را   محروم 

احداث  در   ي گذار ه ی سرما   منظور به   الت ی تسه   ي اعطا   ، ي انرژ   سبد   در   ر ی دپذ ی تجد   ي ها ي انرژ   سهم   ش ی افزا 
. است   ي ضرور   ي د ی خورش   ي ها ي انرژ   در   ي گذار ه ی سرما   سک ی ر   کاهش   و   ي د ی خورش   ي ها روگاه ی ن 

 ي.گذارهیسرما، ریدپذی تجد يهايانرژهاي خورشیدي، سبد انرژي، نیروگاهواژگان کلیدي: 

 مقدمه
هاي روش   از   یکی   تجدیدپذیر   هاي انرژي   از   استفاده 
امروزه .  است   جهان   در   برق   تولید   براي   متداول 
براي   زیادي   هاي گذاري سرمایه   کشورها،   از   بسیاري 
انجام   تجدیدپذیر   هاي نیروگاه   ظرفیت   افزایش 

هاي سال   در   که   دهد می   نشان   ها بررسی .  اند داده 
ظرفیت   کل   از   تجدیدپذیر   هاي انرژي   سهم   اخیر 
2018  سال   در   و   یافته   افزایش   جهان   در   برق   تولید 

سال،  این   در   همچنین .  است   رسیده  درصد   16/ 7 به 
حاصل   جهان   برق   تولید   کل   از   درصد   11/ 3

ها بینی پیش   و   است   بوده   تجدیدپذیر   هاي انرژي 
بیشتري   افزایش   سهم   این   آینده   در   که   دهد می   نشان 

 داشت.   خواهد 

u.khodaparast@gmail.com            مرکز پژوهشی امنیت اقتصادي تدبیر، تهران، ایران    پژوهشگر گروه امنیت اقتصادي،  -1

که   تجدیدپذیر   هاي انرژي   انواع   ترین مهم   از   یکی 
خورشیدي   انرژي   داشته،   برق   تولید   در   باالیی   سهم 
حوزه   دو   به   خورشیدي   انرژي   کاربرد .  است 

تقسیم   غیرنیروگاهی   و   نیروگاهی   کاربردهاي 
انرژي   نیروگاهی   کاربردهاي   در   که   شود می 

ها نیروگاه   نوع   دو   از   برق،   تولید   براي   خورشیدي 
خورشیدي  حرارتی   نیروگاه   و  (PVP) فتوولتاییک 

(CSP)     سال   در   آمارها،   براساس .  شود می   استفاده
انرژي   برق   کل   از   درصد   21/ 5  حدود   2018

بوده   رشیدي خو   هاي انرژي   به   مربوط   تجدیدپذیر 
تجدیدپذیر   برق  کل  از  را  آبی برق  سهم  اگر  است و 

تولید   برق   کل   از   خورشیدي   برق   سهم   کنیم،   کم 
41  حدود   به   تجدیدپذیر   هاي انرژي   توسط   شده 



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

راهبردهاى متنوع سازى سبد انرژى کشور از طریق توسعه نیروگاه هاى خورشیدى
تدبیر اقتصاد
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باالي   اهمیت   موضوع   این .  یابد می   افزایش   درصد 
کشورهاي   برق   تولید   سبد   را در   خورشیدي   انرژي 
این   که   است   آن   از   حاکی   و   دهد می   نشان   جهان 

افزایش   براي   را   منسجمی   هاي ریزي برنامه   کشورها 
 دارند.   اقدام   دست   در   ها، انرژي   نوع   این   سهم 

دلیل   به   که   است   کشورهایی   از   یکی   نیز   ایران 
این   در   تواند می   جغرافیایی   هاي ویژگی   از   برخورداري 

که   است   کشورهایی   از جمله   ایران .  باشد   موفق   زمینه 
دهد می  نشان   مطالعات  و   شده   واقع   پرتابش  نواحی   در 
مناسب   ایران   در   خورشیدي   تجهیزات   از   استفاده   که 

را   کشور   نیاز   مورد   انرژي   از   بخشی   تواند می   و   است 
ایران   گرفته،   صورت   هاي بررسی   براساس .  کند   تأمین 

از   بیش   در   آفتابی   روز   300  وجود   با   که   است   کشوري 
ساعت  کیلووات   4/ 5  –   5/ 5  تابش   متوسط   و   آن   دوسوم 

باال   ظرفیت   با   کشورهاي   از   یکی   روز،   در   مترمربع   بر 
است  شده   معرفی   خورشیدي   انرژي   زمینه   در 

؛1392؛ اعتصام و ورزنده،  1396،  (عمیدپور و فراریان 
، حال بااین   . ) ... ، صص.  1395خانی، فالحی و بانشی،  

از   برق   قیمت   بودن   پایین   مانند   عوامل   برخی   دلیل   به 
در   را   خورشیدي   برق   سهم   نتوانسته است   منابع   سایر 
اخیر   هاي سال   در   اما   دهد،   افزایش   خود   انرژي   سبد 

موضوع   به   اي ویژه   اهتمام   دولت  است   این  .داشته 
برق  تولید   افزایش   براي   قانونی   هاي حمایت   با   رو، ازاین 

بازار   تواند می   موضوع   این .  است   برداشته   گام   کشور   در 
این  به   موقع به   ورود   و   کند   ایجاد   کشور   در   را   بزرگی 

فعال   هاي شرکت   براي   خوبی   مالی   منافع   تواند می   بازار 
 . آورد   فراهم   زمینه   این   در 

 حاضر،  گزارش  در  موضوع،  این  اهمیت  به  توجه  با
 در  خورشیدي  انرژي  از  گیريبهره  وضعیت  ابتدا

 این  جایگاه  سپس،  و  گیردمی  قرار  بررسی  مورد  جهان

1- Renewables Global Status Report (REN21, 2019).

 کننده، حمایت  باالدستی  اسناد  ایران،  در  انرژي
 موفق   تجارب  همچنین  و  انرژي  نوع  این  هايمزیت

 ت یوضع  نیآخر  ادامه،  در.  شودمی  بیان  زمینه،  این  در
ن ا  ي دیخورش  يهاروگاهیتوسعه  و   رانیدر  بررسی 

مترتب اقتصادي  امنیت  بر موضوع  سپس، مالحظات 
می جمعبیان  به  گزارش  پایانی  بخش  و شود.  بندي 

 ارایه راهکارها اختصاص دارد.  

جایگاه انرژي خورشیدي در جهان  -1
انرژي  از  برق  تولید  جهانی  وضعیت  هايبررسی 

هاي اخیر، تولید و  دهد که در سال تجدیدپذیر نشان می 
ها افزایش زیادي داشته  ظرفیت تولید برق از این انرژي 

حدود  2018دهد که تا پایان سال  است. آمارها نشان می 
طریق    181 از  جهان  برق  تولید  ظرفیت  بر  گیگاوات 

گیگاوات    2378افزوده شده و به  هاي تجدیدپذیر  انرژي 
رسیده است. در این سال، بیشترین ظرفیت تولید برق  

گیگاوات مربوط به    1132هاي تجدیدپذیر با  از انرژي 
و   بادي  انرژي  آن،  از  پس  است.  بوده  هیدروپاور 

با ظرفیت    ) PVP( خورشیدي   ترتیب  505و    591به 
چهاند. اگر گیگاوات در جایگاه دوم و سوم قرار داشته 

از   برق  تولید  ظرفیت  حیث  از  خورشیدي  انرژي 
اما  انرژي  دارد،  قرار  سوم  جایگاه  در  تجدیدپذیر  هاي 

دهد  بررسی روند رشد تولید برق از این انرژي نشان می 
هاي اخیر بیشترین رشد ظرفیت تولید مربوط  که در سال 

جهانی   پایگاه  آمارهاي  است.  بوده  انرژي  نوع  این  به 
تجدید  می 1پذیر انرژي  نشان  سال  ،  در  که  2018دهد 

گیگاوات به ظرفیت تولید برق خورشیدي    100حدود  
بیشترین میزان   این حیث  از  افزوده شده که  در جهان 

، رشد ظرفیت تولید برق  1بوده است. در نمودار شماره  
 هاي اخیر ارایه شده است. خورشیدي در سال 



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

خورشیدى راهبردهاى متنوع سازى سبد انرژى کشور از طریق توسعه نیروگاه هاى

           تدبیر اقتصاد
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 روند تغییر در سهم ظرفیت برق خورشیدي جهان   -1نمودار  
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شود، در زمینه تولید برق با استفاده از یادآوري می

  2018نیز در سال    )CSP(نیروگاه حرارتی خورشیدي  

شاهد افزایش ظرفیت هستیم. براساس آمارها ظرفیت 

به    2018تولید برق با استفاده از این روش، در سال  

میزان    5/5 این  که  است  رسیده  ساعت  گیگاوات 

ن  درصد رشد را نشا  11حدود    2017نسبت به سال  

دهد. این افزایش ظرفیت مربوط به دو کشور چین می

  2010شود، در سال  و مراکش بوده است. یادآوري می

نیروگاه از  استفاده  با  جهان  برق  تولید  هاي ظرفیت 

CSP    گیگاوات بود. آمریکا و اسپانیا از جمله   1حدود

نیروگاه  بزرگ از  استفاده  با  برق  تولیدکنندگان  ترین 

 تند.حرارتی خورشیدي هس

در بین کشورهاي جهان، کشورهاي بریکس، چین 

و اتحادیه اروپا بیشترین میزان افزایش را در ظرفیت 

اختصاص   خود  به  خورشیدي  انرژي  از  برق  تولید 

انرژي  براساس  اند.  داده  جهانی  پایگاه  گزارش 

، ظرفیت تولید برق از  2018پذیر، تا پایان سال  تجدید

بری  انرژي کشورهاي  در  حدود خورشیدي  کس 

درصد   42گیگاوات بوده که این میزان معادل  8/214

جهان   در  خورشیدي  تولیدي  برق  ظرفیت  کل  از 

انرژي این  از  برق  تولید  در   است. همچنین ظرفیت 

ترتیب   به  اروپا   اتحادیه  عضو  کشورهاي  و  چین 

 گیگاوات گزارش شده است.  117/ 3و  2/176

رژي  اگر به وضعیت رشد ظرفیت تولید برق از ان

درمی کنیم،  نگاه  بیشترین  خورشیدي  چین  که  یابیم 

حدود   2018رشد را در این زمینه داشته و در سال  

گیگاوات به ظرفیت برق فتوولتاییک این  کشور   45

درصد   45افزوده شده است. این میزان تقریباً برابر با 
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کل ظرفیت ابتداي سال ظرفیت اضافه شده در سال



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

راهبردهاى متنوع سازى سبد انرژى کشور از طریق توسعه نیروگاه هاى خورشیدى
تدبیر اقتصاد
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است.    2018از کل ظرفیت اضافه شده جهان در سال  

فتوولت برق  تولید  آمریکا  ظرفیت  و  هند    8/10اییک 

) اضافه شده) و    11گیگاوات  از کل ظرفیت  درصد 

درصد از کل ظرفیت اضافه شده)   11گیگاوات (  6/10

افزایش یافته و از این حیث بعد از چین قرار دارند.  

شماره   در 2نمودار  را  کشورها  از  هریک  سهم   ،

  2018افزایش ظرفیت تولید برق فتوولتاییک در سال 

 هد. دنشان می

2018سهم کشورهاي مختلف از افزایش ظرفیت تولید برق فتوولتاییک در سال    -2نمودار  

 
 .Renewables Global Status Report (REN21, 2019)مأخذ: 

سرمایه روند  به  برق اگر  تولید  در  گذاري 

   2018تجدیدپذیر نگاه کنیم، خواهیم دید که در سال  

ظرفیت   416حدود   احداث  زمینه  در  دالر  میلیارد 

انرژي  مختلف  انواع  از  برق  تولید  جدید 

حدود  سرمایه که  شده  آن    272گذاري  دالر  میلیارد 

سرمایه به  انرژيمربوط  در  تجدیدپذیر  گذاري  هاي 

از    4/65توان گفت،  وده است. در واقع، میب درصد 

هاي تجدیدپذیر  گذاري جدید مربوط به انرژيسرمایه

سوخت  سهم  و  هستهبوده  فسیلی،  و هاي  اي 

درصد است.    9/3و    9/7،  8/22هیدروپاور به ترتیب  

گذاري جدید انرژي خورشیدي در بین، سرمایهدراین 

ش شده میلیارد دالر گزار  7/139حدود    2018سال  
 

 . است  باالتر  سنگزغال   از يدیتول  برق نهیهز از یاندک  که بوده دالر  38 حدود ن یچ يدیخورش  برق د یتول نهیهز - 1

که از این حیث بیشترین میزان در بین انواع مختلف 

 انرژي تجدیدپذیر است. 

نیروگاه با  ارتباط  در  دیگر  خورشیدي، نکته  هاي 

ها  کاهش هزینه تولید برق از این انرژي است. گزارش

هاي خورشیدي و بادي (در  دهد که نیروگاهنشان می

ارزان نیروگاهخشکی)  بین  در  را  برق  هاي  ترین 

میازهت تولید  گزارش  تأسیس،  این  براساس  کنند. 

برق   مگاوات  یک  تولید  براي  )LCOE(هزینه   ،

درصدي به    9تا    4نیروگاه خورشیدي با کاهش بین  

ها . البته، برخی پروژه1دالر رسیده است  50تا    44رقم  

برق  تولید  هزینه  شیلی،  و  استرالیا  امارات،  در 

 اند. داشتهدالر  29تا   23خورشیدي در حد 



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

خورشیدى راهبردهاى متنوع سازى سبد انرژى کشور از طریق توسعه نیروگاه هاى

           تدبیر اقتصاد
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هاي قانونی براي احداث و توسعه حمایت  -2
 هاي خورشیدينیروگاه

افزایش جهانی تولید برق و عدم توسعه  آن در ایران،  
در کنار روند رو به رشد مصرف برق در کشور که گاه  

داشته  خاموشی  همراه  به  سال  گرم  فصل  در  را  هایی 
گذاران کشور،  است، موجب شده مسئوالن و سیاست 

انرژي نامه بر  هاي تجدیدپذیر در  هایی را براي توسعه 
ترین اسناد باالدستی،  دستور کار قرار دهند. یکی از مهم 

بر   آن  در  که  است  کشور  توسعه  برنامه ششم  قانون 
نیروگاه  از  برق  تولید  تأکید  افزایش  تجدیدپذیر  هاي 

ماده   براساس  است.  دولت   50ویژه شده  قانون،    این 
  با   پاك   و   تجدیدپذیر   هاي ه نیروگا   سهم   است   مکلف 

سرمایه    و   داخلی (   غیردولتی   بخش   گذاري اولویت 
  پایان   را تا   داخلی   ظرفیت   از   استفاده   حداکثر   با )  خارجی 
  ) ظرفیت % 5پنج درصد (   حداقل   به   برنامه   قانون   اجراي 

ششم    برساند   کشور   برق  ساله  پنجم  برنامه  (قانون 
جمهوري   فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادي،  توسعه 

 . ) 1400- 1396اسالمی ایران ( 
هاي  نیز احداث نیروگاه  1398قانون بودجه سال  

براي   و  داده  قرار  مدنظر  را  خورشیدي  تجدیدپذیر 
است.   داده  اختصاص  را  منابعی  هدف  این  پیشبرد 

بند   بانک16  تبصره  5براساس   جمهوري   مرکزي  ، 
 با   عامل  هايبانک  طریق   از  است  مکلف  ایران  اسالمی

 به   نسبت  سازندگی  بسیج  معرفی  و  هماهنگی
 ریال  میلیارد  هزار  پنجاه  مبلغ  اختصاص

 هايسپرده  منابع  محل  از)  50.000.000.000.000(
 تعداد  به  پرداخت  براي  هابانک  عادي  و  الحسنهقرض

  خورشیدي   نیروگاه   ایجادمنظور  به   نفر  هزار  صدیک
  مناطق   و  هاشهر  حاشیه  و  هاروستا   در  کیلوواتی  پنج

)  500.000.000(  میلیون  پانصد   نفر   هر  ازايبه  محروم 

  درصد   چهار  نرخ  و  ماههشصت  بازپرداخت  با  ریال
 هزار  سقف  تا  سود  نرخ  التفاوتمابه.  کند  اقدام%)  4(

ریال   نرخ   به  نسبت)  1000.000.000.000(  میلیارد 
 »الف«  بند   منابع  محل  از  اعتبار  و  پول  شوراي  مصوب
در این قانون،  .شودمی پرداخت قانون این 18  تبصره

 صورت  به  هانیروگاه  اندازيراه  و  نصب  مسئولیت
و  مستضعفان  بسیج   سازمان  عهده به  رایگان  است 
  قرارداد   ارایه  به  منوط  بند  این  تسهیالت  از  استفاده
  نیرو   وزارت   تابع  شرکت  سوي  از  برق  تضمینی  خرید
  بانک   بخشنامه  ابالغ  با  تازگیدر این راستا، به  .است

 و  صادرات  تجارت،  سپه،  ملت،  بانک  پنج  مرکزي،
 هاي سپرده  محل  از  مالی  منابع  تأمین  به   موظف  ملی
براي  پرداخت  براي  عادي  و   الحسنهضقر   وام 

 ی لوواتیک  پنج  خورشیدي  نیروگاه  احداث  متقاضیان 
 .اندشده) ییروشنا جهاد  طرح(

سال    مجلس در  اسالمی  نیز    1399شوراي 
انرژيحمایت توسعه  براي  را  قانونی  هاي  هاي 
 هاياي که براساس گفتهگونهپذیر ادامه داده، به تجدید

ن  رکلیمد وزارت  مجلس  است    رویامور    25قرار 
برق،   ياقبوض دوره  افزودهارزشبر    ات یدرصد از مال

 ی ردولتی و پاك غ  ریدپذیتجدبرق    ینیتضم  دیخر  براي
(سازمان  مناطق محروم و روستاها، به ساتبا    تیبا اولو
 یابد   ص ی تخص وري برق)  هاي تجدیدپذیر بهرهانرژي

اجرا از  درآمد حاصل  سال    نی ا  يکه  در    1399بند 
 . شودیم آوردبر الیر اردیلیم  500حدود پنج هزار و 

هیأت   مصوبات  در  باالدستی،  قوانین  بر  عالوه 
دولت نیز بر موضوع تولید برق تجدیدپذیر تأکید شده 

ت دولت تمام أبراساس مصوبه هیاي که  گونهاست، به 
درصد از برق مصرفی خود   20  اندشدهموظف    ها هادار

 . کنند تأمینهاي تجدیدپذیر را از محل انرژي



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

راهبردهاى متنوع سازى سبد انرژى کشور از طریق توسعه نیروگاه هاى خورشیدى
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از  حمایت نیرو  وزارت  برق صادرکننهاي  دگان 
از دیگر مواردي است که در این بخش    تجدیدپذیر

اي براي  تواند پشتوانهباید مورد توجه قرار گیرد و می
سرمایه جذب  و  برق  تولید  این افزایش  به  گذاران 

ارتباط،   این  در  باشد.    يهايانرژ  سازمانحوزه 
  تحقق  راستاي  در)  ساتبا(  برق  يوربهره  ریدپذیتجد

  زمینه   در  نیرو  وزارت  سوي  از  ابالغی  هايسیاست 
 کشورهاي  به  تجدیدپذیر   برق  صادرات  از  حمایت
 براي   را   فرصت  این  گام،  نخستین  در  همسایه
 تا   است  کرده  فراهم  خصوصی   بخش  گذارانسرمایه

  کشورها   سایر  به  برق  فروش  قرارداد  دلیل،  هر   به  اگر
  امکان  زمانهم  صورتبه  شود،  مواجه  مشکل   با

 وفق   ساتبا،  به  هانیروگاه  این  برق  فروش  و  بازگشت
 داشته  وجود  نیرو  وزارت  مصوب  هاينرخ  و  شرایط

  گرفته  صورت  مذاکرات  مطابق   اساس،  همین  بر.  باشد
  اطمینان  جلب  منظوربه  و  نیرو  وزارت  با

 هايپروانه  متن  در  مطلب  این  گذاران، سرمایه
 . است شده گنجانده برق صادرات

 
  هاينیروگاه  توسعه  وضعیت  آخرین   -3

 ایران  در  خورشیدي
موجب شده   وجود منابع سرشار نفت و گاز در ایران،

برداري هاي تجدیدپذیر و بهرهاست که توسعه انرژي
ها، چندان مورد توجه قرار نگیرد و به  از این انرژي

ها به صورت یک انرژي لوکس نگاه  این نوع انرژي
انرژي از  استفاده  افزایش  دنبال  به  ي  هاشود. 

در   که  منافعی  و  دیگر  کشورهاي  در  تجدیدپذیر 
هاي  ها وجود دارد، در سالاستفاده از این نوع انرژي

ها دوباره مطرح شده اخیر استفاده از این نوع انرژي
برق،   ید با هدف متنوع کردن سبد تول  ،راستا  یندر او  

فناور  یب تصو  یدپذیرتجد  هاييانرژ  يسند توسعه 
اشده   درآمده  اجرا  به  در آنو  به ، دستیابی  ست که 

ن  5  یتظرف مگاوات  افق    یدپذیرتجد  یروگاههزار  تا 
و براي این منظور، اجراي  شده    يگذارهدف  1400
هایی در دستور کار قرار گرفته است. مجموعه  طرح

اقدام انرژياین  از  برق  تولید  زیاد  رشد  به  هاي ها 
 هاي اخیر منجر شده است.تجدیدپذیر، در سال

آما ظرفیت براساس  نیرو،  وزارت  رهاي 
سال  نیروگاه پایان  تا  کشور  پاك  و  تجدیدپذیر  هاي 
مگاوات بوده که این میزان نسبت   820حدود    1398

درصد رشد داشته است.    4/17حدود    1397به سال  
هاي فتوولتاییک با  ، نیروگاه1398بین، در سال  دراین 

کل    8/390ظرفیت   از  را  سهم  بیشترین  مگاوات 
نیروگ خود اهظرفیت  به  پاك  و  تجدیدپذیر  هاي 

داده نیروگاهاختصاص  سپس،  و  با  اند  بادي  هاي 
آبی کوچک با ظرفیت مگاوات و برق  302/ 2ظرفیت  

 اند.قرار داشته 6/103
هاي فتوولتاییک با  از حیث رشد ظرفیت نیز نیروگاه 

درصدي بیشترین افزایش را در بین    29/ 14رشد بیش از  
اند. اگرچه بررسی  یر داشته هاي مختلف تجدیدپذ انرژي 

  1398هاي تجدیدپذیر در سال  وضعیت توسعه انرژي 
ها در این سال دارد،  نشان از رشد ظرفیت این نیروگاه 

نیروگاه  ظرفیت  رشد  آمارهاي  مقایسه  هاي  اما 
حاکی از آن    1398و    1397،  1396تجدیدپذیر در سال  

نیروگاه  این  ظرفیت  افزایش  رشد  آهنگ  که  ها  است 
هاي  شده است، زیرا رشد ظرفیت مجموع نیروگاه   کندتر 

هاي فتوولتاییک در سال  پذیر و همچنین نیروگاه تجدید 
درصد    61و    24/ 5به ترتیب    1396نسبت به سال    1397

  1398بوده که بیشتر از رشد ظرفیت تحقق یافته در سال  
 است.    1397نسبت به سال  



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

خورشیدى راهبردهاى متنوع سازى سبد انرژى کشور از طریق توسعه نیروگاه هاى

           تدبیر اقتصاد
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 1398پاك تا پایان سال   و  تجدیدپذیر هاينیروگاه   عملکرد - 1  دولج

 نوع نیروگاه
 مجموع بازیافت تلفات حرارتی زیست توده  آبی کوچک برق فتوولتاییک  بادي 

1397 1398 1397 1398 1397 1398 1397 1398 1397 1398 1397 1398 
 ظرفیت 

)MW( 
6 /284 2 /302 6 /302 8 /390 2 /88 6 /103 5 /10 5 /10 6 /13 6 /13 700 820 

 17/ 14 0 0 17/ 46 29/ 14 6/ 18 درصد رشد 
 هاي ماهیانه صنعت آب و برق. و گزارش  1397مآخذ: گزارش عملکرد سال 

هاي تجدیدپذیر،  همچنین با افزایش ظرفیت نیروگاه 
  نسبت   1397  سال   در   منابع   از این   تولیدي   برق   میزان 

داشته و به    افزایش   درصد   51  از   ، بیش 1396  سال   به 
است. از سوي    میلیون کیلووات ساعت رسیده   2924

دلیل  به    پاك   و   تجدیدپذیر   هاي نیروگاه   نصب   دیگر، 
  از   اجتناب   حرارتی، میزان   هاي نیروگاه   توسعه   جاي به 

  سال   به   نسبت   1397  سال   در   اي گلخانه   گازهاي   انتشار 

همچنین    . است   داشته   افزایش   درصد   49، حدود  1396
  مصرف   از   اجتناب   هاي جدید، میزان با نصب نیروگاه 

میزان   سوخت  و  به    مصرف   از   اجتناب   فسیلی  آب 
  51طبیعی (   معادل گاز   مترمکعب   میلیون   830ترتیب  

درصد) افزایش داشته    51لیتر (   میلیون   643درصد) و  
جدول   نیروگاه 2شماره  است.  عملکرد  هاي  ، 

 دهد. تجدیدپذیر را نشان می 

 تجدیدپذیر  هايانرژي   هايشاخص - 2  جدول

 درصد رشد  1397 1396 واحد شرح 
 51 2924 1927 ساعت کیلووات میلیون تجدیدپذیر  منابع  از تولیدي برق

 49 2018 1350 تن هزار اي گلخانه گازهاي انتشار از اجتناب
 51 830 547 طبیعی  گاز مترمکعب میلیون معادل فسیلی  هايسوخت مصرف از اجتناب

 51 643 424 لیتر  میلیون آب مصرف از اجتناب
 صنعت آب و برق.  1397مأخذ: گزارش عملکرد سال 

شماره   جدول  در  که  مواردي  بر  ،  2عالوه 

مزیت به  انرژي عنوان  توسعه  تجدیدپذیر  هاي  هاي 

هاي خورشیدي مزایاي  آمده است، توسعه نیروگاه 

زایی باال نسبت به سایر انواع  دیگري مانند اشتغال 

داده  انرژي  اختصاص  خود  به  را  تجدیدپذیر  هاي 

می  نشان  جهانی  آمارهاي  سال  است.  در  که  دهد 

هاي مستقیم و غیرمستقیم که از  میزان شغل   2018

انرژي طرح  با  مرتبط  ایجاد  هاي  تجدیدپذیر  هاي 

هزار شغل بوده است. در بین    10983شده، حدود  

برق  انرژي  بخش  در  شغل  بیشترین  مختلف،  هاي 

می  زده  تخمین  و  بوده  که  فتوولتاییک    3605شود 

ع،  ها ایجاد شود. در واق شغل در این رشته از فعالیت 

گفت،  می  ایجاد    32/ 8توان  اشتغال  کل  از  درصد 

نیروگاه  به  مربوط  و  شده  بوده  فتوولتاییک  هاي 

جهانی،   مقیاس  در  که  است  آن  از  حاکی 

برداري از  هاي شغلی فراوانی به دلیل بهره موقعیت 

جدول   است.  شده  ایجاد  فتوولتاییک  برق  طرح 

  مرتبط   م ی رمستق ی غ   و   م ی مستق ، میزان اشتغال  3شماره  

جهان،    را   ر ی دپذ ی تجد   ي ها ي انرژ   ا ب  تفکیک  به 

 دهد. هاي مختلف، نشان می کشورها و انرژي 



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

راهبردهاى متنوع سازى سبد انرژى کشور از طریق توسعه نیروگاه هاى خورشیدى
تدبیر اقتصاد
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 2018هاي تجدیدپذیر در سال  هاي انرژي میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با طرح  - 3جدول  
 اتحادیه اروپا  هند  آمریکا  برزیل چین  جهان  نوع انرژي/ مناطق و کشورها 

 96 115 225 15/ 6 2194 3605 خورشیدي (نیروگاه فتوولتاییک)
 208 35 311 832 51 2063 هاي مایع سوخت

 74 347 66/ 5 203 308 2054 آبی برق
 314 58 114 34 510 1160 برق بادي 

 24 20/ 7 12 41 670 801 خورشیدي (مصارف گرمایشی و سرمایشی)
 387 58 79  186 787 بیومس 
 67 85 7  145 334 بیوگاز 
 23  35  2/ 5 94 گرمایی زمین

 5  5  11 34 خورشیدي (نیروگاه حرارتی)
 .Renewables Global Status Report (REN21, 2019): مأخذ

 مالحظات امنیت اقتصادي -4
و   ایران  در  گاز  و  نفت  سرشار  منابع  وجود  اگرچه 

برداري از این منابع، ابعاد اقتصادي  هاي پایین بهره هزینه 

هاي تجدیدپذیر مانند انرژي  گذاري را در انرژي سرمایه 

دید   با  اگر  اما  است،  کشیده  چالش  به  خورشیدي 

انرژي  نوع  این  توسعه  به  نگریسته بلندمدت  شود،    ها 

امنیت  می  این  تواند  در  دهد.  ارتقا  را  کشور  اقتصادي 

عنوان یک کشور صادرکننده نفت  به   ارتباط، اگر ایران، 

تواند  گذاري کند، می هاي خورشیدي سرمایه در انرژي 

کوتاه  این  در  دهد.  افزایش  را  خود  درآمدهاي  مدت 

موضوع به دلیل رشد مصرف انرژي و قابلیت جایگزینی  

تبع آن، امکان  لی و به هاي فسی خورشیدي با انرژي   انرژي 

صادرات بیشتر نفت و گاز قابل تصور است. در واقع،  

ایران نیز مانند بسیاري از کشورهاي صادرکننده نفت،  

آید و تقاضاي  توسعه به شمار می جزء کشورهاي درحال 

ازاین  است.  افزایش  به  رو  کشور،  در  رو،  انرژي 

ند  توا هاي خورشیدي، می گذاري ایران در انرژي سرمایه 

بخشی از نیاز انرژي داخلی را از این طریق تأمین کند و  

طریق   از  باالست،  گاز  و  نفت  قیمت  که  مواقعی  در 

صادرات بیشتر آنها، درآمدهاي ارزي کشور را افزایش  

دهد. البته، باید این نکته را مدنظر قرار داد که توسعه  

هاي خورشیدي در کشورهاي صادرکننده نفت تا  انرژي 

  و   نفت   داخلی   مصرف   فرصت   هزینه   به   حدود زیادي 

فراهم    بستگی   گاز  بیشتر  صادرات  امکان  اگر  و  دارد 

درگیر   ایران  که  کنونی  وضعیت  (مانند  نباشد 

تواند از  هاي تجدیدپذیر می هاست) توسعه انرژي تحریم 

 نظر اقتصادي با مشکل مواجه شود. 

موضوع دوم که باید به آن اشاره شود، نقش بسیار 

سازي سبد انرژي  ي خورشیدي در متنوعها مهم انرژي

می نشان  آمارها  است.  که  کشور  بخش  دهد  اکنون 

تأمین   از گاز طبیعی و نفت  انرژي کشور  نیاز  اعظم 

شود و از این حیث وابستگی بسیار زیادي به این می

هاي اخیر در زمینه  دو نوع انرژي وجود دارد. در سال

شور روي هاي شگرفی در کتولید گاز طبیعی پیشرفت

است.   داشته  زیادي  افزایش  گاز  تولید  و  داده 

حال، تقریباً بخش اعظم گاز طبیعی تولیدي در بااین 

ادامه  گاز  رشد مصرف  و  است  شده  داخل مصرف 

حال، اگرچه تولید افزایش یافته است، اما  دارد. بااین 



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

خورشیدى راهبردهاى متنوع سازى سبد انرژى کشور از طریق توسعه نیروگاه هاى

           تدبیر اقتصاد
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گزارش میبرخی  نشان  در ها  مخازن  فشار  که  دهد 

جنوبی افت کرده و به برخی از فازهاي میدان پارس  

رو،  دنبال آن تولید گاز در آنها کاهش یافته است. ازاین

در  تولید  کاهش  امکان  روند،  این  ادامه  در صورت 

اکنون هاي آینده دور از انتظار نیست و چنانچه از  سال

انرژي خورشیدي  در  انرژي  مانند  جایگزین  هاي 

 گذاري نشود، این امکان وجود دارد که کشور سرمایه

در تأمین انرژي خود با مشکل مواجه شود. بنابراین،  

هم  سرمایهاز  با  انرژياکنون  در  هاي گذاري 

توان وابستگی به گاز طبیعی و نفت را تجدیدپذیر می

به  و  داد  متنوعکاهش  با  آن،  انرژي، تبع  سبد  سازي 

هاي احتمالی را که از کاهش ناگهانی تولید گاز  آسیب

 است، تقلیل داد.   طبیعی و نفت متوجه کشور

 

 بندي و راهکارهاي پیشنهادي جمع 
انرژي مزیت  از  استفاده  در  گسترده  هاي  هاي 

به تجدید  موجب  پذیر،  خورشیدي  انرژي  خصوص 

هاي  گذاري شده است که بسیاري از کشورها، سرمایه 

نتایج  گسترده  دهند.  انجام  حوزه  این  در  را  اي 

حدود    2018  دهد که تا پایان سال آمده نشان می دست به 

از طریق    181 برق جهان  تولید  به ظرفیت  گیگاوات 

به  انرژي  و  شده  افزوده  تجدیدپذیر    2378هاي 

حدود   میزان،  این  از  است.  رسیده    505گیگاوات 

با   است.  بوده  انرژي خورشیدي  به  مربوط  گیگاوات 

سال  در  نیز  ایران  موضوع،  این  به  اخیر  توجه  هاي 

ي را افزایش داده که  خورشید   گذاري در انرژي سرمایه 

نتیجه آن ارتقاي سهم برق خورشیدي در سبد انرژي  

نیرو، در   کشور بوده است. براساس آمارهاي وزارت 

  390/ 8هاي فتوولتاییک با ظرفیت  ، نیروگاه 1397سال  

هاي  مگاوات بیشترین سهم را از کل ظرفیت نیروگاه 

اند و سپس،  تجدیدپذیر و پاك به خود اختصاص داده 

آبی  مگاوات و برق   302/ 2هاي بادي با ظرفیت  ه نیروگا 

اند. از حیث رشد  قرار داشته   103/ 6کوچک با ظرفیت  

نیروگاه  نیز  از  ظرفیت  بیش  رشد  با  فتوولتاییک  هاي 

انرژي   29/ 14 افزایش را در بین  بیشترین  هاي  درصد 

 اند. مختلف تجدیدپذیر داشته 

ترین دالیل افزایش ظرفیت تولید برق  یکی از مهم 

کننده و  خورشیدي در ایران، اسناد باالدستی پشتیبانی 

حمایت حمایت  است.  بوده  دولت  یارانه هاي  اي  هاي 

بودجه   قانون  براساس  تسهیالت  اعطاي  براي  دولت 

  ات ی درصد از مال   25و همچنین اختصاص    1398سال 

دوره   افزوده ارزش بر     د ی خر   براي رق،  ب   ي ا قبوض 

تجد   ی ن ی تضم  سال    ر ی دپذ ی برق  بودجه  قانون  مطابق 

حمایت   1399 این  جمله  به از  این  هاست.  رغم 

سال  حمایت  در  که  بودیم  آن  شاهد  رشد    1398ها، 

هاي خورشیدي نسبت به  ظرفیت تولید برق از انرژي 

کاهش داشته و در مقام مقایسه با آمار    1397رشد سال  

برق بین  سهم  نیز  انرژي    المللی  سبد  در  خورشیدي 

به  که  مواردي  به  عنایت  با  است.  پایین  عنوان  کشور 

هاي خورشیدي براي ارتقاي  هاي توسعه نیروگاه مزیت 

امنیت اقتصادي کشور در بخش قبل بیان شد، توجه به  

 تواند در این زمینه مهم باشد: موارد زیر می 

ظرفیت   -  از  برا   ي ها هاي استفاده  کشور    ي موجود 

انرژ   ر ی پذ د ی تجد   ي ها ي هم انرژ س   ش ی افزا  :  ي در سبد 

انرژي  می توسعه  تجدیدپذیر  این  هاي  سهم  تواند، 

ها را در سبد مصرف انرژي افزایش دهد و زمینه  انرژي 



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

راهبردهاى متنوع سازى سبد انرژى کشور از طریق توسعه نیروگاه هاى خورشیدى
تدبیر اقتصاد
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هاي فسیلی مانند گاز را فراهم  افزایش صادرات سوخت 

تحریم  اعمال  از  قبل  تا  بین آورد.  ورود  هاي  المللی، 

بزرگ  شرکت  اجراي  بین هاي  براي  ایران  به  المللی 

انرژي پروژه  این  در  مختلف  زیادي  هاي  افزایش  ها 

هاي زیادي در این زمینه صورت  گذاري داشت و سرمایه 

هاي  ها، فعالیت شرکت گرفت. متأسفانه با اعمال تحریم 

هاي  المللی در ایران خاتمه یافت و بسیاري از پروژه بین 

ناتمام ماند. با توجه به  هاي تجدیدپذیر  مرتبط با انرژي 

زمینه   در  کشورها  مستعدترین  از  یکی  ایران  اینکه 

خصوص انرژي خورشیدي)  هاي تجدیدپذیر (به انرژي 

است، در راستاي تنوع در ترکیب انرژي کشور، توسعه  

این  انرژي  در  باشد.  داشته  ادامه  باید  خورشیدي  هاي 

تواند  هاي بخش خصوصی می راستا استفاده از ظرفیت 

هایی در ایران هستند که  اکنون شرکت هگشا باشد. هم را 

براي   را  نیاز  مورد  تجهیزات  تولید  و  طراحی  قابلیت 

هاي خورشیدي دارند و در صورت  اندازي نیروگاه راه 

راه  امکان  نیرو،  وزارت  نیروگاه حمایت  هاي  اندازي 

 شود. خورشیدي فراهم می 

به  - تسهیالت  سرمایهاعطاي  در  منظور  گذاري 

یکی از عواملی که :  هاي خورشیدي ث نیروگاهاحدا

هاي  گذاري در احداث نیروگاهموجب کاهش سرمایه

ها و تجهیزات  خورشیدي شده، باال بودن قیمت پانل

هاي مالی رو، با افزایش حمایتاینمورد نیاز است. از 

توان انتظار داشت که توسط دولت و نظام بانکی می

تسریع شود. در این ها در کشور  توسعه این نیروگاه

باید گفت که هم بانکارتباط  از  بسیاري  هاي  اکنون 

اند وکار خود برآمدهکشور درصدد تغییر مدل کسب

هاي گذاري در بازارهاي جدید مانند پروژهو سرمایه

اند و تمایل دارند که  انرژي تجدیدپذیر را آغاز کرده

 ها افزایش دهند.گذاري را در این طرحسرمایه

سرمایه کا   -  ریسک  انرژي هش  در  هاي  گذاري 

گذاري  ترین عواملی که سرمایه یکی از مهم   : خورشیدي 

سازد،  هاي خورشیدي را با چالش مواجه می در انرژي 

با توجه به اینکه   هاي ورود به این عرصه است. ریسک 

نیروگاه  در  تولیدي  توسط  برق  باید  خورشیدي  هاي 

ریسک  شود،  خریداري  نیرو  قیمت  وزارت  در  هایی 

از   برخی  و  داد  وجود  قرارداد  زمان  مدت  و  برق 

نیرو،  سرمایه  وزارت  تعهدات  انجام  زمینه  در  گذاران 

 خصوص در بلندمدت دچار تردید هستند. به 
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