
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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 گاز   ی بازار جهان   ی تحوالت آت   ی بررس 
   ی ج ان بر بازار ال   ید با تأک 

محمدحسین احدى1

به بیش از    2018درصد در سال    24/ 2طبیعی در سبد سوخت جهانی از  برآوردهاي انجام شده حاکی از افزایش سهم گاز  
ین انرژي و امنیت عرضه  تأم سازي منابع  هاي متنوع بینی شده است که سیاست همچنین پیش است.    2035درصد در افق    28

یر زیرزمینیِ گازي دنیا  بیشتر ذخا   آنجا که تأثیر نخواهد بود. از سویی، از  ی ب کننده نیز در این زمینه  انرژي کشورهايِ مصرف 
رو، بحث تجارت گاز طبیعی در آینده از اهمیت بیشتري برخوردار خواهد  اند، ازاین دور از مراکز رو به رشد مصرف واقع شده 

چشمگیري افزایش یافته و    طور به هاي اخیر  در سال   2جی ان ال   هاي تجارت گاز طبیعی، تجارت  بود. در بین انواع روش 
خصوص امینت عرضه گاز به  یرهاي قابل توجهی را در صنعت جهانی گاز، به تأث جهان،    جی ان ال ر صنعت  هاي اخی پیشرفت 

دستیابی به جایگاه واقعی ایران در بازار جهانی گاز، ابتدا تغییري در رویکرد از سطح داخلی به    منظور به دنبال داشته است.  
تر از میدان  سپس، مطالعات کارشناسی براي استفاده بهینه و سریع   المللی در زمینه مدیریت مصرف گاز ایجاد کرد و سطح بین 

جی براي تولید آن  ان ي تولید ال فناور   . در مرحله بعد، مذاکره با کشورهاي دارنده ت دارد گازي مشترك پارس جنوبی ضرور 
گذاري مناسب براي  ت گذاري خارجی، سیاس جذب سرمایه   منظور به در داخل، همچنین مذاکره با کشورهاي واردکننده گاز  

 نماید. جی ضروري می ان هاي ال جی و در نهایت، تسریع در توسعه پروژه ان هاي بالقوه در برخی بازارهاِي ال استفاده از ظرفیت 
. ی پارس جنوب   دان ی م ،  گاز   مصرف ،  ی ال ان ج   گاز ،  ي انرژ   ت ی امن   کلیدواژه: 

مروزه انرژي گاز با توجه به مزایایی که دارد، به یکی از  ا 

شده  تر بزرگ  تبدیل  جهان  در  استراتژیک  کاالهاي  ین 

ین انرژي جهان باعث  تأم است و نقش مهم گاز طبیعی در  

شده که برخی قرن حاضر را قرن گاز بنامند. دارندگان  

براي      این منبع انرژي نیز برآن هستتند که از این ظرفیت 

رگذاري بر معامالت جهانی به نفع خود استفاده کنند،  ی تأث 

زیرا با توجه به اهمیت فزاینده گاز در آینده، هر کشور یا  

گروهی از کشورها که بتوانند کنترل بازار گاز را در دست  

یرگذار خواهند بود.  تأث المللی  گیرند، در عرصه بین 

m.ahadi@isu.ac.i                   1- دانش آموخته کارشناسى ارشد معارف اسالمى و اقتصاد، دانشگاه امام صادق علیه السالم، تهران، ایران
 2-  گاز   طبیعی   مایع شده   یا   ا ل انجی،   مایعی   است   روشن،   بدون  بو،   بدون  رنگ   که   بخش   اعظم   آن   از   متان   تشکیل   شده   است    و از   سردسازي   گاز 

طبیعی در دماي منفی 161 درجه سانتیگراد بهدست می آید. 

منابع   به  توجه  با  طبیعی  گاز  صادرات  اهمیت 

رهاي دارنده ذخایر گازي و محدود بودن بیکران کشو

کشورهاي  به  تنها  لوله  خط  طریق  از  آن  انتقال 

راه جوارهم به  را  کشورها  تولید تأساندازي  ،  یسات 

 با توجه تشویق کرده است. به همین سبب و    جیانال

توسعه میادین  دوري  نقاط به  از  طبیعی  گاز  یافته 

انتظار داشت که در سالمصرفی، می هاي آتی،  توان 

اي را در بازار جهانی گاز نقش مهم و فزاینده  جیانال

ایفا   انرژي  و  مجموعه  طبیعی  توصیف،  این  با  کند. 



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

بررسى تحوالت آتى بازار جهانى گاز با تأکید بر بازار ال ان جى
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قیمت مانند  کاهش عواملی  طبیعی،  گاز  باالتر  هاي 

تولید  هزینه واردات جیانال هاي  تقاضاي  افزایش   ،

و تمایل تولیدکنندگان گاز به تولید اقتصادي    جیانال

، افزایش تجارت گاز طبیعی  دورافتاده از ذخایر گازي  

یر این تأثرا به دنبال داشته است.  جیانالبه صورت 

تجارت   تحول  موجب  است،    جیانالعوامل  شده 

گزارش  به براساس  که  تجارت   BPطوري  مجموع 

درصد  42/60سال گذشته    10طی    جیانالنی  جها

در سال   مترمکعبمیلیارد    4/302افزایش یافته و از  

2019در سال    مترمکعبمیلیارد      485/ 1به     2010

سال   به  نسبت  که  میلیارد   7/182،  2010رسیده 

  افزایش داشته است.  مترمکعب

سهم خطوط لوله در تجارت گاز   2018در سال  

درصد  LNG  ،35درصد و سهم    65طبیعی جهان،   

38و    62به ترتیب به    2019بوده و این ارقام در سال  

شود این روند رو به  بینی میپیشدرصد رسیده است.  

سال   تا  همچنان  سهم   2035رشد  و  شود  حفظ 

یابد؛   جیانال افزایش  نصف  به  جهان  گاز  بازار  از 

برابر   7،  یجانالشود تجارت  بینی میهمچنین پیش

از این تر از خط لوله رشد و توسعه داشته باشد.  سریع

آ  70میزان   خاورمیانه  درصد  و  آسیا  در   انجامن 

سویی،  د.  شومی پایان  پیشاز  تا  که  است  بینی شده 

تنها    2020سال   از کل صادرات   28میالدي  درصد 

 جی جهان مربوط به کشورهاي خاورمیانه باشد.انال

به    رو،ین ازا توجهی  قابل  نحو  به  این کشورها  بازار 

جی وابسته است و موقعیت استراتژیک ایران، در  انال

این واحدها، فرصت خوبی را براي   صورت توسعه 

جی فراهم انعرضه گاز به بازارهاي آسیا و صدور ال

در   جی انالفقدان ظرفیت    و در عوض  خواهد کرد

یکی، داشت:  خواهد  منفی  نتیجه  دو  ضعف    ایران 

ورود  دیگري،  و  دوردست  بازارهاي  در  رقابت 

احتمالی    جیانال بازارهاي  به  شیل  گاز  از  حاصل 

 صادراتی گاز ایران از طریق خط لوله.  

هاي گاز شیل ایاالت متحده آمریکا ورود محموله 

می سبب  آینده،  احتمالی در  بازارهاي  برخی  شود 

نوبصادرات ایران از طریق خط لوله مانند اروپا و ج

ها شود. بنابراین، بررسی فرصت  روروبهآسیا با تهدید  

در جهان براي    جیانالو تهدیدهاي توسعه صنعت  

به راهکار  ارایه  و  چالشایران  رفع  که منظور  هایی 

ممکن است براي امنیت کشور و بازارهاي گاز ایران 

هاي احتمالی آن براي  ایجاد کند و استفاده از فرصت

یم و تهدید کشور ضروري به نظر  افزایش هزینه تحر

عنوان رسد، زیرا این موضوع مهم است که ایران بهمی

بر حفظ  نفت و گاز، عالوه  از ذخایر  کشوري غنی 

قدرت رقابتی خود در بازار جهانی انرژي، در صورت 

امکان از این توان براي توسعه روابط اقتصادي خود 

و   کشورها  ارتقاوبهبا  و  همسایه  کشورهاي  يیژه 

امنیت اقتصادي خود استفاده کند. 

عنوان کشوري  این موضوع مهم است که ایران به
از ذخایر نفت و گاز، عالوه بر حفظ قدرت   غنی 
صورت   در  انرژي،  جهانی  بازار  در  خود  رقابتی 
اقتصادي   روابط  توسعه  براي  توان  این  از  امکان 

و   کشورها  با  و  وبهخود  همسایه  کشورهاي  یژه 
 ارتقاي امنیت اقتصادي خود استفاده کند.



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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انداز آتی بازار  گزارش حاضر در نظر دارد چشم 
بررسی کند و در    جی ان ال ید بر نقش  تأک گاز را با  

براي حفظ   را  مناسبی  سیاستی  راهکارهاي  نهایت، 
جایگاه کشور در بازارهاي گاز ارایه دهد. در ادامه،  

همر  به  را  گاز  جهانی  بازارهاي  وضعیت  اهابتدا 
هايبازیگران اصلی هریک و در بخش بعد، روش 

ید بر دو روش خط لوله و  تأک انتقال گاز طبیعی را با  
می   جی ان ال  بخش بررسی  در  و  کنیم.  چهارم  هاي 

تجارت   کنونی  وضعیت  و    جی ان ال پنجم،  جهان 
سطح  چشم  در  را  آن  تقاضاي  و  عرضه  اندازهاي 

این   جهان تحلیل و در بخش بعد، وضعیت کنونی 
شیوه   دو  مقایسه  همراه  به  ایران  براي  را  صنعت 

لوله و   یعنی خط  بررسی    جی ان ال صادراتی عمده، 
یري را که این صنعت بر صنعت  تأث کنیم. سپس،  می 

کنیم و در نهایت، با  گذارد، بررسی می پتروشیمی می 
چالش  فرصت ارایه  و  صنعت  ها  و    جی ان ال هاي 

به  تأث همچنین   صنعت،  این  بر  تحریم  ارایه  یر 

در   ایران  جایگاه  حفظ  راستاي  در  راهکارهایی 
 پردازیم.  بازارهاي گاز می 

 بازارهاي جهانی گاز  -۱
در طول چند دهه گذشته سهم گاز طبیعی در سبد 
. سوخت مصرفی جهان رشد قابل توجهی داشته است

جهانی انرژي  سبد  در  طبیعی  سال    گاز  ،2018در 
سنگ فاصله بین زغالي که  اگونهبه بوده،    درصد  2/24

معادل   سهمی  تنها    27(با  طبیعی  گاز  و   3درصد) 
32درصد است. همچنین سهم نفت در سبد انرژي  

در ها حاکی از این است که  بینیاما پیش  درصد بوده،
درصد  27درصدي نفت به    32این سهم    2035سال  

درصد    27سنگ از  د. زغالیابو حتی کمتر تقلیل می
درصد به    2/24اما سهم گاز از    ،رسددرصد می  17به  
می  27 افزایش  فزایندهدرصد  رشد  این  به   یابد.  که 

می منجر  گاز  راهبردي  اهمیت  این   شود،افزایش  به 
 .که گاز یک منبع انرژي پاك است سبب بوده

 بینی شده تقاضاي گاز طبیعی (میلیون تن) روند پیش  -1نمودار  

Source: Bp Energy Outlook To 2040. 
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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
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ها از افزایش بینیپیش،  1با توجه به نمودار شماره  

تا تبدیل شدن    2030از سال    انرژي  سهم این حامل

بزرگ سوخت   ینتربه  سبد  در  انرژي  تأمین  منبع 

نفت)  جهان از  براساس   (بعد  دارد.  حکایت 

سبد  در  طبیعی  گاز  سهم  شده  انجام  برآوردهاي 

درصد    28به بیش از    2035سوخت جهانی در افق  

رسد. این افزایش مصرف که حاصل افزایش تولید می

ا بوده  جهان  گازي  ذخایر  توسعه   ،سرانجام  ،ستاز 

تجارت گاز طبیعی را در مناطق حاشیه منابع تولید و 

طوري ، بههمچنین بازارهاي دور در پی داشته است

براي گاز   به رشدي  تقاضاي رو  که در حال حاضر 

فراورده مانند گاز طبیعی مایعطبیعی و  شده هاي آن 

 ) در بازارهاي گاز وجود دارد.  جیانال(

بازار جهانی شامل آمریکا، اروپا   اینک گاز در سه

آسیا   میخرو  بیدوفروش  آسیا شود.  شرق  ازارهاي 

کـره ژاپـن،  چین،  و    مانند  آن  مانند  و  جنوبی 

جملـه از  اروپـا   هلند،و    ایتالیا،  لمانآ  :بازارهـاي 

عمده به   ياسـهم  را  طبیعی  گاز  تقاضاي جهانی   از 

داده  اختصاص  از  اندخود  بـ.  توجـه  بـا  ه سـویی، 

ایران و قطر   مانند  خاورمیانه  ـه کشورهاي حوزهینکا

حدود نیمی از کـل ذخـایر گـاز طبیعـی جهان را در 

کشورهاي  شرایط  از  که  است  نیاز  دارند،  اختیار 

به تجارت تقاضاکننده  راهبردهاي  بهبـود  منظور 

ن عرضه و تقاضاي جهانی، بیو ایجاد تعادل  الملل  بین

براي بازارهاي آسیا و اروپا   ،بنابراین  .آگـاهی یابنـد

که امنیت عرضه گـاز طبیعـی را در    مهم است بسیار  

تا در پی   ندکشورهاي خود در سطوح باالیی حفظ کن

. پاسیفیک شامل چین، شمال شرق آسیا و جنوب شرق آسیا   - آسیا       - 1

بـه   توجـه  با  کشورها،    هايشاخصهآن  این  مثبت 

گاز طبیعی نیز تمایل یابند گاز   کنندگان عمدهعرضه

نده  کنطبیعـی را در شرایط بهتري به کشورهاي تقاضا

از ایـن جهـت در ادامـه، رونـد عرضه   .صادر کننـد

و تقاضاي گاز طبیعی در بازارهاي آسیا و اروپا مورد 

 گیرد. می بررسی قرار 

 وضعیت بازار گاز طبیعی در منطقه آسیا  -الف

بازار  این در گاز تقاضاي اصلی آفریناننقش

قطر،  جنوبی ژاپن، چین، کشورهاي  تایوان و کره 

دراین شدتبه چین در مصرف رشد بین،هستند. 

شده  خواهد صعودي ارایه  آمارهاي  براساس  بود. 

آسیا  )BP  )2019توسط   در  واقع  کشورهاي   ، - 

درصد از مصرف گاز طبیعی جهان    4/21،  1پاسیفیک

را در اختیار دارند. از این میزان مصرف گاز طبیعی، 

آن    9/74 مایع  صورت بهدرصد  طبیعی  اگاز  ز شده 

طریق خاورمیانه و کشورهایی مانند مالزي، برونئی، 

می صادر  کشورها  این  به  استرالیا  و  شود.  اندونزي 

کامل به    طوربهژاپن، کره جنوبی و چین   بین،دراین

سال  جی  انال واردات   در  هستند.  ،2019وابسته 

آسیا    جیانالواردکنندگان   131/ 7پاسیفیک،    -در 

اند که در بین این ت کردهدریاف  جیانالمیلیون تن  

ژاپن   کردن  تنهابهواردکنندگان،  وارد  با  9/76یی، 

(البته، مجموع   استترین واردکننده  میلیون تن، بزرگ

واردات کشورهاي اروپایی بیشتر است) و پس از آن  

چین، کره جنوبی، هند و تایوان واردکنندگان بزرگ  

1/40،  61/ 7اند و واردات آنها به ترتیب  بودهجی  انال

همچنین    16/ 7و    24،   است.  بوده  تن  میلیون 



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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ینتربزرگکشورهاي قطر، روسیه، مالزي و نیجریه،  

گ  مایعصادرکنندگان  طبیعی  آسیااز  ناحیه  در  -شده 

جی انالپاسیفیک هستند که سهم هریک در صادرات  

میلیون تن در    8/20و    2/26،  3/29،  77/ 8به ترتیب  

بوده است.   2019سال 

وضعیت بازار گاز طبیعی در منطقه اروپا  -ب

بازار،  این  در  گاز  تقاضاي  اصلیِ  بازیگران 

اسپان ایتالیا،  انگلستان،  ترکیه  کشورهاي  و  فرانسه  یا، 

549، با مصرف  2018هستند. تولید گاز اروپا در سال  

معادل  مترمکعبمیلیارد   سهمی  از   3/14،  درصد 

مصرف گاز طبیعی جهان را به خود اختصاص داد که 

کرد ین میتأمآن را خود    مترمکعبمیلیارد    250/ 7تنها  

(به آفریقا  کشورهاي  طریق  از  بقیه  خصوصو 

یکاي شمالی صادر و آمریانه، روسیه  الجزایر)، خاورم

از  می شمالی  آمریکاي  از  اروپا  واردات  7/2شد. 

میلیون تن در سال   7/12به    2018میلیون تن در سال  

افزایش یافت و در بین صادرکنندگان به اروپا   2019

و  آفریقا  از  بیش  شمالی  آمریکاي  و  روسیه  سهم 

از   اروپا  واردات  یافت.  افزایش  9/48خاورمیانه 

میلیون تن در سال   9/85به    2018میلیون تن در سال  

افزایش یافت و این، یعنی سهم وارداتی آن از   2019

درصد رسید و این افزایش سهم با   24درصد به    12

ذخایر،  از  استفاده  افزایش  داخلی،  تولید  کاهش 

جیانالهاي گازي و افزایش واردات  افزایش نیروگاه

رقابتی  (براي    جیانالتر شدن  با  لوله  برابر خط  در 

این میزان افزایش در   مثال، از الجزایر) ممکن شد و

جیانالدرصدي تجارت    90واردات موجب رشد  

در سطح جهان شد.  2019در سال 

سال   در  واردات  میزان  این 2019بیشترین  در   ،

انگلیس  و  فرانسه  اسپانیا،  کشورهاي  توسط  بازار، 

،15/ 7ب به میزان  انجام شده است که هریک به ترتی

اند، داشته  جی انالمیلیون تن واردات    5/13و    6/15

واردات در   شیافزا  نیشتریبطوري که در این سال،  به

اسپانسیانگل  واروپا مشاهده شد   فرانسه،  هلند، ای،   ،

میلیون   +32(  افزایش واردات  نیشتریب  کیو بلژ  ایتالیا

اتن در  را  دادند.   تجارت  ن ی)  اختصاص  خود  به 

سهمی  با  بلژیک  و  هلند  ترکیه،  ایتالیا،  کشورهاي 

میلیون تن واردات در   5/ 1و    8/5،  4/9،  9/ 8معادل  

 هاي بعدي قرار گرفتند. رده

نشان  طبیعی گاز عرضه و تولید وضعیت  مطالعه

با دهدمی تقاضاي  گرفتن شدت و زمان گذشت که 

منابع به تگیوابس اروپایی، کشور 30 در طبیعی گاز

در   خواهد افزایش  شدتبه وارداتی گازي یافت. 

آژانس مطالعات نتایج براساس و راستا همین

از  1973 سال تا اروپا که  یحال در انرژي، المللیبین

بخش 2018 سال  در بوده  نیازبی طبیعی گاز واردات

اتحادیه  یمترمکعب میلیارد 549 عرضه از مهمی به 

اروپا از خارج کشورهاي از  واردات طریق  از اروپا

دهد،می نشان هابینیهمچنین پیش است. شده ینتأم

حتی و کند بسیار اروپا مصرف رشد اینکه رغمبه

-(به قاره این داخلی تولید کاهش به دلیل است، منفی

عمدهط به رو  آن تقاضاي  )هلند و انگلیس در ور 

طبیعی وارداتی به گاز   اروپا وابستگی بوده و افزایش

ترتیب،ینابهبسیار بیشتر خواهد شد.  2030در سال 

اروپا اتحادیه به طبیعی گاز عرضه در  واردات سهم

2019 سال در بود،  درصد  0 حدود  1970 آغاز  در که
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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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تا که شودمی بینیپیش و رسید درصد  24 حدود به

 یابد.  افزایش  درصد 70 به 2030 سال

 طبیعی در منطقه آمریکاوضعیت بازار گاز  -ج

مکنزي مؤسسه  گزارش  تولید 2018(  1بنابه   ،(

گاز   جیانال تولید  نتیجه  در  آمریکا  متحده  ایاالت 

که  ي  طوربهشیل، رشد شتابانی به خود گرفته است،  

سال   در  کشور  سر   2017این  پشت  با  توانست 

گذاشتن ترینیداد و روسیه، جایگاه ششم جهان را در 

کند. سپس، در سال    جیانالتولید   2018تصاحب 

- کوو  جیانالاین کشور با گشایش ترمینال صادرات  

یک پله دیگر جایگاه خود را ارتقا داد و با    2پوینت

بزرگ   صادرکننده  پنجمین  جایگاه  در  گرفتن  قرار 

، اندونزي را نیز پشت سر گذاشت و در سال جیانال

سومین 2019 عنوان  به  آمریکا  متحده  ایاالت   ،

بعد از قطر و استرالیا قرار   جیانالصادرکننده بزرگ  

با وارد کردن حدود  گرفت. مکزیک و کره جنوبی، 

صادراتی ایاالت متحده آمریکا،   جیانالدرصد از    20

اند، اما بوده  2018ترین مشتریان آمریکا در سال  بزرگ

میلیون تن   70/2به اروپا از  جی  انال   افزایش صادرات

سال   سال    7/12به    2018در  در  تن  ،2019میلیون 

موجب شد  کشورهاي اروپا و کره جنوبی با سهمی 

صادرات    53معادل   از  به   جیانالدرصد  آمریکا، 

بزرگ مشتریان  عنوان  متحده    جی انالترین  ایاالت 

سا در  اثرگذاري   2019ل  آمریکا  شوند.  شناخته 

آمریکا تنها به این کشورها محدود   جیانالتولیدات  

نبوده است و کشورهاي مختلفی در آمریکاي التین  

این کشور جی  انالمانند برزیل و آرژانتین، متقاضی  

1   - McKinsey

هستند. حتی کشورهاي ترکیه، مصر و امارات متحده  

کوتاه آنان    رغم فاصله بسیارعربی در خاورمیانه نیز به

که   قطر  صادرکننده  تربزرگبا  جهان    جی انالین 

 اند.وارد کرده  جیانالاست، از ایاالت متحده آمریکا  

صنعت   -۲ وضعیت  به  در  جیانالنگاهی 
جهان

استفاده بهتر از گاز طبیعی، انتقال ایمن گاز   منظوربه

و   یافته  اهمیت  هدف  بازارهاي  به  گازي  میادین  از 

عو این  تالشمجموعه  است  شده  باعث  هايامل 

هاي تبدیالت گازي زیادي براي دستیابی به فناوري

روش لحاظ  از توانمی را هافناوري صورت گیرد. این

کرد و هر تقسیم چهار دسته به آن، در رفته کار به

به با  باید کشوري یا یک خود، ویژه شرایط توجه 

بندد؛ براي  کار به و برگزیند را هاروش این از ترکیبی

ایران براي صادرات گاز طبیعی، ترکیبی از  مثال، در

انتخاب شده است    جیانالهر دو گزینه خط لوله و  

 دهیم. طور مختصر توضیح میکه در ادامه هریک را به

مناسب• از  یکی  لوله  لوله: خط  راهخط  هايترین 

طول  علت  به  لوله  است؛ خط  طبیعی  گاز  انتقال 

عم هزینه  و  زیاد  از عمر  یکی  پایین  لیاتی 

 مبدأهاي انتقال گاز طبیعی از  ترین روشاقتصادي

به مقصد است، اما مشکالتی نیز دارد. از جمله این 

می سرمایهمشکالت  به:  اولیهتوان  باال،   گذاري 

صرفه بلندمدت بودن قراردادهاي بین دو کشور، به 

آب در  لوله  خط  احداث  یا نبودن  عمیق  هاي 

که  مکان فعالیت ماههایی  نقاط  آن  در  یگیرها 

2- Cove Point



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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به هاي متحرك قرار دارد (کنند یا در معرض یخمی

باالي آن)،   از تأمسبب هزینه  لوله  امنیت خط  ین 

به تروریستی،  و  در حمالت خرابکاري  خصوص 

لوله  خطوط  سلب مورد  خشکی،  در  واقع  هايِ 

چانه و  تحرك  بهقدرت  و  صادرکننده  صرفه زنی 

به بازارهاي دوردست   نبودن انتقال گاز این روش

 اشاره کرد. 

مایعانال • (گاز طبیعی  امروزه صادرات  جی  شده): 

 دوردستبه نقاط    جیانالگاز طبیعی به صورت  

به دلیل توسعه   اروپا،  ي و اورنفاز جمله ژاپن و 

ترمودینامیکی  مزیت  جیانالیسات  تأس هاي 

، برآوردي از 1اقتصادي شده است. جدول شماره 

 1Btuهاي مورد نیاز را براي تولید هر میلیون  هزینه

مایع طبیعی  ارزش  گاز  زنجیره  در   جی انالشده 

 دهد.  نشان می

1- British Thermal Unit

جیانال هزینه تولید هر واحد  - 1جدول  

 )جی انال ه (زنجیر

يازادامنه هزینه (دالر به  فرآیند 
 )Btuهر میلیون 

 0/ 75 -3 )باالدستتولید گاز(
2-4سازيفراوري و مایع

8000تا  1000ونقل (حمل
 0/ 75-2/ 5 کیلومتر)

 3/ 5-9/ 5تحویلی جیانالهزینه 
سازي و تبدیل مجددذخیره

 75/0-2 به گاز  جیانال

 25/4-11/ 5جیانالکل هزینه هر واحد 
 . 2017: چاندرا،  مأخذ

مایع  طبیعی  از  گاز  بیش  که    56شده  است  سال 
محیط  به  با  سازگار  و  پاك  و  ایمن  سوختی  عنوان 

می  مطرح  در حال حاضر  زیست  در    62شود.  کشور 
20فعال هستند که    جی ان ال المللی  عرصه تجارت بین 

روسیه،   آمریکا،  متحده  ایاالت  استرالیا،  قطر،  کشور 
مالزي، نیجریه، اندونزي، ترینیداد، الجزایر، عمان، گینه  
گینه   مصر،  پرو،  آنگوال،  نروژ،  امارات،  برونئی،  نو، 
استوایی، کامرون و آرژانتین در زمره صادرکنندگان گاز  

شور در سال  ک   20شده قرار دارند و این  طبیعی مایع 
صورت    354/ 8،  2019 به  را  طبیعی  گاز  تن  میلیون 

به بازارهاي جهانی انرژي عرضه کردند. در    جی ان ال 
جنوبی، هند، تایوان،    مقابل، کشورهاي ژاپن، چین، کره 

مالزي،   سنگاپور،  کویت،  بنگالدش،  تایلند،  پاکستان، 
یا، بلژیک، فرانسه،  در آس اردن و رژیم اشغالگر قدس  

ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، انگلستان، هلند، ترکیه و  یونان،  
آرژانتین،   مکزیک،  کانادا،  آمریکا،  اروپا،  در  لهستان 

جمهوري   و  شیلی  آمریکا  دوم برزیل،  قاره  در  ینیکن 
مصرف   واردکنندگان جزء   مایع  و  گاز  عمده  کنندگان 

با   بین،دراین هستند.   آسیایی  و    50کشورهاي  درصد 

بزرگ   تجارت  جریان  نخستین 
در بین کشورهاي بازار آسیا    جی ان ال
میزان    - به  میلیون    3/77پاسیفیک 

مقدار  با  جریان  دومین  2/54تن، 
آسیا   از  تن  به   -میلیون  پاسیفیک 

کشورهاي آسیایی و سومین جریان به 
میلیون تن از خاورمیانه   3/36میزان  

 به کشورهاي آسیایی بوده است. 



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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تریندرصد واردات، بزرگ   22هشت کشور اروپایی با  
 اند. جهان بوده   جی ان ال واردکنندگان  

کشورهاي   ترتیب  به  بعدي،  نمودارهاي  در 
صادرکننده   و  می   جی ان ال واردکننده  شوند. مشاهده 

جهانی   افزایش    جی ان ال تجارت  از    13با  درصدي 
میلیون تن    354/ 7به    2018میلیون تن در سال     316/ 5

جی ان ال ن ششمین سال رشد  رسید. ای   2019در سال  
 این صنعت بود.   در طول تاریخ 

 2019کشورهاي مختلف در سال   جیان ال صادرات   -2نمودار  

 .20201: گزارش اتحادیه جهانی گاز، مأخذ

کشورهاي قطر، استرالیا، آمریکا، روسیه و مالزي به  

با   بازار،    7و    8،  10،  21،  22ترتیب  از  سهم  درصد 

اند.  بوده   2019در سال  جی  ان ال ترین صادرکنندگان  مهم 

اندونزي،   نیجریه،  کشورهاي  ترتیب  به  آن،  از  بعد 

اند. قطر موفق شده است جایگاه  ترینیداد و... قرار داشته 

ین صادرکننده جهان حفظ کند  تر بزرگ نوان  ع خود را به 

جیان ال و به دنبال آن استرالیا دومین صادرکننده بزرگ  

عنوان سومین  در جهان بوده و ایاالت متحده آمریکا به 

اکنون   است. روسیه  پیشی گرفته  مالزي  از  صادرکننده 

چهارمین صادرکننده بزرگ و مالزي پنجمین صادرکننده  

 هستند.   جی ان ال بزرگ  

1- International Gas Union (IGU), World LNG
Report 2020 . 

در سه بازار شاهد افت سطح صادرات نسبت به   تنها 

گزارش  :  ایم ه بود   2018سال   جهانی  براساس  اتحادیه 

صادرات   ن ی شتر ی ب   ي اندونز   )، 2020گاز(  - 2/ 7(   افت 

- 0/ 7یی ( استوا   نه ی را نشان داد و پس از آن گ   میلیون تن) 

 میلیون تن) قرار داشتند.   - 0/ 5(   و نروژ   میلیون تن) 
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سهم خطوط لوله در تجارت    2018در سال  
،  LNGدرصد و سهم    65گاز طبیعی جهان،   

به    2019درصد بوده و این ارقام در سال    35
 درصد رسیده است.   38و    62ترتیب به  



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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 2019کشورهاي مختلف در سال   جیان ال واردات  -3نمودار  

 . 2020دیه جهانی گاز، : گزارش اتحامأخذ

به ترتیب   جیانالترین واردکنندگان  همچنین مهم

جنوبی، هند، تایوان، اسپانیا، فرانسه، ژاپن، چین، کره  

ترکیه،   ایتالیا و  باالي    هرکدامانگلستان،  2با سهمی 

 دام هرکطور دقیق سهم  اند. بهدرصد از کل بازار بوده 

در جهان به    جیانالاز این کشورها از کل واردات  

بوده است.    3و    3،  4،  4،  4،  5،  7،  11،  17،  22ترتیب  

واردات در اروپا مشاهده شده است  ش یافزا نیشتریب

انگل اسپانسیکه  فرانسه،  اای،  هلند،  بلژ   ایتالی،  ک یو 

را به خود   + میلیون تن)32(  واردات  افزایش   نیشتریب

 اند.اختصاص داده

 میلیون تن)   برحسب( 2019ی در سال  واردات ترین بازارهاي صادراتی و بین مهمجی ان ال تجارت  - 2جدول  

 صادرات قطر  استرالیا  آمریکا  روسیه  مالزي  نیجریه  ترینیداد  الجزایر 

 واردات 

 ژاپن  8/ 7 29/ 8 3/ 6 6/ 3 9/ 4 0/ 8- 0/ 1
چین 8/ 5 28/ 2 0/ 5 2/ 8 7/ 5 2 0/ 8 0/ 1

 کره جنوبی  11/ 1 7/ 6 5 2/ 4 4/ 7 0/ 6 0/ 1-
هند  9/ 7 1 1/ 8 0/ 2 0/ 4 2/ 7 0/ 1 0/ 2

 تایوان  4/ 7 4/ 4 0/ 5 1/ 5 2/ 5 0/ 2 0/ 1-
 اسپانیا  3/ 2- 3/ 1 2/ 3 3/ 1 - 2/ 1 0/ 8
 فرانسه  1/ 3- 2 5 - 3 0/ 2 2/ 7
 انگلیس  6/ 6- 2/ 1 2/ 4 - 0/ 3 0/ 7 0/ 7
 ایتالیا  4/ 7- 1/ 2 0/ 1 - 0/ 1 1/ 1 2/ 2
 اروپا  23/ 5- 12/ 7 15/ 1 - 11/ 2 4/ 7 11/ 3
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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

بررسى تحوالت آتى بازار جهانى گاز با تأکید بر بازار ال ان جى
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، با وجود اینکه  مجموع  2با توجه به جدول شماره  

صادرات در قطر بیشتر از استرالیا است، اما بیشترین  

2018نسبت به سال    2019افزایش صادرات در سال  

و  بوده  نو  گینه  و  مالزي  استرالیا،  کشورهاي  در 

صادرات استرالیا به ژاپن، چین و کره جنوبی که به 

میلیون تن بوده،    6/7  و   2/28،  8/29ترتیب به میزان  

  2019را در سال    جیانالسه گردش تجاري بزرگ  

  5/23رقم زده است. بعد از استرالیا، قطر با صادرات  

میلیون تن به کره جنوبی   1/11میلیون تن به اروپا و  

صادرات   میزان  داشته  جیانالبیشترین  است.   را 

ین صادرکننده  تربزرگشود،  که مشاهده می  طورهمان

ین واردکننده ژاپن و بعد از تربزرگقطر و  جی  انال

اتحادیه اروپا ( افزایش    واسطهبهآن کشورهاي عضوِ 

خود)   جیانال  صادرات بازارهاي  به  خاورمیانه 

از سال   در   تاکنون   2018هستند. قطر توانسته است 

 باقی بماند.  جیانالین صادرکننده تربزرگجایگاه 

صادرات   حکایت  اهبینیپیش سهم  افزایش  از 

هاي المللی دارد. مزیتدر بازارهاي گاز بین  جیانال

تر بودن آن نسبت قیمتی و مصرفی گاز طبیعی و پاك

هاي فسیلی، تقاضا براي آن را در تمام به سایر سوخت

جیانالنقاط دنیا افزایش داده است. توسعه صنعت  

ون خواهد بود.  افزدر حقیقت پاسخی به این نیاز روز

کشور برتر صادرکننده   10به ترتیب   -4نمودار  

 (درصد)  2019در سال  جیان ال 

 . 2020گزارش اتحادیه جهانی گاز، : مأخذ

 میلیون تن)  برحسب( 2019بین مناطق جهان در سال  جیان ال تجارت  - 3جدول  

آمریکاي اروپا  کل
 -آسیا  خاورمیانه  آفریقا  آمریکاي شمالی  شوروي سابق  التین

 پاسیفیک 
 نواحی صادرکننده 

 نواحی واردکننده 

 پاسیفیک  -آسیا  77/ 3 31/ 2 2/ 9 9/ 5 8/ 8 2/ 1- 131/ 7
 آسیا  54/ 2 36/ 3 13/ 6 3 4/ 8 1/ 9 0/ 1 114/ 5
 اروپا  - 23/ 5 25/ 1 12/ 7 15/ 1 5/ 9 4/ 2 85/ 9
 آمریکاي التین - - 0/ 8 4/ 2 - 2/ 6 0/ 4 8/ 1
 آمریکاي شمالی  0/ 2- 1/ 5 2/ 9 0/ 1 3/ 1 - 7/ 7
 خاورمیانه  0/ 1 3/ 0 1 1/ 4 0/ 6 0/ 8- 6/ 9
 آفریقا -- 0/ 1 -- -- 0/ 1
 کل 131/ 7 93/ 9 45 33/ 8 29/ 3 16/ 3 4/ 7 354/ 7

 . 2020: گزارش اتحادیه جهانی گاز، مأخذ
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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

بررسى تحوالت آتى بازار جهانى گاز با تأکید بر بازار ال ان جى
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جر3  شماره  جدول ال  ان ی،  نی ب  ی جانتجارت 

می نشان  را  صادرکنندگان  و  دهد. واردکنندگان 

دهنده بیشترین میزان جریان  نشان  یرنگ   يهاقسمت 

ال است.  انتجارت  مشاهده   طورهمانجی  که 

در  جیانالشود، نخستین جریان تجارت بزرگ  می

3/77پاسیفیک به میزان    -بین کشورهاي بازار آسیا  

میلیون تن از   2/54میلیون تن، دومین جریان با مقدار

سومین   -آسیا   و  آسیایی  کشورهاي  به  پاسیفیک 

میزان   به  به   3/36جریان  خاورمیانه  از  تن  میلیون 

جریان  همچنین  است.  بوده  آسیایی  هاي کشورهاي 

پاسیفیک رخ داده    -قابل توجهی از خاورمیانه به آسیا  

میلیون تن و    44/ 7،  2018ال  که البته، این رقم در س

سال   این   2/31،  2019در  و  است  بوده  تن  میلیون 

می   صادراتکاهش   نشان  قبل  سال  به  دهد، نسبت 

رفت، با پایین به آسیا می  قبالًها که  بسیاري از جریان

مکان کرده ، به اروپا نقل  2019ها در سال  آمدن قیمت

می یادآوري  تجارت  است.  به   انه یخاورمشود، 

 میلیون تن بوده است.  3تنها   انهیرمخاو

طور عمده به بازارهاي اروپا و آسیا  صادرات آفریقا به 

الجزایر و    واسطه به بوده که   افزایش صادراِت کشورهاي 

مصر و همچنین افزایش تقاضاي کشورهایی مانند چین و  

بنگالدش، میزان صادرات نسبت به سال قبل افزایش یافته  

4/ 6پاسیفیک از    - فریقا به آسیا  آ   جی ان ال است. صادرات  

2019میلیون تن در سال    2/ 9به    2018میلیون تن در سال  

که صادرات به آمریکاي شمالی  کاهش یافت، در حالی  

مشابه    طور به نیز    ی شمال   ي کا ی آمر (مکزیک) افزایش یافت.  

ي کا ی آمر پاسیفیک، آسیا، اروپا، خاورمیانه،    - به مناطق آسیا  

صادرات    ی شمال  التین  آمریکاي  که    جی ان ال و  داشته  

قیمت   تحوالت  به  توجه  با  صادرات،  جریان  بیشترین 

آسیا  2019 سپس،  و  اروپا  در  است.    - ،  بوده  پاسیفیک 

روسیه بیش از نیمی از صادرات خود را به اروپا داشته  

پیوسته  طور به دریاي شمال که    واسطه به است. همچنین  

می  تو رشد  قابل  حجم  آسیا  کند،  منطقه  به  نیز  – جهی 

 ویژه ژاپن صادرات داشته است.  پاسیفیک، به 

جهانی   در   جیانالتوزیع  التین  آمریکاي  در 

مشابه آمریکاي شمالی بوده    2018و    2019هاي  سال

به التین  است.  آمریکاي  داخل  تجارت  اینکه  عالوه 

میلیون تن در   6/2به    2018میلیون تن در سال    8/3

کاهش یافته و در عوض، مقادیر بیشتري    2019سال  

نسبت به سال قبل به اروپا و آسیا صادر شده است. 

همچنین واردات آمریکاي التین به آمریکاي شمالی  

 ، مشابه سال گذشته بوده است. 2019در سال 

افزایش صادرات نروژ به فرانسه و لیتوانی،    واسطه به 

میلیون    3/ 1اروپا (توسط نروژ) به اروپا از    صادرات میزان  

سال   در  سال    4/ 2به    2018تن  در  تن  2019میلیون 

الی بود که میزان واردات اروپا در  افزایش یافت. این در ح 

میلیون تن    48/ 9ها، افزایش یافت و از  اثر کاهش قیمت 

 رسید.   2019میلیون تن در سال    58/ 9به    2018در سال  

مهم  واردکنندگان  همچنین  ترین 
کره   جی ان ال چین،  ژاپن،  ترتیب  به 

اسپانی تایوان،  هند،  فرانسه، جنوبی،  ا، 
ترکیه،   و  ایتالیا  با    هرکدامانگلستان، 

اند. درصد از کل بازار بوده  2سهمی باالي  



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  جی انالو تقاضاي    عرضهانداز  چشم -۳
جهان

که در بخش قبل مشاهده شد، کشورهاي   طورهمان

مشارکت دارند. با توجه به    جیانالزیادي در بازار  

سال بینیپیش تا  همچنان  بازار  تقاضا،  کنونیِ  هاي 

تقاضا    2023-2022 مازاد  بود  روروبهبا  .خواهد 

سرمایه به  آینده  دهه  یک  در  هايگذاريبنابراین، 

کافی   عرضه  براي  خو  جیانالجدید  بود.  نیاز  اهد 

یرتأثهاي ساحلی تحت  هرو، زمان تحویل پروژین ازا

 قرار خواهد گرفت. 

شکل   گاز،  جهانی  اتحادیه  گزارش  براساس 

و    جی ان ال قراردادهاي   است  تغییر  حال  در 

کنندگان باید در بندهاي  شود. عرضه مدت می کوتاه 

شاخص  و  فاصله  مدت،  شامل  دیگر  قرارداد  هاي 

کنن انعطاف  عمل  باعث  پذیرتر  موضوع  این  د. 

انعطاف تولیدکنندگان و متقاضیان تسهیالت مربوط  

زمینه    جی ان ال به   توسعه  موجب  جی ان ال هاي  و 

می  از  شناور  که شود.  فاصله    آنجا  صنعت  این  در 

است،   مهم  یا  جی ان ال رو،  ین ازا بسیار  شناور  هاي 

کوچک  تأس  مقیاس  در  براي  حل راه یسات  ی 

 شود. ی می تلق   دور   یار بس هاي  فاصله 

جیانالتجارت    2040انداز  از چشم  BPتحلیل  

 زیر است:  صورت به

   جهانی رشد   جیانالعرضه  کنونی  صورت  به 

یوسته تبدیل  پهمبهکند و به یک بازار رقابتی و  می

 خواهد شد. 

  عرضه مقدار  موجود،  وضع  ادامه  سناریوي  در 

چشم  جیانال از    2040انداز  در  برابر   2بیش 

خواهد شد. بیشتر این رشد در چند سال آینده با 

هاي در دست ساخت اتفاق خواهد تکمیل پروژه

سال   به  هرچه  و  می  2040افتاد  شویم، نزدیک 

 سرعت رشد کمتر خواهد شد.

 جیانالکنندگان  ترین عرضهقطر و آمریکا اصلی

به بود،  ازخواهند  بیش  که  درصد    50  نحوي 

از طرف این دو   2040در سال  جی  انالصادرات  

اساسی   افزایش  اما  بود،  خواهد  سبب به  کشور 

پروژه استرالیا، تکمیل  ساخت  دست  در  هاي 

 روسیه، شرق و غرب آفریقا خواهد بود. 

 پذیري و دسترسی به گاز طبیعی  با افزایش رقابت

طور عمده بازارهاي جدیدي به  جیانالبه شکل  

سب کشورهاي به  و  چین  تقاضاي  افزایش  ب 

شکل    تر کوچک بنگالدش  و  پاکستان  مانند  آسیا 

-خواهند گرفت. اروپا همچنان یک بازار مهم به

مازاد محموله  جیانال هاي بزرگعنوان متقاضی 

بین  و هم به براي رقابت  و   جیانال عنوان قطبی 

 خط لوله خواهد بود. 

 براي  و توانایی    جیانالهاي  تحرك محموله آنها 

به سیگنال قیمتی، موجب جامعواکنش  و هاي  تر 

قیمتهماهنگ شدن  بازار  تر  در  گاز  جهانی  هاي 

 گاز خواهد بود. 

   2040تا سال    جی ان ال آسیا و اروپا دو متقاضی اصلی

بود.   بر  ین ازا خواهند  بازارها  این  توسعه  نحوه  رو، 

 یر اساسی خواهد گذاشت. جی تأث ان ال تجارت  

 شکل براي  گنحوه  آسیا  در  بازار   جی انالیري 

است، زیرا مقایسه مجموع   سؤالآمریکا هنوز مورد  

نزدیک نواحی  از  صادرات  و  آسیا  از واردات  تر 



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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آمریکا به بازار آسیا که هزینه انتقال کمتري دارند، 

دهد آسیا نیاز چندانی به واردات از آمریکا نشان می

کشورهاي   هم  عمل،  در  اما  داشت،  نخواهد 

بیشتر به تنوع   جیانالردکننده و هم صادرکننده  وا

رو، ین ازابخشیدن به سبد انرژي خود تمایل دارند.  

زیادي    احتمالبه به جی  انالمقادیر  آمریکا  از 

 کشورهاي آسیایی صادر خواهد شد.

کاهش  کنونی  مقدار  نصف  به  اروپا  تولیدي  گاز 

خواهد یافت. به این جهت مقدار گاز وارداتی اروپا 

مصرف کل   چهارمسهاز نصف مصرفِ کلِ کنونی به  

سال   تا  ادامه   2040خود  با  یافت.  خواهد  افزایش 

و  گاز  جهانی  بازارهاي  توسعه  و  موجود  روندهاي 

یوسته شدن این بازارها، نگرانی اروپا نسبت به پهمبه

وابستگی به گاز روسیه کاهش  و صادرات روسیه از 

سوم مصرف کل اروپا به مقدار نصف مصرف کل یک

 افزایش خواهد یافت. 

در ایران جیانالوضعیت کنونی صنعت   -۴
داشتن   اختیار  در  با  ذخایر    18ایران  کل  از  درصد 

شده گاز طبیعی جهان در جایگاه اول کشورهاي اثبات

بزرگ دارنده گاز قرار دارد. با وجود این، ایران تنها  

درصد از کل تولید جهانی گاز را برعهده دارد.    2/6

صاحبان   اول  رتبه  در  ایران  آنکه  وجود  با  بنابراین، 

جه گازي  ذخایر  به بزرگ  تولید  اما  دارد،  قرار  ان 

زمینه   در  است.  نیافته  گسترش  متناسب  صورت 

تولیدي   گاز  عمده  بخش  که  آنجا  از  نیز  صادرات 

شود، ایران جایگاه مناسبی کشور در داخل مصرف می

انگیزه براي توسعه تولید و ندارد.  هاي اصلی کشور 

صادراتی  بازارهاي  تنوع  شامل  کشور  گاز  صادرات 

پاسیفیک)    -ران (بازار گاز اروپا و آسیا  گاز طبیعی ای 

و نزدیکی به بازارهاي گاز طبیعی هند و چین است.  

نکته مهم دیگر این است که نبود سرمایه و منابع مالی 

براي   پروژه  تأمالزم  مالی  همچنین    جیانال ین  و 

ثباتی مالی، اقتصادي و مقرراتی کشور موجب شده بی

اي به مشارکت قهالمللی عالهاي بیناست که شرکت

ایران نداشته باشند، اما با وجود   جیانالهاي  در طرح

گذاري خارجی در بخش صنعت این، جذب سرمایه

توسعه  دالیل  از  دیگر  یکی  همواره  کشور،  نفت 

 بیان شده است.   جیانال

خود سه پروژه   جیانالایران براي توسعه صنعت  

پارس    14و    13،  12،11تعریف کرده است. فازهاي  

پروژه این  اجراي  براي  گرفته  جنوبی  نظر  در  ها 

 از: اندعبارتها اند. این پروژهشده

: این پروژه مشتمل بر دو ردیف جیانالپارس    -الف

جیانالمیلیون تن    5فرآیندي با ظرفیت تولید هریک  

داشتن   اختیار  در  با  از    18ایران  درصد 
اثبات ذخایر  در  کل  گاز طبیعی جهان  شده 

اول کشورهاي بزرگ دارنده گاز قرار  جایگاه  
درصد از    6/ 2دارد. با وجود این، ایران تنها  

دارد.   برعهده  را  گاز  جهانی  تولید  کل 
اول  رتبه  در  ایران  آنکه  وجود  با  بنابراین، 
صاحبان بزرگ ذخایر گازي جهان قرار دارد،  
اما تولید به صورت متناسب گسترش نیافته  

از    است. نیز  صادرات  زمینه  که در  آنجا 
داخل   در  کشور  تولیدي  گاز  عمده  بخش 

 شود، ایران جایگاه مناسبی ندارد. مصرف می
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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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سال   میزان  استدر  به  پروژه  خوراك  گاز   .1750

فوت استاندارد  روز  میلیون  در  از   ستامکعب  که 

 شود.ین میتأمفازهاي میدان گازي پارس جنوبی 

: این پروژه مشتمل بر دو ردیف جیانالایران    -ب

سالیانه   تولید  ظرفیت  با  موازي  4/5  هرکدامفرآیند 

تن   به   جیانالمیلیون  کارخانه  خوراك  گاز  است. 

فوت  1910میزان   استاندارد  روز میلیون  در  مکعب 

که از فازهاي میدان    استي  براي هر دو ردیف فرآیند

 شود. ین میتأمگازي پارس جنوبی 

: این پروژه مشتمل بر دو ردیف  جی ان ال پرشین    - ج 

هریک   تولید  ظرفیت  با  تن    1/ 8فرآیندي  میلیون 

سال    جی ان ال  به  است در  پروژه  این  گاز خوراك   .

فوت   2770میزان   استاندارد  روز  میلیون  در  مکعب 

ینتأم که از فازهاي میدان گازي پارس جنوبی    است 

بازارهاي  می  شامل  صادرات شود.  ایران،  بالقوه  ی 

بازارهاي اروپاي شرقی، هند، پاکستان، عمان، عراق،  

کره  ژاپن،  است.    چین،  غربی  اروپاي  و  جنوبی 

و   پاکستان، عمان  هند،  اروپاي شرقی،  به  صادرات 

چین،و صادرات به    است عراق از طریق خط لوله  

جی ان ال ژاپن، کره جنوبی و اروپاي غربی از طریق  

در  است  روسیه،  شرقی،  اروپاي  به  صادرات  در   .

پاکستان، قطر و ترکمنستان، در   صادرات به هند و 

آسیا  چین،  به  و  - صادرات  روسیه  پاسیفیک، 

جنوبی،   کره  و  ژاپن  به  صادرات  در  و  ترکمنستان 

عرض   - آسیا   در  ایران  اصلی  رقباي  هپاسیفیک 

 هستند.   جی ان ال 

 از رقباي ایران در بازارهاي بالقوه صادراتی   هرکدام یمزیت رقابت - 4جدول  

شیوه صادرات رقباي عمده 
 مزیت رقابتی  گاز طبیعی 

 نسبت به ایران مزیت دارد. نزدیکی به بازار اروپا: به همین علت در صادرات به شیوه خط لوله  خط لوله  روسیه 

جیانالقطر 
ها پیش از ایران و با هزینه سازي گاز مدتگذاري اولیه قطر در زمینه مایعصرفه ناشی از مقیاس: سرمایه

تر و مزیت قیمتی ایران کمتر از کمتر انجام گرفته است؛ بنابراین، دوره بازگشت سرمایه ایران طوالنی
 قطر است. 

 -آسیا 
جیانال پاسیفیک 

 جیانالشده  ونقل یک متغیر مهم در تعیین قیمت تمامنزدیکی به بازار شرق و جنوب آسیا: هزینه حمل
نو و اندونزي که به این بازارها نزدیک هستند، نسبت به   است. بنابراین، کشورهایی مانند استرالیا، گینه

 ایران مزیت دارند. 
آفریقاي  

نزدیکی به بازارهاي مقصد: کشورهاي الجزایر، نیجریه و ترینیداد نیز به بازارهاي اروپاي غربی نزدیک  جی انال شمالی و غربی 
 هستند و نسبت به ایران مزیت دارند. 

 هاي پژوهش. : یافتهمأخذ

صنعت  فرصت -۵ توسعه  تهدیدهاي  و  ها 
جیانال

نحوه  طبیعی،  گاز  حوزه  در  عمده  مسایل  از  یکی 

صادرات آن است. در همین راستا باید در چهارچوب 

هاي صادرات صادرات گاز توازنی منطقی بین برنامه

به صورت   و  لوله  خط  توسط  طبیعی  جی انالگاز 

ملی، در صورت بروز   برقرار شود تا عالوه بر تقویت

د صادراتی مشکل در کشورهاي مسیر ترانزیت، درآم

تحت   ایران  تأثکشور  این،  از  گذشته  نگیرد.  قرار  یر 

از سویی، داراي برخی  جی  انالبراي توسعه صنعت  



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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 روروبههایی  ها بوده و از سوي دیگر، با چالشمزیت

 پردازیم:است که در ادامه به بیان آنها می

ها فرصت -الف

 جهان در سه گروه   یجانعمده ال کنندگانمصرف

شوند و ایران از نظر  می  آسیا، اروپا و آمریکا تقسیم

بازار   سه  این  میانه  در  قرار اگونهبهجغرافیایی  ي 

گرفته است که آسیا و آسیاي جنوب شرقی در یک  

واقع   آن  دیگر  در طرف  آمریکا  و  اروپا  و  طرف 

اند و ایران از ظرفیت بسیار باالیی براي فروش  شده

 ه تمام این بازارها برخوردار است. ب جیانال

   سال آمار  آخرین  از   2019براساس  شده  منتشر 

بریتانیا نفت  شرکت  ایران  1سوي  گازي  ذخایر   ،

روسیه    مترمکعبتریلیون    9/31 از  بعد  که  بوده 

ایران   بنابراین،   دومین ذخیره گازي جهان است. 

بسیار   واسطهبه موقعیت  گازي،  بیکران  منابع  این 

حوزه گاز طبیعی دارد که این موضوع ممتازي در  

سرمایهمی جذب  موجب  خارجی  تواند  گذاران 

 شود. جیانالگذاري در زمینه براي سرمایه

   اینکه ذخیره به فضاي بسیار   جیانالبا توجه به 

دارد،   نیاز  طبیعی  گاز  به  نسبت  رو، ین ازاکمتري 

نیروگاهمی در  برق  توان  از جابههاي  استفاده  ي 

مواد  گازوییل   دیگر  از  آالو  در   جیانال ینده 

 ساعات پیکِ بار استفاده کرد. 

   مورد همواره تأمدر  لوله  خطوط  امنیت  ین 

به نگرانی توجه  با  اکنون  دارد.  وجود  هایی 

کشمکش هند و پاکستان، صادرات گاز از طریق  

می هند  به  لوله  ریسکخط  و تواند  امنیتی  هاي 

1- BP Statistical Review of World Energy June
2019 . 

وض این  در  باشد.  داشته  باالیی  عیت، سیاسی 

شکل   به  هند  به  ایران  گاز   جی انالصادرات 

تواند در دستور کار وزارت نفت قرار گیرد و می

موقعیت ایران را در رقابت با رقیب خود، قطر، در 

 بازار هند بهبود ببخشد. 

  اگر ایران بتواند با قراردادهاي دوجانبه با چین این

سرمایه در  را  حوزهگذاريکشور  گاز هاي  هاي 

) حمل  طبیعی  پاالیش،  و...) استخراج،  ونقل 

تواند داراي مزیت رقابتی باالیی دخالت دهد، می

 به بازارهاي چین باشد. جیانالدر صادرات 

  کفایت عدم  و  اروپا  طبیعی  گاز  تقاضاي  افزایش 

عرضه روسیه به دالیل تکنولوژیکی (فناورانه) از 

سازي مبادي  هاي اروپا براي متنوعیک سو و انگیزه

عدم تأم و  امنیتی  دالیل  به  صادراتی  گاز  ین 

وابستگی به روسیه از سوي دیگر، باعث شده است 

هايِ انرژيِ حال حاضر  ترین سیاستیکی از مهم

هزینه ین انرژي جدید و کمتأماروپا، یافتن مبادي  

باشد.بنابراین، ایران با توجه به ذخایر گازي عظیم  

به یتیک و دسترسی  ژئوپلخود و موقعیت خاص و  

میآب آزاد،  براي  هاي  مناسبی  بسیار  منبع  تواند 

-صادرات گاز مازاد بر مصرف خود به اروپا به  

 باشد.  جیانالصورت 

   صنعت جذب    جیانالتوسعه  و  کشور 

هايهاي خارجی به تعامل با قدرتگذاريسرمایه

ایجاد می  منجرجهانی   شود و تمایل آنها را براي 

د و نقش ایران را در ثبات در منطقه به دنبال دار

 دهد.معادالت جهانی افزایش می
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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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   صنعت انعطافجیانالتوسعه  و ،  قیمت  پذیري 

می باالتر  را  فروش  بهبازارهاي  که برد،  طوري 

هاي سیاسی و قانونی عالوه بر اجتناب از ریسک

با  از کشورهاي مختلف  لوله  عبور خط  براي  که 

می هستیم،  مواجه  در  آنها  را  محموله  جایی توان 

 فروخت که باالترین قیمت را داشته باشد. 

 ها چالش -ب

  که گاز  صنعت  توسعه  جامع  استراتژي  فقدان 

راهکارهاي  اولویت  و  زمینه  این  در  موجود  هاي 

هاياجرایی براي دستیابی به آنها را براي دستگاه

و  تولید  بهینه  واحد  الگوي  و  مشخص  درگیر 

 مصرف را تعریف کند.

   طوري که مشخص در صنعت گاز، بهفقدان راهبرد

هنوز بر سر تزریق گاز به میادین نفتی و صادرات  

یا خط لوله   جیانالطور صادرات به شکل  و همین

 وجود دارد.  نظراختالف

 جیانالگیري متعدد در زمینه  وجود مراکز تصمیم ،

گیرنده نهایی براي  ي که هیچ ارگانی تصمیماگونهبه

 .انجام یک پروژه نیست

   ي تولید نفت و گاز در کشور که فناورعدم ارتقاي

 شود.هاي عملیاتی میموجب باال رفتن هزینه

  مصرف داخلیِ بسیار باالتر از میزانِ استاندارد که

گاز   گسترده  صادرات  نتیجه،   طبیعی امکان  در  و 

 را از کشور سلب کرده است.  جیانال

  عرضه  انعطاف و  قیمت  بیشتر  جیان ال پذیري 

واند موجب تمایل بیشتر کشورهاي واردکننده  ت می 

رو، آنها کمتر به  ین ازا شود.    جی ان ال گاز به واردات  

تمایل    قراردادهاي انعقاد   لوله  خط  طریق  از  گاز 

خواهند داشت. در این صورت، حرکت کشور به  

ناپذیر خواهد بود؛ در  اجتناب   جی ان ال سمت توسعه  

 اهد داشت. غیر این صورت، سهمی از بازار گاز نخو 

  به  تحریم ایران  ورود  اصلی  موانع  از  یکی  ها 

ها درترین اثر تحریم بازارهاي جهانی هستند. مهم 

گذاري در بخش  تواند کاهش سرمایه بلندمدت می 

کشور باشد.  جی  ان ال ویژه صنعت  نفت و گاز و به 

بهره تأخ  در  از  یر  یکی  جنوبی  پارس  از  برداري 

سرمایه نمونه  کاهش  آشکار  ایران  گ هاي  در  ذاري 

خصوص آمریکا،  کنندگان، به است. همچنین تحریم 

کوتاه  می در  شرکت مدت  بر  فشار  با  هايتوانند 

 خریدار، مانع خرید نفت و گاز ایران شوند. 

   عمده در   طورکه  به  جیانالي تولید  فناورنداشتن

یکایی است و این آمر هاي اروپایی و  اختیار شرکت

علت  شرکت به  بهتحریمها،  ل معمو  طورها 

 مند به همکاري با ایران نیستند. عالقه

  شرکت از  خروج  شل  و  توتال  مانند  هایی 

خروج    جی ان ال هاي  پروژه  علت  به  ایران 

تواند  ها، می آمریکا از برجام و بازگشت تحریم 

جیان ال ید  هاي تول به توقف کامل برخی پروژه 

 شود. منجر  ایران  

صنعت   توسعه  براي  خود  جیان الایران 
فازهاي   است.  کرده  تعریف  پروژه  سه 

براي   14و    13،  12،11 جنوبی  پارس 
 اند. ها در نظر گرفته شدهاجراي این پروژه



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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گیري و پیشنهادها نتیجه
جیان ال   صنعت   و   گاز   ت ی وضع   گزارش،   ن ی ا   در 

و مشخص شد، سهم   بررسی  ایران  و  براي جهان 

دهه  ان ال  یک  طی  گاز  جهانی  تجارت  از  جی 

درصد در سال    34گذشته، با داشتن سهمی معادل  

در این سال به    مترمکعب میلیارد    249/ 7از    2009

سال    مترمکعب میلیارد    431 و    2018در  رسیده 

درصد را از تجارت جهانی گاز    46سهمی معادل  

ها حاکی از  بینی اص داده است. پیش به خود اختص 

همچنان به رشد خود    جی ان ال این است که صنعت  

سال   تا  و  داد  خواهد  از    2030ادامه  آن  سهم 

درصد افزایش خواهد یافت و در    50صادرات به  

این مسیر رشد، کشورهاي آمریکا و استرالیا نقش  

توسعه   زیرا  داشت،  خواهند  در  جی ان ال مهمی 

آم  مانند  می کشوري  موجب  مسیرهاي  ریکا  شود 

از آمریکاي شمالی، به بازارهاي    جی ان ال صادرات  

احتمالیِ گازِ ایران از جمله: اروپا، هند و بازارهاي  

عنوان  شرق و جنوب شرق آسیا تغییر کند و ایران به 

کشوري که بیشترین ذخایر گازي جهان را دارد، از  

صنعت   این  می تأث توسعه  بنابراین،  یر  باپذیرد.  

توجه به محدودیت انتقال گاز از طریق خط لوله و  

طریق   از  صادرات  روزافزون  توسعه  به  توجه  با 

ویژه توسط کشورهاي رقیب، بخشی از  جی، به ان ال 

به   باید  دوردست  مناطق  به  ایران  گاز  صادرات 

ال  نیازمند  ان صورت  آن  تحقق  که  انجام شود  جی 

زیرساخت  و  ایجاد  مورد  تأم ها  تجهیزات  نیازین 

ها وبیان شد و با توجه به فرصت   آنچه بنابر  است.  

صنعت  چالش  توسعه  زمینه  در  شده  مطرح  هاي 

می ان ال  نظر  به  ایران،  در  با  جی  برخورد  در  رسد 

 راهکارهاي زیر مناسب باشد:   این صنعت 

 از سطح  کشور در زمینه مصرف گاز  رویکرد  تغییر

  المللیبینبه سطح  داخلی 

از در بخش خانگی اهمیت سیاسی  براي ایران مصرف گ 

ایم  و همواره به دنبال این بوده   اي دارد اي ویژه و منطقه 

که شبکه گازرسانی در داخل کشور را گسترش دهیم و  

کنیم در داخل مصرف کنیم. این مصرف  هرچه تولید می 

ی توان نا بسیار باالي انرژي در کشور خود یکی از عوامل  

رو، انجام مطالعات جامع در  ین ازا   . براي صادرات است 

بر نیاز داخل (اعم    خصوص استفاده بهینه از گاز مازاد 

و صنعتی) ضروري   تجاري  نظر از بخش خانگی،  به 

طوري که بتوان با مدیریت مصرف گاز در  رسد، به می 

داخل، سهم ایران را از تجارت جهانی گاز افزایش داد، 

کاهش   انرژي  داخلی  مصرف  اگر  نه نیابد اما  تنها، 

لی  المللی باشیم، بلکه در بازار داخ توانیم بازیگر بین نمی 

 شویم. می هاي جدي مواجه  هم با بحران 

  چگونگی خصوص  در  کارشناسی  مطالعات 

سریع  بهینهاستفاده   مشترك و  گازي  میدان  از  تر 

پارس جنوبی  

جی ان ال به عقیده کارشناسان، صادرات گاز از طریق  

باید توسط کشورهایی صورت بگیرد که امکان استفاده  

هند از این طریق  بهینه از گاز را نداشته باشند و بخوا 

گاز  ارزش  منابع  از  را  بیشتري  آورند؛    دست به افزوده 

براي مثال، کشوري مانند قطر با دارا بودن منابع عظیم  

ظرفیت   شمالی)،  (گنبد  جنوبی  پارس  طبیعی  گاز 

استفاده از آن را در داخل کشور خود ندارد. بنابراین،  

کشور،   این  براي  منبع  این  از  استفاده  راه  بهترین 



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
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تا بتواند نسبت به ایران سهم بیشتري    است درات آن  صا 

کند،   برداشت  جنوبی  پارس  گازي  مشترك  میدان  از 

اکنون این کشور موقعیت خود را به عنوان  طوري که  به 

عرضه بزرگ  ال ترین  کرده  ان کننده  حفظ  جهان  جی 

بین، حضور نیافتن ایران در این بازار در  است. دراین 

ویژه در بخش  ار گاز جهان، به اکنون باز حالی است که  

 است.   رو روبه جی با رشد قابل توجهی  ان ال 

  جیاني الاورنفهمکاري با کشورهاي داراي

با می همکاري  براي  انرژي  دیپلماسی  از  توان 

به   که  فرانسه  و  روسیه  مانند  ي فناورکشورهایی 

الانال تولید  براي  دارند،  دسترسی  در انجی  جی 

 کشور استفاده کرد.

   المللی بینبازیابی جایگاه واقعی ایران  در مبادالت 

در بازار    مؤثراي  عنوان وزنهو وارد عمل شدن به

 جی  انجهانی گاز طبیعی و ال

هايبراي دستیابی به این موضوع کشور باید زمینه 

جیان هاي ال گذاري در زیرساخت الزم را براي سرمایه 

نقل دریایی، تخلیه  و جی، حمل ان اعم از: فرآیند تولید ال 

و بارگیري و در نهایت، تبدیل مجدد به گاز مایع داشته  

گذاري در دو مورد اول و دوم نیازمند  باشد که سرمایه 

سرمایه  بازگشت  جذب  و  است  خارجی  گذاري 

بین شرکت  سرمایه هاي  و  خارجی  المللی  گذاران 

گذاريین کند. براي سرمایه تأم تواند این سرمایه را می 

توان به مذاکره با کشورهاي  جی می ان ه تولید ال در زمین 

واردکننده گاز مانند چین و ژاپن نیز فکر کرد.  

 هاي تسریع در توسعه پروژهLNG در کشور 

مانند  جیانالهاي صادرات گاز به صورت مزیت

بازارهاي  در  فروش  امکان  فروش،  بازارهاي  تنوع 

انعطاف و  پوشیده دوردست  کسی  بر  قیمتی  پذیري 

تر، کشور هرچه سریعشودرو، توصیه میین ازانیست؛  

سه پروژه    واسطهبهرا توسعه دهد و    LNGهاي  پروژه

به    جیانالو پرشین    جی انال، پارس  جیانالایران  

بپیوندد و براي    جیانالگروه کشورهاي تولیدکننده  

ریزي کند. البته، نیز برنامه  جی انالصادرات به شکل  

درصدي  50جی با پیشرفت حدود  انالپروژه ایران  

جریان   به    بودهدر  نیاز  طرح  این  تکمیل  براي  که 

 . هاي خارجی استحضور شرکت

آسیا   ظرفیت    - منطقه  براي    نسبتًاپاسیفیک  زیادي 

ال  بین  ان واردات  رقابت  و  دارد  آتی  دهه  دو  طی  جی 

جی به این منطقه  ان جی براي عرضه ال ان تولیدکنندگان ال 

ورهاي استرالیا، آمریکا و کانادا  افزایش خواهد یافت. کش 

را   برنامه  صادرات    منظور به هاي توسعه ظرفیت زیادي 

برنامه ان ال  منطقه  این  به  کرده جی  با  ریزي  بنابراین،  اند؛ 

پاسیفیک و ذخایر    - هاي بالقوه بازار آسیا  توجه به ظرفیت 

ي با این بازار، شایسته است  جوار هم عظیم گازي کشور و  

ايور تدابیر و تصمیمات مفید و سازنده بخش انرژي کش 

را پس از انجام مطالعات الزم براي کسب سهم بیشتر از  

بازار این منطقه اتخاذ کند. 
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