
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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وضعیت سرمایهگذاري و استفاده از انرژيهاي
 نو در کشور

1معصومه سادات سجادی

چکیده
های پذیری و آلودگی سوختوابستگی رشد و توسعه اقتصادی کشورها به تأمین پایدار انرژی در کنار مسئله پایان

گذاری در این حوزه شده پذیر و سرمایههای تجدیدفسیلی موجب گرایش هرچه بیشتر کشورها به استفاده از انرژی

جمله: فقدان برنامه جامع و مدون علمی، وجود مشکالت ازها های اخیر وجود برخی مشکالت و چالشدر سالاست. 

های تجدیدپذیر و کمبود اعتبارات مالی مورد نیاز برای ساختاری مبنی بر حضور چند نهاد دولتی در موضوع انرژی

ذیر های تجدیدپگذاری در انرژیها باعث شده که استفاده و سرمایهموقع آنها و عدم تخصیص کامل و بهاجرای پروژه

گذاری منظور برطرف شدن موانع موجود و بهبود وضعیت سرمایهلذا به در کشور چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

 برطرف نمودن مشکالت ورود (2های نو، گذاری در انرژیتخصیص اعتبارات کافی برای سرمایه (1های نو: در انرژی

( تضمین 4های تجدیدپذیر، ویژه انرژی هایأسیس صندوق( ت3های نو، گذاری در انرژیبخش خصوصی در سرمایه

.شودمی پیشنهاد های گمرکیهای مالیاتی و کاهش هزینهتخفیف (5خرید برق از تولیدکنندگان و 

های فسیلی، امنیت انرژی.های نو، سوختانرژی واژگان کلیدی:

 مقدمه
ی فسیلی از عوامل اصلی رشد و هاتردید سوختبدون

اند. توسعه اقتصادی کشورها در قرن گذشته بوده

های های فسیلی چالشحال، استفاده از سوختبااین

محیطی مانند پدیده گرمایش زمین، گسترده زیست

اند. همراه داشتههوایی بهوآلودگی هوا و تغییرات آب

نفت  عالوه بر این، در عرصه اقتصاد نیز وابستگی به

باعث شده که با نوسانات قیمت نفت امنیت اقتصادی 

کشورها با تهدید مواجه شود. لذا وجود مسائل و 

های مشکالت ناشی از مصرف و وابستگی به سوخت

فسیلی باعث شده که کشورها ضرورت گذار از 

های فسیلی را درک کرده و به فکر تأمین بخشی سوخت

1m.sajadi920@yahoo.com- پژوهشگر گروه فساد و رتبهبندي اقتصادي، مرکز پژوهشی امنیت اقتصادي تدبیر، تهران، ایران

های نو باشند. رژیاز انرژی مورد نیاز خود از طریق ان

های فسیلی و توجه به محدود بودن ذخائر سوختبا

توان به منابع افزایش سطح مصرف انرژی، دیگر نمی

گذاری در موجود انرژی سنتی متکی بود و سرمایه

های تجدیدپذیر مانند انرژی بادی و استفاده از انرژی

 ناپذیر است. خورشیدی ضرورتی اجتناب

موضوع، گزارش  االی اینتوجه به اهمیت ببا

گذاری و استفاده انداز سرمایهحاضر به بررسی چشم

پردازد. برای این منظور، های نو در کشور میانرژی

های در بخش اول گزارش مزایای استفاده از انرژی

شود، در بخش دوم گزارش، تجدیدپذیر بیان می

گذاری جهانی در صورت مختصر به بررسی سرمایهبه



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

وضعیت سرمایه گذارى و استفاده از انرژى هاى نو در کشور 
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ای نو پرداخته شده، بخش سوم به بررسی هانرژی

های تجدیدپذیر در کشور اختصاص وضعیت انرژی

مالحظات امنیت اقتصادی و در بخش پنجم یافته، 

 شود. بندی و پیشنهادها ارائه میجمع

 

های . برخی از مزایای استفاده از انرژی1
 تجدیدپذیر 

گیری نظام جمهوری اسالمی در خصوص جهت

های سمت اقتصاد بدون نفت و مزیتحرکت به

بخشی به توسعه های تجدیدپذیر اولویتانرژی

سازد. اولویت های تجدیدپذیر را ضروری میانرژی

های تجدیدپذیر بستر مناسبی دادن به توسعه انرژی

های پاک که دارای منافع برای توسعه این انرژی

محیطی است، فراهم ون اقتصادی و زیستگوناگ

های های انرژیترین مزیتکند. برخی از مهممی

 اند از: تجدیدپذیر عبارت

های ویژه در توسعه اقتصادی کردن ظرفیتفراهم  -

 کشور 

گذاری در تولید های سرمایهترین ضرورتیکی از مهم

ی توجه این نوع انرژی براپتانسیل قابلانرژی تجدیدپذیر، 

کار و وویژه در حوزه کسبهتوسعه اقتصادی ب

های گزارش جهانی انرژی بر اساس زایی است.اشتغال

 تکنولوژی از استفاده با، 2019سال  ، تاتجدیدپذیر

میلیون شغل در  5/11حدود پذیر های تجدیدانرژی

کشورهای مختلف ایجاد شده است که سهم چین با ایجاد 

هزار شغل بیش از دیگر  361 میلیون و چهاربیش از 

 158و  یک میلیونها بوده است. برزیل با ایجاد کشور

شغل مرتبط با  هزار 833شغل و هند با ایجاد  هزار

های پاک از دیگر کشورهای موفق در این عرصه انرژی

ید این موضوع است ؤاند. بررسی این تجارب موفق مبوده

جدید و های پذیر فرصتهای تجدیدکه توسعه انرژی

 ایجاد که هاییفرصت ،متنوع شغلی ایجاد خواهد کرد

نیاز امروز  توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشور،ها، باآن

 .شودکشور محسوب می

های برداری از انرژیعالوه بر این، بهره

تجدیدپذیر باعث افزایش دسترسی به منابع پایدار 

و یافته انرژی و مطمئن برای مناطق کمتر توسعه

است در توسعه  شود. لذا ضروریروستایی می

های های تجدیدپذیر، عالوه بر بررسیانرژی

ای که این های ویژهسنجی اقتصادی، ظرفیتامکان

کنند ها برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد میانرژی

 نیز در نظر گرفته شود. 

 تنوع در عرضه انرژی و افزایش امنیت انرژی کشور  -

ترین دالیل ضرورت توجه به یکی از اصلی

های تجدیدپذیر، گذاری در توسعه انرژیسرمایه

ضرورت تنوع بخشی به سبد انرژی کشور در راستای 

توجه به موضوعی که باارتقای امنیت انرژی است. 

های بینی افزایش چشمگیر تقاضای انرژی در سالپیش

داد های بخش انرژی کشور قلمیتوآتی یکی از اول

، تقاضای نهایی 2035شود در سال گردد. برآورد میمی

میلیون تن معادل نفت  301انرژی در ایران به میزان 

برابر تقاضای فعلی انرژی  4/1 تقریباً برسد که این رقم

با این وصف، طبیعی است اتکای صرف به  خواهد بود.

گاز طبیعی یک خطای راهبردی است و الزم ومنابع نفت

ترین بخشی به منابع انرژی در زمره اصلیتنوعاست 

 د.راهبردهای کشور قرار گیر



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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 کاهش آلودگی هوا و مقابله با تغییرات اقلیمی -

های نو در کاهش آلودگی هوا بدیل انرژیجایگاه بی

و مقابله با تغیرات اقلیمی از دیگر مواردی است که 

سازد. های پاک را ضروری میورود به مباحث انرژی

 (IEEJ) ررسی گزارش انستیتوی اقتصاد انرژی ژاپنب

کربن اکسیدانتشار دی میزان دهد،می نشان

ای( در خاورمیانه به رقم ترین گاز گلخانه)اصلی

. خواهد رسید 2035میلیون تن در سال  2812

های نوگذاری جهانی در انرژی. سرمایه2
های تجدیدپذیر در سال گذاری جهانی در انرژیسرمایه

میلیارد دالر بوده که نسبت به سال  282حدود  2019

( 1تقریباً دو برابر شده است. نمودار ) 2009

 2019های تجدیدپذیر برای سال گذاری در انرژیسرمایه

طور که دهد. همانرا بر حسب نوع تکنولوژی نشان می

شده بر گذاری انجامن سرمایهشود بیشتریمشاهده می

 روی انرژی خورشیدی و انرژی باد بوده است. 

ارد دالر(بر حسب نوع تکنولوژی )میلی 2019های نو در سال گذاری جهانی در انرژی: سرمایه1نمودار 
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گذاری صورت گرفته در از کل سرمایه

درصد  33، 2019های تجدیدپذیر در سال انرژی

درصد سهم  46چین و هند،  سهم کشورهای

درصد سهم کشورهای  21یافته و کشورهای توسعه

توسعه بوده است. حالدر
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انرژيهاي تجدیدپذیر  از  بهرهبرداري 
منابع  به  دسترسی  افزایش  باعث 
مناطق  براي  مطمئن  و  انرژي  پایدار 

کمتر توسعهیافته و روستایی میشود.



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

وضعیت سرمایه گذارى و استفاده از انرژى هاى نو در کشور 

48

ای نو )میلیارد دالر(هگذاری جهانی در انرژی: سرمایه2نمودار 

Renewables Global Status Report :مأخذ

گذاری و استفاده از . وضعیت سرمایه3
های تجدیدپذیر در کشورانرژی
ناپذیر های تجدیدپذیر منبعی پاک و پایانانرژی

هایی همچون تنوع، پتانسیل هستند که داشتن ویژگی

زمین و عدم انتشار گازهای ده در هر نقطه از کرهاستفا

ها از ها موجب تمایز آنای و آالیندهگلخانه

، حدود 2019های فسیلی شده است. در سال سوخت

های درصد تولید انرژی اولیه جهان از انرژی 11

 پذیر صورت گرفته است. تجدید

های باالی دلیل وجود پتانسیلدر ایران به

دیدپذیر، زمینه مناسبی برای گسترش های تجانرژی

ها در کشور به این نوع انرژی مربوط هایفعالیت

های تجدیدپذیر در ایران به وجود دارد. کاربرد انرژی

های کوچک سیستم نیروگاهی متمرکز و دو صورت

مگاوات  7/12428، 1396در سال  باشد.پراکنده می

دی، خورشی تجدیدپذیر اعم از آبی، بادی،نیروگاه 

برداری بوده بیوگاز و بازیافت حرارتی در حال بهره

های تجدیدپذیر به ست. در ادامه وضعیت انرژیا

گیرد. تفکیک مورد بررسی قرار می

  انرژی بادی 

استفاده از انرژی باد در مقایسه با سایر منابع انرژی 

زایی و های تولید برق، اشتغالهزینه دلیل کاهشبه

کشورهای پیشرفته و  زیست درمحیطآلودگی  عدم

 بسیاری از کشورهای دیگر، در بین منابع تجدیدپذیر،

عنوان یک منبع جدید تأمین برق در سطح توانسته به

درصد  5/47حدود  2019. در سال جهان مطرح شود

های نو به استفاده از گذاری جهانی در انرژیسرمایه

 انرژی باد اختصاص یافته است. 

دومین منبع تولید برق از منابع  انرژی باد در ایران،

شود. در این انرژی تجدیدپذیر محسوب می

توسط  هایی راها و پروژهخصوص، وزارت نیرو طرح

بخش دولتی و خصوصی در دست اجرا دارد. بر 

سنجی انرژی بادی در ایران، اساس پروژه پتانسیل

 100استحصال در کشور حدود  پتانسیل قابل
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

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

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

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

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

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

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

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

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

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

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

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

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

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

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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های ظرفیت نیروگاه 1396سال  باشد. درگیگاوات می

که نسبت به مگاوات بوده  2/272 شده کشورنصب

افزایش یافته که این  مگاوات 2/81، 1395سال 

توربین  مگاوات 2/61 اندازیافزایش ناشی از راه

کند در آق مگاوات 20 سیاهپوش قزوین و بادی در

. باشدآذربایجان شرقی می

 آبی انرژی برق 

نسبی منابع آبی کشور، در  رغم وجود محدودیتبه

آبی همواره نقش های برقهای اخیر نیروگاهسال

اساسی را در پایدارسازی شبکه سراسری برق و تأمین 

در بین  32اند. ایران دارای رتبه عهده داشتهبار پیک به

آبی کشورهای مختلف جهان از لحاظ تولید برق

مگاواتی  225برداری از یک واحد هرهاست. با ب

مگاواتی داریان، دو  70رودبار لرستان، دو واحد 

 7/2مگاواتی شهر بیجار، و یک واحد  1/2واحد 

های آبی مگاواتی آب و فاضالب قم، ظرفیت نیروگاه

به  1396برداری کشور، در سال در حال بهره

مگاوات رسیده است.  8/11951

  انرژی خورشیدی 

عنوان یکی از منابع انرژی بهخورشیدی  انرژی

تواند آینده انرژی صرفه مینامحدود، پاک و مقرون به

در جهان متحول سازد. از این انرژی،  و سوخت را

جهت مصارف خانگی، صنعتی، نیروگاهی و همچنین 

نظیر کلکتورهای بشقابی  تولید برق توسط تجهیزاتی

. گردلتائیک استفاده میوهای فتومسطح و سلول

های گذاری جهانی در انرژیدرصد سرمایه 47حدود 

به استفاده از انرژی  2019در سال  تجدیدپذیر

خورشید اختصاص یافته است. 

کیلووات ساعت  5/5طور متوسط در ایران به

توجه تابد و باانرژی خورشیدی بر هر متر مربع می

روز آفتابی در  300برآوردهای صورت گرفته، حدود 

د خاک کشور داریم؛ این شرایط باعث شده درص 90

عنوان یکی از کشورهای با ظرفیت باال در که ایران به

در ایران، عالوه زمینه انرژی خورشیدی شناخته شود. 

ها، خورشیدی در نیروگاه کارگیری انرژیبر به

لتائیک وهای کوچک فتوتوان از آن در سیستممی

ترافیک،  ایهها، چراغی معابر و جادهیجهت روشنا

های مخابراتی، پمپ آب خورشیدی برای سیستم

ی یمصارف کشاورزی، تجهیز مناطق مرزی، روشنا

 . رسانی روستایی نیز استفاده کردبرق ها وتونل

های خورشیدی کشور در سال ظرفیت نیروگاه

مگاوات رسیده است که نسبت به  6/179، به 1396

برداری برابر افزایش یافته است. بهره 4، 1395سال 

ورود های خورشیدی در مناطق مختلف، از پروژه

ای های فتوولتائیک شرکت توزیع و برق منطقهسامانه

رابری در ب 7/30افزایش  ها ودر سطح تمامی استان

های خرید تضمینی برق نسب به سال ظرفیت سامانه

های از دالیل افزایش ظرفیت نیروگاه ،1395

 خورشیدی در کشور بوده است.

بر اساس آمار و اطالعات منتشر شده از سوی 

خانوار  20شرکت توانیر، تعداد روستاهای باالی 

روستا و  42149، 1396دار موجود تا پایان سال برق

دار موجود تا خانوار برق 20روستاهای زیر تعداد 

باشد. همچنین در روستا می 14881پایان این سال، 

خانوار از طریق  175روستا با تعداد  12، 1396سال 

اند.دار شدههای فتوولتائیک برقسیستم



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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 گرمایی انرژی زمین 

ایران در شمار المللی، های بینبندیبر اساس طبقه

توجه برای تولید ر قابلئبوده که دارای ذخا یکشورهای

های گرمایی با استفاده از سیکلاز انرژی زمین برق

است و قابلیت تولید برق  یو باینر یهاهتبخیر لحظ

. مگاوات را دارد 200با ظرفیت بیش از  یگرمایزمین

طالعات صورت گرفته توسط بر اساس آخرین م

منطقه در کشور دارای  18وزارت نیرو، حدود 

گرمایی برای تولید برق هستند.پتانسیل انرژی زمین

های صورت گرفته در ایران، منطقه بر اساس بررسی

تری نسبت به سایر شهر از پتانسیل مناسبمشکین

مناطق برای نصب نیروگاه برخوردار است. 

مگاواتی با قابلیت تولید  5حد حاضر، یک واحالدر

شهر در حال گیگاوات انرژی در مشکین 37ساالنه 

ای توان در آیندهاجراست که در صورت تأمین مالی می

برداری آن بود، میزان پیشرفت امیدوار به بهره نزدیک

درصد بوده است.  80، حدود 1396آن تا پایان سال 

شهر که از مشکینگرمایی همچنین پروژه نیروگاه زمین

 25در ابتدا قرار بود  در دست اجرا بود و 1384سال 

مگاوات  50برداری حلقه چاه با ظرفیت قابل بهره

منابع مالی مورد دلیل عدم تأمینبه اما حفاری گردد،

 . حلقه چاه، متوقف گردید 11نیاز، پس از حفر 

 . مالحظات امنیت اقتصادی4
ا در عرصه انرژی، ترین مشکالت کشورهیکی از مهم

عنوان نمونه های فسیلی است؛ بهکاهش منابع انرژی

بخش مهمی از ذخائر و منابع نفتی در شرف پایان قرار 

گرفته است. این موضوع و ضرورت توجه به مسائل 

گذاری در محیطی کشورها را ناچار به سرمایهزیست

های اخیر نیز است و در سال های تجدیدپذیر کردهانرژی

توسعه حالگذاری پیشرفته و نیز دراهد توسعه سرمایهش

وجود در ایران اینایم. باهای تجدیدپذیر بودهدر انرژی

علت فقدان بسترسازی الزم، موانعی برای توسعه و به

نتیجه های تجدیدپذیر وجود دارد، دراز انرژی استفاده

ی توجهنتوانسته نتایج قابل اقدامات صورت گرفته، تاکنون

ترین موانع توسعه و استفاده از دنبال داشته باشد. از مهمبه

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: های تجدیدپذیر میانرژی

فقدان برنامه جامع و مدون علمی مناسب با معیارهای −

صورت قانونی تثبیت شده باشند. کمی که به

وجود مشکالت ساختاری مبنی بر حضور چند −

های تجدیدپذیر ع انرژینهاد دولتی در موضو

همانند وزارت جهاد کشاورزی، سازمان 

سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی اتمی بهینه

شده است که و وزارت نیرو از دیگر موانع یاد

نتیجه انجام کاری و درموجب پراکندگی و موازی

اثر و صورت غیرمتمرکز و کماعتبارات به هزینه

 ها گردیده است. ناقص آن

اعتبارات مالی مورد نیاز برای اجرای  کمبود−

ها، از موقع آنها و عدم تخصیص کامل و بهپروژه

باشد. های تجدیدپذیر میدیگر موانع توسعه انرژی

محدود بودن مشاوران و پیمانکاران و ناظران −

فقدان دانش کافی در این صالح در این رابطه، ذی

های سیلبر بودن ایجاد پتانو زمان زمینه و هزینه

فنی، علمی و صنعتی مورد نیاز برای اجرای این 

روی توسعه ها در کشور، نیز از موانع پیشپروژه

شود.های تجدیدپذیر محسوب میانرژی



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

وضعیت سرمایه گذارى و استفاده از انرژى هاى نو در کشور       
 تدبیر اقتصاد

51 

 

عنوان موتور محرکه تداوم دسترسی به انرژی به

در ارتقای امنیت انرژی  ایالعادهفوق اقتصاد از اهمیت

بین هرگونه اختالل در برخوردار است. در این  کشور

انرژی، آثار زیانباری  چرخه تولید، عرضه و مصرف

های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی بر حوزه

گذارد. به همین سبب یک کشور برجای می امنیتی

ها پذیری از این ناحیه، سیاستآسیبکاهش  منظوربه

 جهت رفع موانع توسعه و راهبردهای گوناگونی

بخشی به سبد تنوعهای نو و انرژی گذاری درسرمایه

 باید در دستور کار قرار گیرد.  انرژی تولیدی

 

 بندی و پیشنهادها جمع
گذاری میلیارد دالر سرمایه 282حدود  2019در سال 

های تجدیدپذیر صورت گرفته که از این میزان در انرژی

درصد سهم  54یافته و درصد سهم کشورهای توسعه 46

توان گفت، رو میاینوده است. ازسایر کشورها ب

ها کشورهای مختلف دنیا برای استفاده از این انرژی

بینی اند و بر اساس پیشهای زیادی کردهگذاریسرمایه

گذاری در المللی انرژی، با افزایش سرمایهآژانس بین

های تجدیدپذیر در سبد های آتی، سهم انرژیسال

 انرژی کشورها افزایش خواهد یافت.

های تجدیدپذیر های فراوان انرژیرغم وجود مزیتبه

محیطی، وجود منابع های زیستو عدم ایجاد آلودگی

های فسیلی گاز و قیمت نسبی پایین سوختوعظیم نفت

در ایران موجب شده است که در گذشته، استفاده از 

های تجدیدپذیر چندان مورد توجه قرار نگیرد. این انرژی

پذیر بودن جمله پایانتوجه به مسائلی از در حالی است که

محیطی و ارتقای های فسیلی، آلودگی زیستسوخت

گذاری و افزایش امنیت انرژی کشور، توسعه سرمایه

کند، در این ناپذیر میهای نو را اجتناباستفاده از انرژی

 شوند: های زیر ارائه میراستا پیشنهاد

گذاری در تخصیص اعتبارات کافی برای سرمایه -

ضرورت  ،های اخیردر ایران طی سال: های نوانرژی

های پاک در سبد انرژی کشور، مورد جای دادن انرژی

توجه قرار گرفته است، اما نبود تخصیص اعتبارات 

های بزرگی احداث شود کافی اجازه نداده تا نیروگاه

نظران این و این در حالی است که به اعتقاد صاحب

از طریق  کشورنیاز برق  ای ازعمدهبخش   حوزه،

چنین ظرفیتی در است. مین أانرژی خورشیدی قابل ت

احداث  هزینهکشور در حالی بدون استفاده مانده که 

ها ها و تولید برق، ساالنه دهو نگهداری نیروگاه

 .بلعدمیلیارد دالر سوخت و درآمد ارزی کشور را می

ی فسیلی حذف تدریجی یارانه انرژخصوص،  در این

مین بودجه أو سوق دادن درآمد حاصل از آن به ت

تواند ر میهای تجدیدپذیگذاری در انرژیسرمایه

بخشی از مشکل محدودیت اعتبارات برای 

 های نو را مرتفع سازد. گذاری در انرژیسرمایه

بخش خصوصی در  برطرف نمودن مشکالت ورود -

فرآیند  طوالنی بودنهای نو: گذاری در انرژیسرمایه

منظور عقد قرارداد و دشواری تأمین اخذ مجوزها به

محیطی منابع مالی، دشوار بودن اخذ مجوز زیست

جمله موانع محیطی، ازتوجه به قوانین زیستبا

گذاری در روی بخش خصوصی جهت سرمایهپیشِ

های تجدیدپذیر است. در این خصوص، اعطای انرژی

گذاری در هتسهیالت به بخش خصوصی برای سرمای

های تجدیدپذیر، تسهیل قوانین و مقررات و انرژی



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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تواند راهگشا هماهنگی نهادهای متولی در این زمینه می

های گذران در طرحباشد و زمینه مشارکت مؤثر سرمایه

 های تجدیدپذیر را فراهم سازد.انرژی

حاضر حالدر: تضمین خرید برق از تولیدکنندگان -

ه از منابع تجدیدپذیر در مقایسه با تولید برق با استفاد

تر است. در این خصوص یکی هزینهمنابع فسیلی پر

تواند باعث توسعه استفاده از از راهکارهایی که می

های نو در تولید برق شود، آن است که برق انرژی

های تجدیدپذیر، با شده با استفاده از انرژیتولید

 قیمت باالتری خریداری شود. 

ویژه حمایت از توسعه  هایتأسیس صندوق -

احداث واحدهای نیروگاهی : های تجدیدپذیرانرژی

های زیادی دارد و این موضوع تجدیدپذیر هزینه

نیروگاهی  باعث کاهش تمایل به احداث واحدهای

های ویژه اندازی صندوقتجدیدپذیر شده است. راه

 جمله راهکارهایی استهای نو ازحمایت از انرژی

که در کشورهای پیشرفته برای بهبود این وضعیت و 

گذران تعبیه شده است، تا نسبت به ترغیب سرمایه

های گذاری احداث نیروگاههای سرمایهتأمین هزینه

حمایت نمایند.  بهرههای کمتجدیدپذیر و وام

حمایت از  های ویژهاندازی صندوقرو، راهایناز

تواند به ایران نیز می های تجدیدپذیر درتوسعه انرژی

 گذاری در این حوزه کمک کند. افزایش سرمایه

: های گمرکیهای مالیاتی و کاهش هزینهتخفیف -

وضع قوانین مالیاتی و گمرکی مناسب از سوی دولت، 

گذاری در مالیاتی برای سرمایه مانند تخفیف

جمله راهکارهایی است که های تجدیدپذیر، ازانرژی

ق بخش خصوصی جهت ورود به این تواند مشومی

حوزه باشد. همچنین کاهش هزینه گمرک واردات آن 

های دسته از کاالهایی که برای تولید برق از انرژی

گیرند، نیز از تجدیدپذیر مورد استفاده قرار می

 گذاران است. راهکارهای ترغیب سرمایه

های کارگیری تکنولوژیاعطای تسهیالت جهت بهـ 

گذاری ز مواردی که موجب کاهش سرمایهیکی انوین: 

های نو شده است، باال بودن هزینه استفاده از در انرژی

های نوین و تجهیزات مورد نیاز است. تکنولوژی

های مالی توسط دولت و رو، با افزایش حمایتایناز

گذاری در توان انتظار داشت سرمایهنظام بانکی می

ش یابد. در این ارتباط های نو در کشور افزایحوزه انرژی

ها در های اخیر بسیاری از بانکباید گفت که در سال

اند و وکار خود برآمدهصدد تغییر مدل کسب

های گذاری در بازارهای جدید مانند انرژیسرمایه

اند و تمایل دارند که پذیر را آغاز کردهتجدید

 ها افزایش دهند. طرح گذاری را در اینسرمایه
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