
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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مختلف يعدر صنا يشدت انرژ يلو تحل يبررس
صنعت هاييربخشبر ز يدكشور با تأك

ريزان اقتصادي گذاران و برنامهاي سياستسازي مصرف انرژي از اهداف توسعهتقليل شدت انرژي و به عبارت ديگر، بهينه
منظور توليد كاالها و خدمات وضعيت مطلوبي ندارد و به در كشور مصرف انرژي در حالي كهشود. هر كشوري تلقي مي

ونقل، باالترين دهد كه شدت انرژي در بخش حملها نشان ميآيد. بررسيجزء كشورهاي با شدت انرژي باال به شمار مي
ضوع هاي بعدي قرار دارند كه اين موهاي صنعت، خدمات و كشاورزي در ردهرقم را به خود اختصاص داده است و بخش

دهد كه شدت مصرف نهايي انرژي آمارها نشان مي ها باشد.تواند به دليل ماهيت توليد يا خدمات هريك از اين بخشمي
متوسط جهاني است. براساس اين، شدت  برابر 4/1و  0/3در ايران براساس نرخ ارز و برابري قدرت خريد به ترتيب 

خيز بسيار باالتر است، بلكه از برخي مناطق مانند ا كشورهاي نفتتنها در مقايسه بمصرف نهايي انرژي در كشور نه
منظور منطقي شدن هاي انرژي بهگذاريخاورميانه نيز بيشتر است. بنابراين، براساس اين موارد، تجديدنظر در سياست

ر مصرف جويي بيشتمنظور صرفههاي غيرمولد مانند بخش خانگي، ارتقاي آموزش عمومي بهمصرف انرژي در بخش
صورت هماهنگ و انرژي، تهيه و تنظيم بانك اطالعاتي منسجم براي ارايه روند تغييرات عرضه و تقاضاي انرژي به 

منظور كاهش مصرف انرژي، حمايت دولت در قالب ونقل و صنعت بهسازي تجهيزات حملدايمي، نوسازي و بهينه
كنند يا احد سرمايه يا نيروي كار انرژي كمتري مصرف ميازاي هر وهايي از صنعت كه بهاعطاي يارانه به زيربخش

  شود.بري كمتر، توصيه ميحمايت از طريق كاهش تعرفه بر واردات تجهيزات با انرژي

مورد در اقتصادي و اجتماعي هايحساسيت به توجه با
دليل به اخيرهاي سال در انرژي از رويهبي استفاده
كشورهاي به وابستگي زمين، كره دماي افزايش آلودگي،

ناپذير،تجديد منابع محدود بودن و انرژي توليدكننده
توليد در سازيبهينه براي راهكارهايي دنبال به كشورها

دستبه براي دهندمي ترجيح و هستند انرژي مصرف و
كمتري انرژي مشخص، داخلي ناخالص توليد آوردن

كاهش را خود انرژي شدت عبارتي، به و مصرف كنند
انرژي، تأمين اصلي منبع ايران از سويي، در .دهند

كاهش به آنها مصرف كه هستند فسيلي هايسوخت

مصرف .شودمي منجر آنها اتمام در نهايت، و ذخاير
حال، عين در فسيلي، هايسوخت خصوصبه انرژي،
به نيز وهواييآب تغييرات و هوا آلودگي عامل ترينمهم

فرآيند در انرژي از استفاده بهينه آيد؛ بنابراين، شمار مي
مهم هدف يك عنوانبه پايدار همواره اقتصادي توسعه

ميزان مطلق قدر كه آنجا گيرد، اما ازمدنظر قرار مي
خودخوديبه تواندنمي هابررسي در انرژي مصرف
از آگاهي و وريبهره محاسبه براي درستي مالك

نام شاخصي به باشد، مصرفي و فرهنگي الگوهاي
«شدت است؛ شده تعريف انرژي مصرف شدت



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 و تحلیل شدت انرژى در صنایع مختلف کشور با تأکید بر زیربخش هاى صنعت 

46

ناخالص بر توليد انرژي نهايي مصرف تقسيم از »1انرژي
توليد براي كه دهدمي نشان و 2شودمي محاسبه داخلي

كار به انرژي مقدار چه خدمات، و كاالها از مقدار معيني
مختلف هايسال در شاخص اين مقايسه با. است رفته
را انرژي منابع از استفاده روند توانمي كشورها بين و
كرد. ارزيابي كشورها ملي توليد فرآيند در

كه شودمي قلمداد توسعه انرژي در صورتي عامل
آن مصرفي نقش از بيش توليد نهاده عنوانبه آن نقش
و انرژي بودن ارزان به توجه با ديگر، از سوي باشد.

اشتباه الگوي و فسيلي هايسوخت روزافزون مصرف
سطح در انرژي اتالف شاهد آن، منابع مصرف
خود به افزايش شدتنوبهكه اين، به هستيم ايگسترده

پس ايران شودمي روند باعث ادامه اين انرژي منجر و
گاز، گيتازو به نفت صادرات قرن يك به نزديك از

به آن از پس و بدهد دست از را خود صادراتي توان
حديبه موضوع حساسيت .شود تبديل كنندهوارد يك
دوم برنامه قانون 19 تبصره از 2 براساس بند كه است
و سوم سالهپنج هايبرنامه در آن، دنبال به و توسعه
تمهيداتي اجراي به دولت موظف كشور، توسعه چهارم

و انرژي مصرف كردن منطقي و جوييصرفه منظوربه
شده آن كاربرد از ناشي محيطيضايعات زيست كاهش
داخل در انرژي هايحامل قيمت به توجه با. است

فسيلي، منابع محدوديت دولت، پرداختي كشور، يارانه
در هاي انرژيحامل انواع ساالنه مصرف باالي رشد
انرژي، مصرف تصادياق و پايين فني كارآيي ايران،
در صورت نفتي هايفراورده صادرات امكان
ناشي زيست محيط با مرتبط مشكالت و جوييصرفه

1- Energy Itensity
.1396سال  ،ترازنامه انرژي -2

سازيبهينه ناكاراي سوخت، و منطقيغير مصرف از
تبديل شده ضرورت يك به كشور در انرژي مصرف
.است

گزارش حاضر در نظر دارد روند شدت مصرف
-1396اقتصادي ايران طي دوره هاي انرژي را در بخش

مورد بررسي قرار دهد و سپس، با توجه به 1383
اهميت ويژه بخش صنعت در اقتصاد كشور با سهمي

25درصد در مصرف انرژي و سهمي حدود  26حدود 
درصد در توليد ناخالص داخلي، روند مصرف انرژي و

هاي آن درشدت انرژي را در هريك از زيربخش
صورت مجزا بررسي كند وبه  1394 و 1383هاي سال

در نهايت، راهكارهاي سياستي مناسبي را در راستاي
هاي با شدت باالياستفاده بهينه از انرژي در بخش

دهد. در ادامه، ابتدا روند مصرف انرژي وانرژي ارايه 
ها موردشدت انرژي در كل اقتصاد و به تفكيك بخش

ه به اهميت بخشگيرد و سپس، با توجبررسي قرار مي
صنعت كه نقش اصلي را در تعيين ميزان بازده مصرف

عهده دارد، مصرف و شدت انرژي درانرژي به
شود و درصورت مجزا مطالعه ميهاي آن به زيربخش

سازي مصرف انرژينهايت، راهكارهايي براي بهينه
هايمنظور كاهش شدت انرژي در سطح بخشبه

شود.ت ارايه ميهاي صنعاقتصادي و زيربخش

روند مصرف انرژي -1
در حالي كه نسبت مصرف انرژي اوليه ايران به

درصد 1/2، 2018مصرف انرژي اوليه جهاني در سال 
درصد از كل 53/0بوده، توليد ناخالص داخلي ايران 



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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توليد ناخالص داخلي جهان را به خود اختصاص داده
ياست. اين نسبت در مقايسه با ارقام كشورها

درصد 65/4درصد در مقابل  3/2پيشرفته مانند آلمان، 
از كل توليد ناخالص داخلي جهاني و در مورد

درصد 1/1اي مانند تركيه، توسعهكشورهاي درحال
درصد در 9/1درصد و حتي عربستان  89/0در مقابل 

درصد، حاكي از عملكرد نامطلوب نسبي 91/0مقابل 
.استبخش انرژي در اقتصاد كشور 

رتبه برخي كشورهاي جهان در مصرف -1جدول 
2018انرژي اوليه در سال 

كشور
   مصرف انرژي اوليه

 (ميليون تن معادل نفت خام)
سهم از كل 

  (درصد) جهان
23/ 6  3273/ 5  چين

16/ 5  2300/ 6آمريكا
5/ 8  809/ 2هند

5/ 2  720/ 7روسيه
  1/ 1  153/ 5  تركيه
3/ 3  454/ 1ژاپن
2/ 5  344/ 4كانادا
2/ 3  323/ 9آلمان
2/ 1  297/ 6برزيل
2/ 2  301/ 0جنوبي كره
2/ 1  285/ 7ايران

1/ 9  259/ 2عربستان
1/ 7  242/ 6فرانسه

30/ 8  4252/ 4كشورها هبقي
13864100/ 9كل جهان

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2019 . 

درصد 1، ايران با داشتن 1با توجه به جدول شماره 
از مصرف انرژي اوليهدرصد  2/ 1از جمعيت جهان، 

اين ميزانجهان را به خود اختصاص داده است و 
مصرف سبب شده ايران در بين كشورهاي دنيا جايگاه

و اين موضوع از نظر مصرف انرژي داشته باشد دهم را
هي موضوع اينبخش بدي -1دو بخش اصلي دارد: 

بوده كه كارآيي مصرف انرژي در ايران پايين است؛
براي مثال، حجم بااليي از گاز در ايران صرف گرمايش

توان كارآيي مصرف آن راشود كه ميها ميساختمان
بخش بااليي از مصرف انرژي در -2خيلي بيشتر كرد. 

بر مانندايران هم به سبب تمركز صنايع انرژي
است.االيشگاهي، فوالد و مس پتروشيمي، پ

ايران از لحاظ شدت مصرف انرژي نيز وضعيت
تمركز كشورهاي پيشرفته رويرغم مطلوبي ندارد و به

در ايران شاخص ، اينكاهش شدت مصرف انرژي
و در بين ديگراست به خود گرفته  يروندي رو به رشد

كشورها از نظر كاهش شدت مصرف انرژي در انتهاي
دهد كه، نشان مي2جدول شماره ست قرار دارد. فهر

كشورهاي پيشرفته مانند انگلستان، آلمان، فرانسه، ژاپن
ترين شدت انرژي را در مقايسهو آمريكا به ترتيب پايين

شاخصبا متوسط شدت انرژي اوليه جهان دارا هستند. 
هاي جاري دربرمبناي نرخ شدت مصرف انرژي ايران

تن معادل نفت خام براي هر هزار 6404/0، 2018سال 
گزارش شده كه ضمن اختالف زياد با شدت انرژيدالر 

در كشورهاي پيشرفته، از كشورهاي منطقه مانند تركيه
) بيشتر بوده است.3296/0) و حتي عربستان (1990/0(

خدمات باالترين سهم را در مصرف  بخش

انرژي به خود اختصاص داده و سهم باالي اين 

كننده ضرورت بخش در مصرف انرژي بيان

 هاي حوزه انرژي است.بازنگري در سياست



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 و تحلیل شدت انرژى در صنایع مختلف کشور با تأکید بر زیربخش هاى صنعت 
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2018شدت انرژي اوليه در برخي كشورهاي جهان در سال  -2جدول 

  شدت انرژي (تن معادل نفت خام بر هزار دالر)  نام كشور
  برابري قدرت خريد  هاي جاريقيمت

  0/ 1118  0/ 1118  اياالت متحده آمريكا
  0/ 0884  0/ 1593  برزيل
  0/ 0746  082/0  آلمان

  0/ 0633  0/ 0680  انگلستان
  0/ 0817  0/ 0873  فرانسه
  0/ 1705  0/ 4349  روسيه
  0/ 0667  0/ 1990  تركيه

  0/ 0772  0/ 2976  هندوستان
  0/ 1392  0/ 3296  عربستان

  0/ 1790  0/ 6404  ايران
  0/ 0811  0/ 0913  ژاپن
  0/ 1295  0/ 2449  چين

  0/ 1347  0/ 1750  كره جنوبي
  0/ 1874  0/ 2011  كانادا
0/ 0802  0/ 2395  عراق

Sources: BP Statistical Review of World Energy June 2019 .Internatioanal Money Fund (IMF), World 
Economic Outlook Database, October 2019 

شود، اگر شدت انرژي را براساسيادآوري مي
برابري قدرت خريد محاسبه كنيم، هرچند ايران در
اين شرايط به لحاظ شدت مصرف انرژي در رتبه

گيرد، اما همچنانتقريباً مشابهي با روسيه قرار مي
شدت مصرف ايران از كشورهاي تركيه، هند و ساير

توسعه باالتر است.كشورهاي درحال

)1383-1396روند مصرف انرژي در ايران طي دوره (
رژي، نشان داده شده است. مصرف ان1در نمودار شماره 

6/770طي دوره مورد بررسي روند صعودي داشته و از 
به رقمي معادل 1383ميليون بشكه معادل نفت خام در سال 

1396ميليون بشكه معادل نفت خام در سال  4/1195
درصدي است. 12/55دهنده رشد افزايش يافته كه نشان

)1383-1396در كل اقتصاد برحسب ميليون بشكه نفت خام ( نرژيامصرف  -1نمودار 

مأخذ: ترازنامه انرژي وزارت نيرو
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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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هاي اقتصاديروند مصرف انرژي به تفكيك بخش -2
-خدمات (خانگي ، بخش2با توجه به نمودار شماره 

عمومي و تجاري) باالترين سهم را در مصرف انرژي

به خود اختصاص داده و سهم باالي اين بخش در
كننده ضرورت بازنگري درمصرف انرژي بيان

 هاي حوزه انرژي است.سياست

)1383-1396هاي اقتصادي برحسب ميليون بشكه نفت خام (انرژي بخش مصرف -2نمودار 

  مأخذ: ترازنامه انرژي وزارت نيرو.

ونقل و هاي حملبعد از بخش خدمات، بخش
صنعت به ترتيب بيشترين سهم را به خود اختصاص 

ه ها از مصرف انرژي طي دوراند. سهم بخشداده

درصد، 37/4به ترتيب، كشاورزي  1396-1383
درصد و 99/27ونقل درصد، حمل 13/26صنعت 

درصد است. 51/41بخش خدمات 

 )1383-1396هاي مختلف اقتصادي از كل مصرف انرژي برحسب ميليون بشكه نفت خام (سهم بخش -3نمودار 

انرژي وزارت نيرو. مأخذ: ترازنامه
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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 و تحلیل شدت انرژى در صنایع مختلف کشور با تأکید بر زیربخش هاى صنعت 
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، روند تغييرات سهم هريك از3نمودار شماره 
هاي اقتصادي را در مصرف انرژي كل كشوربخش

دهد. از بين تمامنشان مي 1383-1396طي دوره 
ها، تنها سهم بخش صنعت روندي هموارهبخش

به 1383درصد در سال  44/21صعودي دارد و از 
ت.رسيده اس 1396درصد در سال  38/28

روند شدت انرژي كل -3
هاي مهم اقتصاد انرژي، نسبتيكي از شاخص

مصرف انرژي به توليد ناخالص داخلي كشور است
ازاي هر ريال توليددهد بهكه در واقع، نشان مي

ناخالص داخلي، چه مقدار انرژي مصرف شده است.
بري هر اقتصاد را نشانشدت انرژي ميزان انرژي

انرژي در كشور باال باشد، به دهد. هرچه شدتمي
اين معناست كه وابستگي بيشتري به انرژي براي

افزوده وجود دارد. ايران از نظر شاخصايجاد ارزش
طوري كهشدت انرژي وضعيت مطلوبي ندارد، به

ازاي هر يك ميليون ريال توليد ناخالص داخلي،به
بشكه معادل نفت خام مورد نياز بوده كه در 04/2

خيز منطقه شدت انرژيه با كشورهاي نفتمقايس
باالتري است و از نظر اقتصادي، مطلوب به نظر

رودهاي اقتصادي انتظار ميرسد. براساس نظريهنمي
با كاهش توليد از شدت انرژي نيز كاسته شود، اما در

ها از توليد ناخالصرغم اينكه در برخي دورهايران، به
شدت انرژي كاهش داخلي كاسته شده، اما مصرف و

،4نيافته يا با وقفه كاهش يافته است. نمودار شماره 
روند شدت انرژي كل را طي دوره مورد مطالعه نشان

ها، در اغلبجز بعضي دورهدهد. اين روند، بهمي
ها صعودي بوده و باال بودن شدت انرژي دردوره

دهنده مصرف باالي انرژي دراقتصاد ايران كه نشان
تواند به دليل قيمتاخالص داخلي است، ميتوليد ن

ريزي درست و نبودارزان انرژي، فقدان برنامه
هاي مناسب در حوزه انرژي برايگذاريسياست

اصالح ساختار عرضه و تقاضا باشد.
يكي از داليلي كه به موجب آن رابطه تنگاتنگي
بين مصرف انرژي و توليد ناخالص داخلي در سطح

گانكنندشود، اين است كه مصرفكالن مشاهده نمي
هايي قرار دارنديران در بخشعمده انرژي در اقتصاد ا

طوركه به صورت مستقيم در توليد نقش ندارند و به
كنند. اگر مصرفاي ايجاد نميافزودهمستقيم ارزش

تر شود رابطه توليد وها منطقيانرژي در اين بخش
شود.مصرف انرژي در سطح كالن متقارن مي

ونقل بيشترين ميزان شدت بخش حمل

انرژي را در اقتصاد ايران دارد. به 

افزوده در ارزشعبارتي، براي ايجاد 

ونقل انرژي زيادي مصرف بخش حمل

شود كه سبب شده است شدت مي

 انرژي بسيار بااليي داشته باشد.

ايران از نظر شاخص شدت انرژي وضعيت 

ازاي هر طوري كه بهمطلوبي ندارد، به

يك ميليون ريال توليد ناخالص داخلي، 

بشكه معادل نفت خام مورد نياز  04/2

خيز بوده كه در مقايسه با كشورهاي نفت

 .انرژي باالتري استمنطقه شدت 



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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)1383-1396روند شدت انرژي كل برحسب ميليون بشكه نفت خام بر ميليارد ريال ( -4ر نمودا

مأخذ: محاسبات پژوهش.

هايروند شدت انرژي به تفكيك بخش -4
اقتصادي

، وضعيت1396براساس آمار ترازنامه انرژي سال 
ادي ارايه شدههاي اقتصشدت انرژي به تفكيك بخش

است. شدت مصرف نهايي انرژي در بخش 
نسبت به  1396تا  1383هاي كشاورزي، طي سال

ونقل و صنعت هاي حملشدت انرژي در بخش

ازاي ايجاد هرتر است، يعني بخش كشاورزي بهپايين
افزوده، كمترين ميزان انرژي را نسبت بهواحد ارزش
كشاورزي كند. بعد از بخشها مصرف ميديگر بخش

كمترين ميزان شدت انرژي مربوط به بخش خدمات
(خانگي، عمومي و تجاري) بوده و علت آن است كه

طور مستقيم براي ايجاددر اين بخش، انرژي به
گيرد.افزوده مورد استفاده قرار نميارزش

)1383-1396هاي اقتصادي برحسب ميليون بشكه نفت خام بر ميليارد ريال (شدت انرژي به تفكيك بخش -5نمودار 

مأخذ: محاسبات پژوهش.
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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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بعد از بخش كشاورزي و خدمات، با توجه به
شود كه ايجاداعداد شدت انرژي، مشخص مي

ونقل و صنعت با مصرفافزوده در بخش حملارزش
انرژي فراوان همراه است و براي توليد هر واحد

افزوده، ميزان انرژي بيشتري نسبت بهارزش
هاي خدمات و كشاورزي مورد استفاده قراربخش
. روند شدت انرژي در بخش صنعت از سال1گيردمي

روندي صعودي دارد، اما اين 1396تا سال  1383
1389-1390ونقل در دوره روند در بخش حمل

نزولي و 1388-1389و  1383-1386ت، در دوره ثاب
ها صعودي است. همچنين مقدار شدتدر بقيه دوره

ونقل اندكي باالتر است كهانرژي در بخش حمل
بري بيشتر اين بخش، باالتر بودن مصرفانرژي

كند.انرژي و شدت انرژي را در اين بخش توجيه مي

شاره شد،طور كه او همان 5با توجه به نمودار شماره 
شدت انرژي در بخش كشاورزي نسبت به ديگر

ويژه بعد ازها كمتر است و روند اين شاخص، بهبخش
يكنواخت بوده و نوسان چشمگيري نسبتاً 1387سال 

شود. اين موضوع به داليل گوناگونيدر آن مشاهده نمي
وابسته است؛ نخست اينكه وابستگي اين بخش به انرژي

وري كه سهم مصرف انرژي اينطبسيار كم است، به
درصد  بوده است. دليل 9/4حدود  1396بخش در سال 

ديگر آنكه عوامل سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور
گذارند و يكي ازاثر چنداني بر اين بخش نمي

هاي اقتصاديها از لحاظ شاخصترين بخشباثبات
است. به عبارت ديگر، يكنواخت بودن اين شاخص

ند يكنواخت محصول ناخالص داخلي وناشي از رو
مصرف انرژي در اين بخش است.

)1383-1396شدت انرژي كل و شدت انرژي بخش كشاورزي برحسب ميليون بشكه نفت خام بر ميليارد ريال ( -6نمودار 

مأخذ: محاسبات پژوهش.
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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

¢ÞþÍ ēwă  È¸z¾ĉ¿ ¾z ºĊím£ wz ½ĀÊí äö¤¸ù ÜĉwþÍ ½¹ ēÁ¾ýv ¡ºÉ ôĊö´£ ÿ ĔÅ½¾z
¹wÎ¤év ¾Ċzº£              
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ونقل بيشترين ميزان شدت انرژيبخش حمل
را در اقتصاد ايران دارد. به عبارتي، براي ايجاد

ونقل انرژي زياديافزوده در بخش حملارزش
شود كه سبب شده است شدت انرژيمصرف مي

بسيار بااليي داشته باشد. اين بخش به دليل
ساختار ناكارآ و فرسوده خود و عدم

هاي بااليي برايفيتگذاري كافي، ظرسرمايه
جويي انرژي دارد.صرفه

)1383-1396ونقل برحسب ميليون بشكه نفت خام بر ميليارد ريال (شدت انرژي كل و شدت انرژي بخش حمل -7نمودار 

  مأخذ: محاسبات پژوهش.

)1383-1396مصرف نهايي انرژي در بخش صنعت برحسب ميليون بشكه نفت خام ( -8ر نمودا

مأخذ: محاسبات پژوهش.
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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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)1383-1396شدت انرژي بخش صنعت برحسب ميليون بشكه نفت خام بر ميليارد ريال ( -9نمودار 

مأخذ: محاسبات پژوهش.

، مصرف9و  8با توجه به نمودارهاي شماره 
انرژي در بخش صنعت همواره صعودي بوده است،
يعني بخش صنعت تقاضاي بااليي براي انرژي

ها نزولي استدارد، اما شدت انرژي در اغلب دوره
هايو اين، يعني بخش صنعت توانسته با روش

بري خود، تا حدودي از ميزان انرژيجوييصرفه
 بكاهد.

عنوان بخش پيشرو توسعهبخش صنعت به
شود. اين بخش بااقتصادي كشور قلمداد مي

ميليون بشكه معادل نفت خام، يكي 3/33مصرف 
كننده انرژي درهاي مصرفترين بخشاز پرمصرف

هايطوري كه طي سالبوده است، به 1396سال 
برابر شده 2مصرف نهايي اين بخش  1396-1383

.1396سال  ،ترازنامه انرژي -1
هاي موجود تا تاريخ تهيه اين گزارش است.، آخرين داده1394در سال  هاي صنعتهاي مربوط به مصرف انرژي در سطح زيربخشداده شود،يادآوري مي -2

ميليون بشكه معادل نفت خام در سال 2/165و از 
ميليون بشكه معادل نفت خام در 3/339به  1383
. براساس اين،1افزايش يافته است 1396سال 

بررسي شدت انرژي در بخش صنعت و
راي برخورداهاي آن از اهميت ويژهزيربخش

است.

هاي صنعتشدت انرژي در زيربخش -5
افزوده، مصرف، مقدار ارزش3جدول شماره 

1383انرژي و شدت انرژي را براي دو سال 
عنوان سال مقصدبه 1394عنوان سال مبنا و به

زيربخش) نشان 23هاي صنعت (در زيربخش
.2دهدمي
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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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)1394و1383هاي صنعت (افزوده، مصرف و شدت انرژي در زيربخشارزش -3جدول 
شدت انرژي (هزار بشكه 
  1نفت خام بر ميليارد ريال)

مصرف انرژي (هزار بشكه 
  نفت خام)

  افزوده (ميليارد ريال)ارزش
  هاي صنعتزيربخش

1394 1383 1394 1383 1394 1383

0.099 0.922 14355 13722 144272 14878 صنايع مواد غذايي و آشاميدني
0.009 0.136 41 128 4629 938 توليد محصوالت از توتون و تنباكو
0.121 0.574 3568 3631 29580 6321 توليد منسوجات
0.038 0.196 86 67 2263 342 توليد پوشاك
0.064 0.203 134 113 2096 556 دباغي و عمل آوردن چرم
0.121 0.699 1058 405 8760 579 توليد چوب و محصوالت چوبي
0.147 0.957 2447 1783 16696 1863 توليد كاغذ و محصوالت كاغذي
0.041 0.136 168 107 4073 787 انتشار و چاپ
0.493 1.234 35947 23497 72928 19046 صنايع توليد زغال كك
0.200 0.735 64882 20173 325105 27435 محصوالت شيمياييصنايع توليد مواد و 
0.063 0.413 2128 1845 33627 4466 توليد محصوالت الستيكي و پالستيكي
0.730 2.421 67173 44480 92044 18375 هاي غيرفلزيتوليد ساير كاني
0.320 1.156 56161 36567 175394 31636 توليد فلزات اساسي
0.043 0.243 1846 1430 42478 5895 محصوالت فلزي فابريكيتوليد 
0.030 0.215 1372 1766 45187 8195 آالت و تجهيزاتتوليد ماشين
0.012 0.031 41 10 3396 318 آالت اداري و حسابگر و محاسباتيتوليد ماشين
0.031 0.145 835 770 26634 5314 آالت مولد و انتقال برقتوليد ماشين
0.013 0.044 89 82 6770 1872 توليد راديو  و تلويزيون
0.012 0.158 172 169 14425 1067 توليد ابزار پزشكي، ابزار اپتيكي و ابزار دقيق
0.021 0.080 2317 2011 111428 25054 توليد وسايل نقليه موتوري و تريلر
0.032 0.046 268 235 8369 5112 ونقلتوليد ساير وسايل حمل
0.048 0.192 288 232 5997 1207 توليد مبلمان و محصوالت
0.152 0.300 27 3 178 10 بازيافت ضايعات فلزي و غيرفلزي

.شتريب و كاركن نفر 10 يصنعت هايكارگاه از يريآمارگ هايطرح ران،يا آمار مركزمأخذ: 

1383، در سال 3با توجه به جدول شماره 
صنعت توليد فلزات اساسي بيشترين مقدار

ميليارد ريال در 31636افزوده را به ميزان ارزش
افزوده اينزيربخش صنعت داشته و ارزش 23بين 

ميليارد ريال 175394ميزان  1394صنعت در سال 

واحد شدت رو،ازاين، هها برحسب هزار بشكه معادل نفت خام بودبا توجه به اينكه آمار مربوط به مصرف انرژي در هريك از زيربخش -1
انرژي در اين قسمت، هزار بشكه نفت خام بر ميليارد ريال است.

افزوده سال پايهبوده كه اين مقدار نسبت به ارزش
ش يافته است. همچنين بيشترين مقداركاه

مربوط به صنعت 1394افزوده در سال ارزش
توليد مواد و محصوالت شيميايي، به ميزان

ميليارد ريال بوده است. 325105



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 و تحلیل شدت انرژى در صنایع مختلف کشور با تأکید بر زیربخش هاى صنعت 
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در 1383بيشترين مقدار مصرف انرژي در سال 
44480هاي غيرفلزي به ميزان صنعت توليد ساير كاني

و صنعت بازيافت، هزار بشكه معادل نفت خام است
به ميزان 1383كمترين مقدار مصرف انرژي را در سال 

هزار بشكه معادل نفت خام داشته است. 3
، شدت انرژي براي دو3ستون آخر جدول شماره 

طور كهدهد، همانرا نشان مي 1394و  1383سال 
شود، بيشترين مقدار شدت انرژي در هر دومشاهده مي

هاي غيرفلزي به ميزاندوره مربوط به صنعت توليد كاني
آالت اداري است و صنايع توليد ماشين 730/0و  421/2

و محاسباتي و صنعت توليد محصوالت از توتون و تنباكو
1394و  1383كمترين مقدار شدت انرژي را در دو سال 

اند.داشته 009/0و  031/0ميزان به 
، روند مصرف انرژي را طي10نمودار شماره 

هاي صنعتبراي زيربخش 1394و  1383هاي سال
هايدهد. مصرف انرژي براي زيربخشنشان مي

روند 1383نسبت به سال  1394صنعت در سال 
كاهشي داشته و در هر دو دوره بيشترين مقدار

هاييع توليد كانيمصرف انرژي مربوط به صنا
غيرفلزي (زيربخش دوازدهم)  بوده است.

1394و  1383هاي هاي صنعت برحسب ميليون بشكه نفت خام در سالروند مصرف انرژي زيربخش -10نمودار 

مأخذ: محاسبات پژوهش.

هاي، روند شدت انرژي زيربخش11ار شماره نمود
دهد.نشان مي 1394و  1383صنعت را در دو سال 

شود، شدت انرژي درطور كه مشاهده ميهمان

1383نسبت به سال  1394هاي صنعت در سال زيربخش
كمتر و در هر دو دوره بيشترين مقدار شدت انرژي

ت.هاي غيرفلزي بوده اسمربوط به صنعت توليد كاني
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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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1394و  1383هاي در سال هزار بشكه نفت خام بر ميليارد ريالهاي صنعت برحسب شدت انرژي زيربخش -11نمودار 

مأخذ: محاسبات پژوهش.

بندي و راهكارهاجمع
مصرف انرژي از ناشي ايگلخانه گازهاي انتشار

صنعت،( اقتصادي مختلف هايبخش فعاليتدر 
اصلي منشأ) خدمات و ونقل، كشاورزيحمل

اين افزايش. رودمي شمار به جهاني گرمايش پديده
كه تهديدهايي و محيطيزيست نوع مشكالت

زمين در هاانسان زندگي براي انرژي مصرف
ثانويه محرك موتور عنوانبه آورد،وجود ميبه

شده انرژي بهينه مصرف اهميت افزايش باعث
تأمين بر عالوه انرژى هاىجوييصرفه .است

توسعه،درحال كشورهاى كنندگانمصرف نيازهاى
قابل مالى منابع انرژى، هاىهزينه كاهش از طريق
ديگر در مصرف و گذارىسرمايه براى را توجهى
ارتقاي اين، بر عالوه. كندمي مهيا هابخش
در انرژى هاىهزينه سهم كاهش با انرژى ورىبهره
رقابتى توان افزايش باعث توليد، هاىهزينه

جهانى بازارهاى در توسعهدرحال كشورهاى
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1394سال  1383سال 

شدت انرژي را براساس برابري قدرت خريد 

محاسبه كنيم، هرچند ايران در اين شرايط به 

تقريباً لحاظ شدت مصرف انرژي در رتبه 

گيرد، اما همچنان مشابهي با روسيه قرار مي

شدت مصرف ايران از كشورهاي تركيه، هند 

 توسعه باالتر است.و ساير كشورهاي درحال



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 و تحلیل شدت انرژى در صنایع مختلف کشور با تأکید بر زیربخش هاى صنعت 
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به را كشورها وابستگى همچنين شود ومي
پذيرىآسيب و دهدمي كاهش وارداتى هاىسوخت

و قيمت عرضه، هاىشوك برابر را در آنها
بنابراين، .دهدمي افزايش احتمالى هاىتحريم
ابعاد از ورىبهره افزايش كه شودمي مشاهده
براى را فراوانى مزاياى امنيتى و اقتصادى

كرد توجه بايد البته،. دارد توسعهدرحال اقتصادهاى
هاىسوخت ويژهبه انرژى، مصرف كاهش كه

كاهش باعث سنگزغال و گاز نفت، مانند فسيلى
كه براى شودمي نيز محيطىزيست هاىآلودگي
اهميت پايدار توسعه جهت در اقتصاد حركت
با نفت صادركننده كشورهاى. دارد بسزايي
آن از اىمالحظه قابل بخش كه انرژى جويىصرفه
عمومى توانند از مزايايمى تنهانه است نفت

نفت تقاضاى كاهش بلكه شوند، مندبهره يادشده 
صادراتى نفت توان افزايشمنزله به كشورها اين در
است آتى هاىنسل براى زيرزمينى ذخاير حفظ و
را براى توجهى قابل مزيت صورت، هر در كه

از يكى. داشت خواهد دربر صادركننده كشورهاى
و ملى از نظر هم كه نفتى هاىجويىصرفه مزاياى

انتشار كاهش بوده، مهم  المللىبين نظر از هم
گاز ويژهبه و اىگازهاى گلخانه مصرف از حاصل

جهان در پايدارتوسعه و  رشد به كه است 2
.كندمي زيادي كمك

بررسي روند كارآيي مصرف و شدت انرژي در
صنايع مختلف امكان ايجاد بستر مناسب را براي

آورد و شدت انرژي از جملهسازي فراهم ميتصميم
ر بررسي روندهايي بوده كه استفاده از آن دشاخص

كارآيي مصرف انرژي بسيار رايج است. به همين
منظور در گزارش حاضر، ابتدا وضعيت مصرف

ها ارايهانرژي در كل اقتصاد و سپس، به تفكيك بخش
شد. با توجه به نتايج حاصل از پژوهش، روند مصرف

ها رونديانرژي در كل اقتصاد و در هريك از بخش
ونقل و صنعت بعدهاي حملصعودي است و بخش

از بخش خدمات بيشترين سهم را در مصرف انرژي
ونقل و صنعتهاي حملبخش اند. از سويي،داشته

افزوده، ميزان انرژيازاي توليد هر واحد ارزشبه
ونقلبخش حمل كهطوريكنند، بهبيشتري مصرف مي

بيشترين ميزان شدت انرژي و بخش كشاورزي نسبت
ها كمترين ميزان شدت انرژي رابه ساير بخش

عنوان بخش پيشرو، دوميناند. بخش صنعت بهداشته
آيد كه ميزانبخش با شدت انرژي باال به شمار مي
هاي آن با توجهمصرف انرژي در هريك از زيربخش

عتي و نوع فناوري توليدبه ساختار و تجهيزات صن
متفاوت است.

هايبراساس اطالعات مربوط به آمار كارگاه
ترينبزرگ صنعتي ده نفر كاركن و بيشتر، بزرگ

كننده انرژي در بين صنايع مختلف، گروهمصرف
هايساير محصوالت كاني غيرفلزي است. در سال

سهم اين گروه از كل مصرف 1394و  1383
درصد 30/26و  03/29د انرژي به ترتيب حدو
افزودهكه سهم آن در ارزش بوده است، در حالي

درصد را نشان 82/7و  14/10به ترتيب حدود 
بعد از بخش صنايع 1394دهد. در سال مي

هاي غيرفلزي، بيشترين سهم مصرف انرژيكاني
متعلق به گروه مواد و محصوالت شيميايي است



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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انرژي درصد در مصرف  40/25كه سهمي معادل 
افزوده دارد. رتبه بعدي درصد در ارزش 64/27و 

در مصرف انرژي مربوط به زيربخش توليد فلزات 
درصد را در  98/21اساسي بوده كه سهمي معادل 

افزوده درصد را در ارزش 91/14مصرف انرژي و 
داشته است. مصرف انرژي  1394صنعت در سال 

نسبت به سال  1394هاي صنعت در سال زيربخش
كاهش يافته و به موجب آن، شدت مصرف  1383

 1394هاي صنعتي طي سال انرژي در زيربخش
كاهش يافته است و در هر  1383نسبت به سال 

دو دوره گروه ساير محصوالت كاني غيرفلزي 
بيشترين شدت انرژي را نسبت به صنايع ديگر 
دارد. با توجه به وضعيت مصرف انرژي در هريك 

 و با توجه به اينكه كاهشهاي اقتصادي از بخش
يي آكار بهبود ديگر، عبارت به يا انرژي شدت

هاي آن مصرف انرژي در صنعت و زيربخش
تواند باعث كاهش هزينه توليد و قيمت مي
 موضوعاين ، دشوت صنعتي المحصو شدهتمام

در را ت الافزايش توان رقابتي اين محصو
رو، ازاينبازارهاي جهاني  به دنبال خواهد داشت. 

با توجه به شدت باالي انرژي در صنايع 
هاي صنعت ونقل، صنعت و برخي زيربخشحمل

  شود:راهكارهاي زير پيشنهاد مي
با : انرژي هايگذاريتجديدنظر در سياست -

 مصرفي انرژي از اعظمي توجه به اينكه قسمت

 و شودمي مصرف غيرمولد هايبخش در كشور
ايجاد  ايافزودهارزشمصرف انرژي،  ازاي اينبه

 بايد هايگذاراستيس نتيجه، در شود،نمي

 هايدر بخش انرژي مصرف كه باشد ياگونهبه

كند. اين مسئله لزوم توجه به  ترمنطقي را مولدغير
هاي غيرمولد تر شدن مصرف را در بخشمنطقي

هاي حوزه انرژي كند. بنابراين، سياستروشن مي
ز مصرف انرژي در بايد در جهتي باشد كه ا

هاي غيرتوليدي مانند بخش خانگي بكاهد و بخش
هاي توليدي را همراه با مصرف انرژي در بخش

افزايش كارآيي، بيشتر كند؛ براي مثال، ماليات بر 
انرژي در بخش توليدي، كاهش و در بخش 

  غيرمولد افزايش يابد.
 افزايش بايد براي: ارتقاي آموزش عمومي -

 و بهتر استفاده منظوربه مردم آگاهي سطح
انرژي اقدام كرد،  مصرف بيشتر در جوييصرفه
 افزايش براي صنعتي كشورهاي تجربه زيرا

 براي كه حقيقت است اين گوياي انرژي كارآيي

 كافي قيمت ابزار از استفاده تنها كارآيي افزايش

 را انرژي جويي درصرفه فرهنگ بايد بلكه نيست،
 ملي، عزم آموزشي، وسيع هايبرنامه طريق از

 حساسيت براي ايجاد عمومي، آموزش ارتقاي

 گرمايش هايسيستم در انرژي اتالف از جلوگيري

 ايجاد در جامعه ...و عمومي مصرف و سرمايش و

  كرد.
تهيه و تنظيم بانك اطالعاتي منسجم در حوزه  -

توليد،  سازيبهينه براي اصلي موانع از يكي: انرژي
 يك فقدان كشور، در انرژي مديريت و مصرف

 روند بتواند كه است منسجم بانك اطالعاتي

 هماهنگ طوربه را انرژي عرضه و تقاضا تغييرات

كند. وجود اين بانك اطالعاتي  ارايه دايمي و



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 و تحلیل شدت انرژى در صنایع مختلف کشور با تأکید بر زیربخش هاى صنعت 
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منسجم و شفاف، انجام محاسبات منظم و دقيق 
پذير مصرف و شدت انرژي را در كشور امكان

ها و گيريو مسير و روند تصميمكند مي
ها را در حوزه انرژي هموار گذاريسياست

اي در سازد و در نهايت، مانع قضاوت سليقهمي
  شود.مورد شرايط موجود مي

: ونقلسازي تجهيزات حملنوسازي و بهينه -
 و فرسوده ساختار رودمي انتظار كه گونههمان

 عدم و ايران ونقلحمل بخش ناكارآي
 كشور، ونقلحمل تجهيز ناوگان در گذاريسرمايه

ازاي توليد هر واحد باال بودن مصرف انرژي به
 طوري كه شدتدهد، بهافزوده را نشان ميارزش

 حال در نسبي طوربه دوره مورد مطالعه انرژي طي
 و ناكارآيي افزايش ميزان از حاكي و بوده افزايش
رو، توصيه ازايناست؛  بخش اين در انرژي اتالف

كاهش  منظوربه ونقلحمل شود، تجهيزاتمي
  سازي شود.بهينه و نوسازي انرژي مصرف

تواند با حمايت در بخش صنعت نيز دولت مي
از كارفرمايان براي تعويض و نوسازي تجهيزات 

كننده انرژي و بهبود فرسوده و ناكارآي مصرف
ژي فناوري مورد استفاده آنها، در كاهش مصرف انر

ازاي هر واحد وري بهو در نهايت، افزايش بهره
 افزوده مفيد واقع شود.ارزش

هاي با مصرف حمايت دولت از زيربخش -
ازاي الزم است دولت از صنايعي كه به: انرژيِ كمتر

كار يا سرمايه، انرژي كمتري  هر واحد نيروي
كنند حمايت كند؛ حمايت دولت مصرف مي

ارانه  به توليدكنندگان اين تواند در قالب دادن يمي

گذاران در اين صنايع باشد. ها يا سرمايهزيربخش
آالت و همچنين كاهش تعرفه بر واردات ماشين

اي با مصرف انرژيِ پايين تجهيزات سرمايه
ازاي هر تواند در جهت كاهش انرژي مصرفي بهمي

وري (كاهش تبع آن، افزايش بهرهواحد سرمايه و به
  باشد. ؤثرمشدت انرژي) 


