
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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یراز کشف ذخا یناش يانرژ یتالحظات امنم
یترانهمد یايدر در يگاز یدجد

محمدحسین احدى
1

چكيده
»1ـ«تونا يكشف منبع گاز .كنديمصرف م يو واردات انرژ يدخر يدالر برا يلياردم 50تا  40 ينب تقريباً نهساال يهترك

يتموجب تقو ،خواهد شد ياتيعمل 2023از اواخر سال  آغاز استخراج گاز كه احتماالًو  يهتوسط ترك ياهس يايدر در
يعيصورت طبدالر گاز به يلياردم 12اكنون ساالنه حدود هم يهخواهد شد. ترك يامنطقه معادالتكشور در  ينا يتموقع
10ساالنه  يدتولدر صورت  .كندي) وارد ميرقطر و الجزا يكا،آمر يران،ا يجان،آذربا يجمهور يه،(عمدتاً از روس يجانو ال

يدانم يناز ا يندهسال آ يستبدر  يهترك يازپنجم گاز مورد نيك، ياساكار يگاز يداناز م يعيمترمكعب گاز طب يلياردم
به يهجر شد، ترك منف يهبه ترك يرانا يعيكه خط لوله انتقال گاز طب يهنگاماين در حالي است كه  خواهد شد. ينمأت

به نظركشور مختل نشد.  ينا يانرژ يتو امن رو نبودهروب يبا مشكل خاص ،يراناز ا يواردات يچمدت سه ماه بدون ه
يهادر سال ياستس ينو ا كنديم يفاا يهترك يانرژ يمل ياستدر س يمهم قشن يبه منابع انرژ يبخشنوعرسد تمي
يانبه پا) 1405( 2026در سال  صادرات گاز ايران به تركيهساله 25قرارداد با توجه به اينكه  .يافتادامه خواهد  يزن يندهآ
بخشي به بازارهاي صادراتيتنوعريزي براي مواجهه هوشمندانه با آن ضروري است. در اين راستا، لزوم برنامه، رسديم

جي و تغييرانريزي براي توليد و صادرات البرنامهزني، توجه به نظم جديد بازار گاز و افزايش قدرت چانهراي گاز ب
  . شودو كاهش ناترازي گازي كشور پيشنهاد مي الملليبينبه سطح داخلي  از سطح كشور در زمينه مصرف گاز رويكرد

.امنيت انرژي، ذخاير گازي، ناترازي گازي واژگان كليدي:

مقدمه
المللي انرژي،اساس گزارش اختصاصي آژانس بين بر

درصد از مجموع منابع 30 تنها 2021در سال  تركيه
است. خود را در داخل توليد كرده شدهمينأانرژي ت

يدالر برا ارديليم 50تا  40 نيب نهساال اين كشور
اين كشور طي .كنديمصرف م يو واردات انرژ ديخر

هاي فعالي در راستاي تضمينسياست ،دهه اخير
است اتخاذ كرده دخورشد بهامنيت انرژي اقتصاد رو

m.ahadi@isu.ac.ir 1- دانشجوى دکترى علوم اقتصادى، دانشکده اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبایى، تهران، ایران 

ايجاد هاباز ند اها عبارتترين اين سياستكه مهم
گذاري درشرق اروپا، سرمايه انرژي در منطقه جنوب

افزايش اكتشافات نفت وو هاي تجديدپذير انرژي
.غيره گاز و
افزايش راستاي در كه هاسياست اين از يكهر
شامل ،اندشده تدوين كشور اين در انرژي امنيت

و داخلي ابعاد در اقتصادي هايپروژه از ايمجموعه
تا ه استموضوع موجب شد نيهم. است الملليبين



تدبیر اقتصاد

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

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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در هاتداوم تالش يعزم خود را برا اين كشور
يايدر در ژهيوبه، اكتشاف و استخراج گاز راستاي

نظر كارشناسان، كشفاز نقطه .ادامه دهد ترانهيمد
يايدر در ايساكار يگاز دانيدر م 1ـتونا يمنبع گاز

اين كشور تيموقع تيموجب تقو ه،يتوسط ترك اهيس
و امنيت است شده يادر مجادالت و منازعات منطقه

،انرژي اين كشور را ارتقا خواهد داد. همچنين
گاز رهيبا ذخ 1ـاستخراج گاز از چاه تونا اتيعمل
از اواخر سال كه احتماالً يمترمكعبارديليم 320 يعيطب

يباعث كاهش وابستگ خواهد شد، ياتيملع 2023
ساالنه ديصورت تول در شود.مي يبه گاز واردات هيترك
يگاز دانياز م يعيمترمكعب گاز طب ارديليم 10

سال ستيب در هيترك ازيپنجم گاز مورد نكي ا،يساكار
خواهد شد. نيمأت دانيم نياز ا ندهيآ

بررسي ابعاد مختلف اكتشافات گازي اخير اين كشور
در شرق مديترانه براي كشورمان كه صادركننده عمده

اي در تحليلگاز طبيعي به اين كشور است، اهميت ويژه
اين تحقيق به تبيين ،در همين راستا .داردامنيت انرژي 

يراز كشف ذخا يناش يانرژ يتمالحظات امنترين مهم
اختصاص دارد. يترانهمد يايردر د يگاز يدجد

بدين صورت است كه پس ازمطالعه ارچوب هچ
مصرف يد،تول يتوضع مقدمه، بخش دوم به بررسي

اختصاص دارد. بخش يهكشور ترك يو واردات انرژ
در يگاز يرابعاد مختلف كشف ذخا سوم به تبيين

به مالحظات چهارمپردازد. بخش مي يترانهشرق مد
امنيت انرژي كشف ذخاير گازي در شرق مديترانه

بندي و ارائهبه جمع پنجماختصاص دارد. بخش 
پردازد.راهكار مي

وضعيت توليد، مصرف و واردات انرژي ـ1
كشور تركيه

سيروند توليد و مصرف كل انرژي كشور تركيه طي 
به تصوير كشيده شده 1 شماره در نمودار ،سال اخير

توجه مصرف كل انرژي نسبت شايانتفاوت است. 
در اين كشور، نياز به واردات انرژي آنبه ميزان توليد 

هاي اخير تشديد كردهويژه در سالرا به اين كشور
، توليد و مصرف كل انرژي اين2020در سال  است.

ميليون تن نفت 141و  42كشور به ترتيب برابر با 
كه توليد كل، درحاليمعادل بوده است. همچنين
ميالدي با 2020تا  2000 انرژي اين كشور طي دوره

درصدي همراه بوده، مصرف كل انرژي اين4/2رشد 
ست.درصد رشد داشته ا 1/3 ،كشور طي همين مدت

اين ،اين نياز به واردات انرژي طي چند دهه اخير
هاييكشور را بر آن داشته است كه با اتخاذ سياست

گامدر راستاي كاهش وابستگي به واردات انرژي 
ها، اقدام براي كشفبردارد. يكي از اين سياست

ذخاير انرژي و افزايش توان توليد انرژي در داخل
به ابعاد گوناگون آنمطالعه بوده است كه در اين 

شود.پرداخته مي

هايشركتاگر تركيه موفق به جذب 
منابع ماليمين أفعال در حوزه انرژي و ت

ميليارددالري اين طرح 6 مورد نياز تقريباً
از ميدان گازي 2023شود، از سال 

.كندميشده در درياي سياه استفاده كشف



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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روند توليد و مصرف كل انرژي در تركيه ـ1نمودار 

.Enerdata, 2021: مأخذ

يدارا 2021در سال  يهترك يشده نفتاثبات يرذخا
رقم در ينبشكه نفت درجاست كه ا يلياردم 37/0

ينا است. بشكه بوده يلياردم 29/0برابر با  2014سال 
ياتها در عملدهنده شتاب تركنشان يشافزا

شالوده يدرا با يعياست، اما همچنان گاز طب ياكتشاف
الزم به ذكردانست.  يهترك يانرژ يتامن هايياستس

يازمورد ن ياز انرژ درصد 30 يهكشور تركاست كه 
) را از گازياتالف و خودمصرف يي،خود (مصرف نها

اكنون ساالنههم كه نحوي؛ بهكنديم ينتأم يعيطب
و يعيصورت طبدالر گاز به ارديليم 12حدود 

جان،يآذربا يجمهور ه،ياز روس عمدتاً( يجانال
.كنديوارد م )ريقطر و الجزا كا،يآمر ران،يا

روند توليد و واردات گاز طبيعي كشور تركيه ـ2نمودار 
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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

ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال نهم، شماره دوازدهم (پیاپى 95)، اسفند 1400، صص 31-38
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المللي واردكنندگانبينبر اساس آخرين آمار گروه 
ميليون تن 72/10، تركيه 2020، در سال 1جيانال
الجزاير و نيجريه به ترتيب .جي وارد كرده استانال
ترين شريك تجاريبزرگ ،ميليون تن 32/1و  96/3با 

نو، د. گينهنشومي شمردهدر اين حوزه اين كشور 
توباگو و آمريكا ،آنگوال، كامرون، نروژ، مصر، ترينيداد

جي بهانشركاي تجاري اين كشور در زمينه ال ديگر
روند. الزم به ذكر است، مطابق همين آمار،شمار مي

جي در سالانتن ال نميليو 3/1تركيه با واردات 
پس از چين و هند، بيشترين رشد ساالنه ،2020

. 2جي را به خود اختصاص داده استانواردات ال

گازي در شرق ذخايرابعاد مختلف كشف  ـ2
مديترانه

برداريدر تدارك بهره 1990هاي دهه تركيه از سال
براي انتقال گاز خوداز موقعيت جغرافيايي 

ايران، تركمنستان و جمهوري مانندكشورهايي 
است. پروژه انتقال گاز ايران آذربايجان به اروپا بوده

گامي عملي در اين راستا بود 1996به تركيه در سال 
رقابت با گاز مانندكه امتداد آن به اروپا به داليلي 

ها عليه ايران ناكام ماند.روسيه و تحريم
بندر جيهان تركيه محل اتصال خط لوله ،همچنين

نفتي مهم ديگري به بازارهاي جهاني است كه نفت
خابور،عراق را از طريق اقليم كردستان و گذرگاه فش

رساند. منابع عراقيبه تركيه و درياي مديترانه مي

1. International Group of Liquefied Natural Gas Importers ( IGLNGI)
ميليون تن بوده است. 6/2و  2/7جي چين و هند به ترتيب اننه واردات الطي اين سال، رشد ساال. 2

3. Turk Stream
4. Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project (TANAP)
5. Trans Adriatic Pipeline

لوله را پيش از اين خط باميزان نفت صادرشده 
كردستان، روزانه معادل گيري كركوك از اقليمپسباز

اقليم ،اند. همچنينهزار بشكه تخمين زده 600
مشغول ،شركت روسي گازپروماتفاق كردستان به

براي انتقال نفت اين منطقه به احداث مسير جايگزين
.استتركيه 

است تا موفق شده 2014تركيه از سال  ،همچنين
بخشي از طرح انتقال گاز روسيه به اروپا باشد. اين

2020نام دارد، در ابتداي سال 3ريماستپروژه كه ترك
تان افتتاح شد. اين خطبا انتقال گاز روسيه به بلغارس

ساختن مسيرهاي انتقال گاز لوله منجر به متنوع
افزايش نقش استراتژيك تركيه درروسيه به اروپا و 

و تركيه ،همچنين شود.مين انرژي اتحاديه اروپا ميأت
كار ساخت خط 2018 سال در آذربايجان جمهوري

را به پايان4تاناپموسوم به  آناتولي لوله ترانس
بادنيز در درياي خزر را رساندند كه گاز ميدان شاه

و به كندمي ارزروم دريافتـتفليسـخط لوله باكو
.دهدنتقال ميا5كآدرياتيخط لوله ترنس

بر تالش براي تبديل شدن به هاب انرژي درافزون
اي نيز برايهاي گستردهمنطقه، اين كشور تالش

جمله گاز طبيعي داشته است.انرژي ازكشف ذخاير 
نظر خود در حوزه اهداف مورد يگيريپ يبرا يهترك
هيدخر يحفار يسه كشت ،يراخ يهاسال يط ي،انرژ

يكي ،را انجام داده يركشف اخ ياتكه عمل »يحكه «فات
ياتعمل ايعمدهكشور به شكل  ينهاست. ااز آن



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

مالحظات امنیت انرژى ناشى از کشف ذخایر جدید گازى در دریاى مدیترانه 
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مورد مناقشه در يهاو آب ياهس ياياكتشاف در در
با دست يدتا شا است ادهرا گسترش د يترانهشرق مد

بهش يباال يوابستگ ي،به منابع بزرگ انرژ يافتن
كاهش دهد.را   يهعراق و روس يران،واردات از ا
اكتشافات 2017كه از سال  يهترك1تپائو شركت

يبا حفار يراًمنابع نفت و گاز را شروع كرده، اخ يجد
فوق يهادر آب ينفت يدانم ينتربزرگ ،1ـتوناچاه 
را كشف كرده كه ياهس ياي) دريمتر4525( يقعم
يلياردم 320به حجم  يعيگاز طب يرذخا يحاو
ينهدف ا .) استيفعل يربرابر ذخا 64مكعب (متر

را تا سال يدانم ينا يعيكشور آن است كه گاز طب
يدتول يزانو م يبردارزمان بهره .2عرضه كند 2023

از ابهام ياالهههنوز در  يهترك يدنفت و گاز جد يدانم
كنديم بينييشكشور پ ينا يجمهوريسقرار دارد. رئ

انجام يهدر آب و خاك ترك يزن يگريكه اكتشافات د
عملياتي شدن اين اكتشافات وخواهد شد. در صورت 

كشور يانرژ ين، نظام تأمهااقتصادي بودن استخراج آن
به يهترك همچنين، .يافتخواهد  زيادي ييرتغ يهترك

دارد يدچشم ام يترانهتوجه گاز در شرق مد شايانمنابع 
يونانكشور، قبرس،  ينا يانم ييهاتنش يجادكه باعث ا

از يستندحاضر ن يكيچو فرانسه شده است كه ه
نظر كنند.صرف يدروكربوريمنابع ه ينبه ا يدسترس

برداري ازقصد دارد بهره است، تركيه اعالم كرده
اگرآغاز كند.  2023را از سال  1ـمنبع گازي تونا

هاي فعال در حوزهشركتتركيه موفق به جذب 
6 منابع مالي مورد نياز تقريباًمين أانرژي و ت

1 . TPAO 
تر است.برابر كوچك 44 يپارس جنوب يداننسبت به م يدانم ينا يرذخا. 2

3. EPDK
4. Futures

از ميدان 2023ميليارددالري اين طرح شود، از سال 
اين .كندميشده در درياي سياه استفاده گازي كشف

تحول نيز در بازه زماني مشخص باعث كاهش
د.وابستگي آنكارا به منابع انرژي خارجي خواهد ش

چاه 40 ،ياساكار يگاز يدانقصد دارد در م تركيه
گاز يدكند. تول يحفار 2028تا سال  يگرد يديتول

و يرانا يه،از روس يبه واردات انرژ را يهترك يوابستگ
يهواردات ترك ينهو هز كندميكمتر  يجانآذربا يجمهور

دالر است، يلياردم 12را كه در حال حاضر حدود 
شده تا سالگاز كشف روديانتظار م دهد.ميكاهش 

قصد يهترك ،كشف ينبرسد. پس از ا يدتولبه  2023
ادامه دهد. ياهس يايدر در يدروكربندارد به اكتشاف ه

1ـتونا يدشده درست باشد، تولينيبيشاگر سطح پ
يازهايدرصد از ن 30 ينمأت يبرا را گاز ياندازه كافبه
كند.ميفراهم  2025 سالدر  يدشكشور تا اوج تول ينا

ات بيشتر به ذخايردر اقدامي براي جلب توجه
گازي احتمالي تركيه، سازمان رگوالتوري انرژي

گاز فراساحلي درياي سياه در بازار ،اعالم كرد3هتركي
گاز فيوچرز در استانبول براي معامله گشوده خواهد

اندازي اين بازارتركيه اعالم كرد كه هدف از راه. شد
ريسك4هاآتي كردن ثباتت با فراهم زدايي معامال،

بنا بهستد نسبت به بازار گاز اسپات است. بيشتر دادو
ميليارد 540 اظهارنظر مقامات رسمي اين كشور،

ميليارد دالر ارزش بازار 100مكعب گاز كه بيش از متر
خواهد داشت، تحت نام قرارداد گاز درياي سياه در

.شودميتركيه براي معامله گشوده  هايآتيبازار گاز 
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

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

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

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

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

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

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

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

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

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

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

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

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

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

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

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

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

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

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

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

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

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

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

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

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

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

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

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

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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پيرامونايران مالحظات امنيت انرژي  ـ3
كشف ذخاير گازي در شرق مديترانه

عنوان يدر گزارش يكآتالنت يشورا يشكدهاند
1ـتونا يگاز يدانكشف م ،كرده است

ييرمنطقه را تغ يتيكژئوپل يتخود موقعيخودبه
اهرم فشار ديگري در اختيار تركيهاما  ،نخواهد داد

به منابع خط يدنو به لطف تنوع بخش دهدقرار مي
در را اين كشور ،جيانالبه بازار  يلوله و دسترس

ده سال ي. طدهدمي قرار يترقدرتمند يتموقع
در ياديز هايگذارييهسرما يهترك ير،اخ
با وخود انجام داده  يداخل يانرژ هاييرساختز

جيانالواردات  يتظرف يم،عظ هاييانهساخت پا
يشمترمكعب در سال افزا يلياردم 50خود را به 

.تداده اس
كاهش وابستگي تركيه به واردات انرژيـ

سياه و مديترانهكشف ميادين جديد گازي در درياي
براي ارتقاي امنيت انرژي و تركيهثر ؤم گام ،شرقي
آغاز عمليات شدن به هاب انرژي است. تبديل

سياه با ذخيره در درياي 1ـاستخراج گاز از چاه تونا
كه  تا اواخر سال مكعبمتر ميليارد 320گاز طبيعي 

شود، منجر به كاهش وابستگيميعملياتي  2023
تركيه همچنين، د.خواهد شتركيه به گاز وارداتي 

عليه آبي وطنعنوان ا ب را انگيزيپروژه چالش بر
است كه طي آن، بخش يونان و قبرس طرح كرده

مهمي از منطقه انحصاري اقتصادي يونان و قبرس در
گيرد. تركيهبستر درياي مديترانه مورد ادعا قرار مي

منابعقصد دارد با استمرار بر داعيه خويش نسبت به 

1. Take or Pay

را عمدهزمينه جهش  ،رضي مديترانه شرقيالاتحت
د.در راستاي ايجاد هاب انرژي فراهم كن

واردات گازافزايش قدرت مانور تركيه در حوزه ـ
جيانبا تمركز بر ال
گذاري زيادي در بخشهاي اخير سرمايهتركيه طي سال

انجام داده ،جي به گاز طبيعيانويژه تبديل البه ،انرژي
است. اين كشور به دليل شرايط جغرافيايي ويژه خود

هاي مرتبط، افزايشدر صورت فراهم كردن زيرساخت
مين منابع مالي مورد نياز وأگذاري با ت حجم سرمايه

توانايي تبديل به ترمينال و هاب ،تدوين قوانين مناسب
انرژي مهم را دارد. اين كشور خواهد توانست مسير

گاز طبيعي درياي خزر، آسياي ميانه و حتي صادرات
هاي اخير ضمنسال . اين كشور طيايران به اروپا باشد

افزايش اتكا به منابع تجديدپذير، به واردات بيشتر
اجتناب از مشكالت ناشي از اختالل درراي جي بانال

خط لوله روي آورده است. باواردات گاز 
هيبه ترك رانيكه خط لوله انتقال گاز ا يهنگام

يواردات چيبه مدت سه ماه بدون ه هيمنفجر شد، ترك
يانرژ تيو امن نشدرو هروب يبا مشكل خاص رانياز ا
با تعدد اكنونهم مختل نشد. هم كشور نيا
رو هستيم وهجي روبانكنندگان گاز طبيعي و المينأت

بازار انرژي پس از شيوع كرونا هايپويايي ،همچنين
مينأت. اكنون مشتريان گازي قادر به تاس يافتهتغيير 

ساله15تا  10نياز خود طي قراردادهاي انرژي مورد 
هاي دلخواه و مناسب هستند.با قيمت

مانندبا به وجود آمدن شرايط جديد، مفادي 
كه نشان از برتري قدرت ــ 1»بردار يا بپرداز«



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

مالحظات امنیت انرژى ناشى از کشف ذخایر جدید گازى در دریاى مدیترانه 
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نيز از ــ فروشنده گاز در قراردادها داشت
18 حال حذف است. تقريباً قراردادهاي گازي در

ميليارد مترمكعب از قراردادهاي واردات گاز تركيه
بايد تمديد شود و آنكارا در تمديد 2021در سال 

خواهد داشت. قرارداد را اين قراردادها برگ برنده
2025سال  صادرات گاز طبيعي ايران به تركيه در

ها براياما تا به امروز تالش ،پايان خواهد يافت
اي نرسيده است. كشفتمديد اين قرارداد به نتيجه

ميدان گازي جديد در درياي سياه هم مانع بزرگي
بر سر راه تمديد قرارداد صادرات گاز ايران به

تركيه در سد طبيعتاًرتركيه خواهد بود. به نظر مي
ديد قرارداد باشد كه نظر اينصورتي خواستار تم

مينأز لحاظ قيمت و حجم گاز دريافتي تكشور ا
.شود

ميليارد مترمكعب گاز 10در صورت توليد ساالنه 
پنجم گاز مورد نيازطبيعي از ميدان گازي ساكاريا، يك

مين خواهدأتبيست سال آينده از اين ميدان در تركيه 
رود تركيه براي كمك به توسعهانتظار ميشد. 
هايهاي اكتشافي خود در شرق مديترانه، چاهفعاليت

كند. تركيه تاكنون هشت چاه را تكميل ربيشتري حف
اما ،هاي وجود گاز طبيعي را داشتندكه نشانه است كرده

شاياناي نبود كه از نظر اقتصادي اندازهها بهذخاير آن
پس از درگيري با يونان و ،حالبااين د.برداري باشبهره

، اختالفات ارضي ممكن است مانع2020قبرس در سال 
اين پروژه شود. اردوغان اميدوار از به سرانجام رسيدن

ارتباطات تجاري 2016است اتحاديه اروپا كه از سال 
اين كشور را به ،خود را با تركيه گسترش داده است

دليل اكتشاف بيشتر در شرق مديترانه تحريم نكند. يونان

و قبرس با تركيه بر سر منابع انرژي و قلمرو قضايي در
د.داشتن در اوت گذشته مجادله ،منطقه

ايران با تركيه يانرو به پا يگاز قراردادهايـ
صادرات گاز طبيعي ايران به تركيه در ساله25 قرارداد

اين در حالي است كه .پايان خواهد يافت 2025سال 
منفجر هيبه ترك رانيكه خط لوله انتقال گاز ا يهنگام

رانياز ا يواردات چيبه مدت سه ماه بدون ه هيشد، ترك
كشور نيا يانرژ تيو امن نشدرو هروب يبا مشكل خاص

يهاشركت يمتقارزان جيانال گازمختل نشد.  هم
در حال قبضه بازار 2020سال  يانهم زهم ا يكاييآمر
يهرسد، دولت تركيكشور است و به نظر م ينا يانرژ
دارد. يكااز قطر و آمر جيانال به واردات يشتريب يلم
گسترده، يگاز يرو با كشف ذخا يطيشرا ينچن در

يكشر يبا كشورها يدر مذاكرات آت يهموضع ترك
در يهترك يانرژ يرمثال، وز برايخواهد شد.  يتتقو
يگذاريمتشكل ق ييربارها و بارها از تغ ،يراخ يهاماه

يمتق يينگفته و خواهان تع يندهآ يگاز در قراردادها
كه احتماالً يياست؛ بها دهروز ش يگاز بر اساس بها

يينكشور تع ينگاز ا يبر اساس معامالت بازار آت
گاز بر اساس يدبه خر يهدولت ترك يگرخواهد شد و د

د.نفت تن نخواهد دا يمتق

راهكارهاه ئبندي و اراجمع
استيدر س ينقش مهم يبه منابع انرژ يبخشتنوع
در استيس نيو ا كنديم فايا هيترك يانرژ يمل

با توجه به. افتيادامه خواهد  زين ندهيآ يهاسال
اينكه ايران يكي از صادركنندگان اصلي گاز از

رسدبه نظر مي ،رودبه تركيه به شمار مي لوله طريق



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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گازي، برداري رسيدن توليد از اين ميدانبا به بهره
در .يابدپيش كاهش اززني ايران بيشقدرت چانه

خاتمه، برخي راهكارهاي پيشنهادي براي مواجهه
اي كه در حوزه گاز طبيعي رخبا تحوالت منطقه

شود.داده است، پيشنهاد مي
برايز گا بخشي به بازارهاي صادراتيتنوعـ

گاز يافتن يانشروع جر: زنيافزايش قدرت چانه
طول 2023تا سال  كمدست يه،داخل در ترك يدتول

چند احتماالً عمده،به حجم  يدنو تا رس يدخواهد كش
احتمالبه ،هم طول بكشد و تا آن زمان يگرسال د

خواهد يواردات باق يازمندن يكنون يزانبه م يهترك
بخشي به بازار وايران بايد با تنوعحال، بااين ماند.
در را هاي الزمهاي صادراتي خويش، اهرمروش

مذاكرات انرژي با تركيه كسب كند.
ريزي برايتوجه به نظم جديد بازار گاز و برنامهـ

بازار انرژي هايپويايي: جيانتوليد و صادرات ال
تغيير ،پس از شيوع كرونا ويژه، و بههاي اخيرطي سال
اكنون در نظم جديدي كه درهم. است يافتهجدي 

باصادرات گاز شاهد آن هستيم، سهم صادرات گاز 
خط لوله در حال باجي نسبت به صادرات گاز انال

به واردات يشتريب نيز تمايل يهترك افزايش است.
له با توجه بهو اين مسئ دارد يكااز قطر و آمر جيانال

تمديد قرارداد براتمام قرارداد گازي ايران با اين كشور، 
رسد تركيهگذارد. به نظر ميتأثير ميگازي ايران 

زنيتمديد نكند يا چانه را قرارداد گازي خود با ايران
براي بازنگري جدي در قيمت گاز صادراتي ايران

صورتصادرات گاز به هاييتمز داشته باشد.
فروش، امكان فروش در يمانند تنوع بازارها يجانال

يبر كس يمتيق يريپذدوردست و انعطاف يبازارها
كشور هرچه شوديم يهتوص روينازا .يستن يدهپوش
واسطهرا توسعه دهد و به جيانال يهاپروژه تريعسر

رشينو پ يجانپارس ال ي،جانال يرانسه پروژه ا
يجانال يدكنندهتول يرهابه گروه كشو يجانال
يزن يجانصادرات به شكل ال يو برا يونددبپ

يشرفتبا پ يجانال يرانپروژه ا البته ؛كند يزيربرنامه
ينا يلتكم يكه برا است ياندر جر يدرصد50حدود 

.نياز داريم يخارج يهاطرح به حضور شركت
از سطح كشور در زمينه مصرف گاز رويكرد تغييرـ

براي ايران مصرف گاز در: الملليبينبه سطح داخلي 
و اي دارداي ويژهبخش خانگي اهميت سياسي و منطقه

كه گذاري گاز كشور بر آن بوده استسياستهمواره 
اين .دهددر داخل كشور گسترش  را شبكه گازرساني

يكي از خود ،كشور گاز در داخلمصرف بسيار باالي 
هاي آيندهگاز ايران در سالصادرات  توان تضعيفعوامل 

مطالعات جامع در خصوص استفاده روينازا خواهد بود.
بهينه از گاز مازاد بر نياز داخل (اعم از بخش خانگي،

كهوريطهب ؛رسدمي به نظرصنعتي) ضروري  و تجاري
ازرا با مديريت مصرف گاز در داخل، سهم ايران  بتوان

دهد،ها نشان ميبررسي .تجارت جهاني گاز افزايش داد
تراز گاز كشور، نيابدكاهش  گازمصرف داخلي  چنانچه
شد. هاي آينده منفي خواهددر سال
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