
1 
 

  و امنیت ملی ايوسیله توسعه روابط اقتصادي منطقه؛ هاي انرژيچرخه
93.01.30  

  

  2، اکبر ترکان1علی شمس اردکانی
  4پورمهشید شریفی، 3حامد فرنام

 

  

حال که در سایه  درعین. ي متقابل وجود دارد ا تعامل و رابطهاند که بین توسعه و امنیت،  نظران بر این عقیده صاحب"
یافتگی،  از جانب دیگر توسعه. کند آید، رشد و توسعه پایدار نیز معنی و مفهوم پیدا می وجود می امنیت، آرامش و ثبات به

توسعه،  یل کشورهاي درحالبه همین دل. سازد هاي امنیتی، تواناتر می کند و آن را در مقابله با چالش تر می کشور را امن
هاي  یافته ـ توانایی کند ـ در قیاس با کشورهاي توسعه شان را تهدید می اي که امنیت هاي عدیده براي مقابله با چالش

 ".5محدودتري دارند

یکی از شاخص ترین کشور نفري  669،149،75و جمعیت کیلومتر مربع 1،648،195 ایران، کشوري با مساحت بالغ بر
و جایگاه مهمی را در اقتصاد جهانی به دلیل در اختیار داشتن  بودهدر جنوب غربی آسیا ها و در واقع قدرت منطقه 

جمهوري ایران از شمال با . است  براي خود بدست آورده خودروسازيو  گاز طبیعی، صنعت پتروشیمی، صنعت نفت
است و همچنین از   همسایه عراقو  ترکیهو از غرب با  پاکستانو  افغانستان، از شرق با ترکمنستانو  ارمنستان، آذربایجان
شود، که دو منطقه نخست از مناطق مهم  محدود می دریاي عمانو  خلیج فارسو از جنوب به  دریاي خزرشمال به 
 راهبرديموقعیتی  اوراسیامیانی  به همین دلیل  به واسطه قرار گرفتن در منطقه. در جهان هستند گازو  نفتاستخراج 

پتانسیل هاي انرژي در این سرزمین موقعیت بسیار مناسبی را جهت تبادالت با کشورهاي همسایه، منطقه ي اکو و . دارد
این پتانسیل ذاتی در سطح معقول از  هنوز استفاده از متاسفانه ال،با این ح. نیز کشورهاي اروپایی فراهم آورده است
لذا از یک سو مصرف گرایی فزاینده . مان به سطح مطلوب و قابل قبول نرسیده استتوسعه اقتصادي و اجتماعی در کشور

که این، به نوبه ي خود را دربرداشته ... از منابع طبیعی پی آمد هایی مثل تغییرات آب و هوا، از بین رفتن تنوع طبیعی و
ارتقاي شرایط براي توسعه از سوي دیگر می تواند امنیت کشور را به مخاطره بیاندازد و نیازمند اصالح ساختاري است و 

و همچنین دستیابی به شاخص هاي توسعه ي انسانی ازجمله رفاه اقتصادي، حقوق بشر و افزایش کیفیت اقتصادي پایدار 
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اي و همچنین فراقاره اي و حذف موانع تجاري، تالش در  اي خاورمیانه، فرامنطقه ن منطقهگسترش تجارت دروزندگی، 
هاي اقتصادي،  جهت همکاري با سایر کشور هاي هم جوار و کشورهایی با پتانسیل هاي باال در جهت ارتقاي همکاري

زیربناهاي حمل و نقل و ارتباطات،  ،توسعه ثبات اقتصاد کالن، به خصوص ثبات نرخ ارزاجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی، 
توسعه همگرایی بخش دولتی و خصوصی با تاکید بر آزادسازي اقتصادي، تدوین برنامه مشترك جهت توسعه منابع 

  .ایران به شمار می آیدرشد و توسعه ي بخش اعظم اهداف اصلی برداري از منابع طبیعی  انسانی و بهره

 در آغاز قرن هیجدهم،. المللی شکل گرفته است تنگاتنگ بین انرژي و مسائل بیناي  سال گذشته رابطه  200در طی 
ي انقالب صنعتی رشد و نمو یافت؛ انقالبی که با تحول در استفاده از ذغال سنگ آغاز شد و  امپراطوري بریتانیا به وسیله
ج از آن هم به شکلی حاصل توسعه صنعتی آلمان اواخر قرن نوزده و تحوالت سیاسی منت. جهان را دگرگون نمود

شناخته شد عنصري که اساس اصلی رشد  "عصر نفت"قرن بیستم اما با نام . ي گسترده از ذغال سنگ بود استفاده
به طوري که دستیابی به این عنصر حیاتی براي اقتصاد و جغرافیاي سیاسی بین کشورهاي . نظیر اقتصادي آمریکا  بود بی

در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، تحت . هاي در حال توسعه را شکل داده استغربی، خاورمیانه و سایر کشور
ي اقتصادهاي  محیطی، دسترسی به منابع طبیعی و تقاضاي فزاینده هاي زیست ها و محدودیت تأثیر پیشرفت فناوري

از سوي دیگر در آغاز قرن  .تدستور کار قرار گرفنوظهور و توجه اساسی و بنیادین به مسئله مصرف صحیح انرژي در 
امنیت "که امروزه تحت عنوان  امري بیست و یکم امنیت ملل به طور فزاینده ایی وابسته به امنیت منابع طبیعی آنها شد، 

به گونه اي که تمام کشورهاي داراي پتانسیل تجارت اقتصادي از جمله ایران را ناگزیر به  .شود از آن نام برده می "طبیعی
  .صرف گرایی انرژي و تبدیل آن به کاالي با ارزش افزوده کرده استاصالح م

، خصوصا چرا که به کشورها .ضروري استامري  ،حفظ شتاب رشدنماید آن است که اما آنچه در اقتصاد جهانی روشن می
مسائل در حال ظهور و  قابلیت این را داشته باشند که کند تا با داشتن رشد پایدارکمک میکشورهاي درحال توسعه 

  .دنکاهش فقر و اختالالت اجتماعی از طریق اشتغال باال اقدام نمای همشکالت اجتماعی را بهتر کنترل کرده و به تدریج ب

از این رو در دو دهه ي گذشته دو الگوي کلی براي داشتن توسعه ي پایدار در اختیار کشور هاي مستعد از جمله ایران 
آزادسازي سریع، پیشرفت خصوصی سازي در مقیاس بزرگ و . درحال توسعه قرار گرفته است به عنوان ساختار هاي

دو راهکاره فنی و توسعه اي براي ایران با ثبات اقتصاد کالن با اصالحات ساختاري و تغییر نهادي مترقی  و نیز پایدار
  .ساختارهاي منحصر به فرد آن می باشد

شکل گیرند،   گذاري در آینده رود بیش از نیمی از سرمایه عه در حالی که انتظار مینیازهاي انرژي براي جهان در حال توس
توان نتیجه گرفت که این نظام نوین انـرژي کـه در حـال     لذا می. تواند به درستی محرك پیشتاز بازارهاي انرژي باشند می
هـایی کـه بتواننـد ایـن      اشت و ملتها و برندگان و بازندگان خاص خویش را خواهد د ها و فرصت گیري است ریسک شکل

اي از منـافع اجتمـاعی،    بینی و خود را براي آن آماده نماینـد، ایـن قابلیـت را خواهنـد داشـت کـه مجموعـه        گذار را پیش
  کشور ایراناز این رو  .)Falvin and Denn, 1999,PP:167( محیطی را براي خویش به ارمغان آورند اقتصادي و زیست
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رو در نظام انـرژي جهـان، بایـد     با تحول پیشروشن است که . اي خود را مهیا سازد باید براي چنین فردایی و چنین آینده
  .بینی و برنامه ریزي کرد پیش این کشوري مطلوبی را براي صنعت انرژي  آینده

توجه به ویژگی هاي منحصربه ایران به عنوان کشوري که داراي جغرافیاي سیاسی بین شانزده کشور همسایه است، با  
فردي که از نظر منابع انرژي دارا می باشد، قابلیت تبدیل شدن به مهمترین تولید کننده و صادرکننده انرژي و کسب 

از جمله صنایع مهم و منابع خدادادي و تجاري ایران، . منافع اقتصادي باال و نهایتا افزایش ضریب امنیت ملی خود را دارد
 با 1390 سال پایان در کشور گازي میعانات و خام نفت استحصال قابل ذخایر مجموع. کشور است نفت و گاز این

میلیارد بشکه، معادل  1.95میلیارد بشکه بوده که نسبت به سال گذشته به میزان  156.53 جدید، منابع کشف احتساب
درصد از این ذخایر در منطقه جنوب غرب کشور واقع  80این درحالی است که بیش از . درصد افزایش داشته است 1.3

پس از ونزوئال، عربستان صعودي و کانادا با این میزان ذخایر نفت خام و میعانات گازي متعارف،  در واقع ایران، .شده است
ضمن آنکه ایران با ذخایري بیش از . درصد ذخایر نفت جهان را دارا می باشد 9در رتبه چهارم جهان قرار گرفته و بالغ بر 

جایگاه دومین کشور کل جهان را دارا میباشد و در گازي درصد از ذخایر  15.9تریلیون متر مکعب، سهمی معادل  33
دومین صادرکننده بزرگ سازمان اپک پتانسیل تبدیل شدن به عنوان همچنین ایران  .ذخایر گازي قرار گرفته است داراي

اسالم آباد و  آغاجاري، گچساران، هفتگل، مسجد سلیمانهاي نفتی کشور  ترین منطقه مهم. به یک ابرقدرت انرژي را دارد
اندوخته نفتی بسیاري را در خود نهفته  که در شمال کشور واقع شده، نیز دریاي مازندران. است) شاه آباد پیشین(غرب
میدان : ملهمترین میدان گازي ایران، میدان گازي پارس، شام .برداري است نیز در حال بهره قمنفت عالوه بر آن . دارد

  .هر دو در استان بوشهر واقع است مندستاندر منطقه  پارس شمالیمیدان گازي و  عسلویهدر منطقه  گازي پارس جنوبی

  

    نمودار ذخایر انرژي در جهان 1شکل 
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  سایر کشورهابخش اول؛ مقایسه شدت و مصرف انرژي در ایران و 

هر کشور می باشد که از تقسیم مصرف نهایی انرژي شدت انرژي شاخصی براي تعیین کارایی انرژي در سطح اقتصاد ملی 
االها و بر تولید ناخالص داخلی محاسبه می گردد و نشان می دهد که براي تولید معینی از ک) یا عرضه انرژي اولیه(

عوامل بسیاري در تعیین شدت انرژي یک کشور موثر . چه میزان انرژي به کار رفته است) بر حسب واحد پول(خدمات
شدت انرژي می تواند متاثر از سطح استاندارد هاي زندگی، عوامل آب و هوایی یا ساختار اقتصادي و صنعتی . می باشد

از استاندارد هاي زندگی هستند مصرف بیشتري داشته و در نتیجه  کشورهایی که داراي سطح باالتري. یک کشور باشد
بهنیه سازي ساختمان ها و تجهیزات، ترکیب سوخت هاي مورد استفاده در . این امر بر شدت انرژي آن ها تاثیر می گذارد

ه در خودرو بخش حمل و نقل و حتی مسافت بین مکان هاي جغرافیایی، شیوه هاي حمل و نقل و تکنولوژي به کار رفت
اقدامات الزم در امر بهینه سازي مصرف انرژي، حوادث طبیعی و قیمت ها و وسایل نقیله، ظرفیت حمل و نقل عمومی، 

با مقایسه این شاخص ها در سال هاي . ها یا یارانه هاي انرژي برخی دیگر از عوامل تاثیر گذار در شدت انرژي می باشند
  .ن روند استفاده از منابع انرژي در فرآیند تولید ملی کشورها را ارزیابی نمودمختلف و میان کشورهاي مختلف می توا

  )GDP دالر 1000 هر در خام نفت معادل لویک کی( يانرژ مصرف1 جدول

  2011سال   2010سال   کشور  2011سال   2010سال   کشور
 205.1 209.49 پاکستان 581.83 612.38 ترکمنستان
 204.35 208.8 کانادا 560.66 556.23 ازبکستان
 217.75 206.45 بلغارستان 407.74 417.79 قزاقستان
 206.65 204.89 عمارات 356.81 373.74 عراق
 187.27 192.3 هند 346.21 352.21 بحرین
 185.02 186.15 مالزي 363.26 333.79 عمان
 167.42 177.92 تاجیکستان 254.22 283.29 عربستان
 158.24 162.95 آمریکا 273.57 275.88 چین
 155.65 143.66 آذربایجان -  269.54 ایران

 132.97 127.28 ارمنستان 264.79 254.1 قرقیزستان
 113.1 115.01 ترکیه 239.75 235.75 قطر

  و ترازنامه انرژي ایران بانک جهانی: منبع
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انداز آینده را روشن نماید تا با ارزیابی جایگاه کنونی، به  تواند وضع موجود و چشم می ایرانمقایسه پارامترهاي اقتصادي 

  .هاي مرتبط باشیم  گذاري و بسط فناوري گیري بیشتر از این صنعت در آینده از طریق سرمایه دنبال بهره

 طبق آمار بدست آمده  همچنین. میلیارد دالر ذخیره ارزي دارد 100اعالم نمود ایران  2010در سال  بانک جهانی
 2010است و این رقم در سال  میلیارد دالر بوده 81میالدي  2009اعالم کرد ذخایر ایران بجز طال در سال  اکونومیست

  .کاهش شش میلیارد دالري داشت
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  و سایر کشورهاي جهان  ؛ مبادالت انرژي ایران با کشور هاي عضو اکودوم بخش
  مبادله انرژي با منطقه اقتصادي اکو .1

منطقه اي با بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکربور جهان همواره توانسته است نقش  )همکاري اقتصاديسازمان ( 5اکو
مهمی در تولیدات انرژي با ارزش افزوده به جهان داشته باشد و در واقع یکی از مهمترین کانال هاي ارتباطی و تجاري 

تشکیالت همکاري عمران «ان و ترکیه، با تاسیس ، سه کشور ایران، پاکست1964در سال . براي ایران به شمار می آید
هاي تشکیالت اقتصادي  ریزي کردند ولی بعد از وقفه چند ساله در فعالیت اي را پایه بنیان یک همکاري منطقه» اي منطقه

) اکو(با تاسیس سازمان همکاري اقتصادي  1984ها در سال  مذکور، سه کشور با هدف توسعه روابط و بسط همکاري
، با عضویت کشورهاي افغانستان، آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان 1992در سال . ت کردندموافق

اهمیت،  جغرافیایی ویژه و با  منطقه اکو به واسطه واقع شدن در منطقه  .و تاجیکستان، سازمان مذکور گسترش یافت
میلیون متر 7با داشتن بیش از که  مطرح بوده است» نوبشمال و ج«و » شرق و غرب«ها به عنوان پل ارتباطی  سال

از منابع بالقوه و  دهد درصد جمعیت جهان را تشکیل می  6، حدود میلیون نفر  400مربع وسعت و جمعیتی بالغ بر 
برخوردار بوده و ... اقتصادي در زمینه هاي مختلف مانند کشاورزي و زمین هاي زراعی، انرژي و معدن، منابع انسانی

  . منطقه گسترده تجارت استراتژیک به حساب می آید

سیاست هاي اکو به عنوان یک منطقه در حال توسعه، براي مدیریت سرعت مناسب رشد تا کنون از طریق ترکیبی از 
ضمن آنکه بررسی هاي داخلی حاکی از آن است . استاي عمل کرده حمایت داخلی و بین المللی و تجارت بین منطقه

به عبارتی، محرك رشد از جهش در تجارت جهانی و . حفظ رشد در منطقه به تحریک تقاضاي داخلی بستگی داردکه 
 2005تا  2001ی به حجم مبادالت تجاري اعضاي اکو از سال نگاه . شودبالتبع از جهش در خالص صادرات ایجاد می

بر اساس اعالم دبیرخانه اکو، حجم مبادالت . از رشد نسبی خوبی برخوردار بوده است  دهد تجارت در این منطقه نشان می
دالر شد، میلیارد  421و  342، 255، 5/198، 171به ترتیب بالغ بر  2005تا  2001تجاري میان کشورهاي عضو از سال 

ریزي  توان نتیجه گرفت که چنانچه برنامه اما با بررسی رشد حجم مبادالت تجاري این کشورها با کشورهاي جهان می
هاي اقتصادي و افزایش تجارت  هاي موجود در این کشورها براي رشد همکاري توان از ظرفیت مناسبی صورت گیرد، می

میلیون  400نطقه اکو براي پاسخگویی به انتظارات رو به رشد جمعیت اقتصاد مضمن آنکه . برد  اي بهره درون منطقه
نفت و گاز (به انرژي  و همچنین براي تامین ضریب رشد اقتصادي مطلوب و تعامالت با سایر کشورها نفري رو به افزایش

  .است ، مواد اولیه، آب آشامیدنی و زمین قابل کشت وابسته...)و 
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  اکو ياقتصاد منطقه. 2 شکل

  :ارائه شده استمیزان مصرف نفت در کشورهاي عضو اکو طبق جدول زیر همچین 

 اکو عضو يکشورها در نفت مصرف زانیم. 2 جدول

 آذربایجان ازبکستان ترکمنستان قزاقستان پاکستان ترکیه ایران کشور

 73 104 125 262 410 624 1799  مقدار

  BP Statistics 2011 :منبع 

  
برخی از کشورهاي عضو . هاي خود، شرایط اقتصادي متفاوتی دارند ها و ظرفیت کشورهاي عضو اکو با توجه به توانمندي

نظیر ایران، قزاقستان و ترکمنستان بیشتر متکی به صادرات منابع نفت و گاز خود هستند و برخی دیگر واردکننده محض 
لذا ایران می تواند از ظرفیت و توانایی بلقوه خود در بخش انرژي استفاده کرده و به عنوان شاهراه منطقه  .باشند انرژي می

  .به تبادالت انرژي بپردازد

 

 مبادله انرژي با سایر کشورهاي تجاري جهان .2

حوزه انرژي، به ي قواعد تجاري از جمله صادرات و واردات به ویژه در  همهآن است که آنچه در ابتدا روشن می نماید 
 با این وجود چنانچه .علت مکانیزم دشوار استحصال، به روابط بین الملل، دیپلماسی قوي و روزآمد وابسته است

0
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مصرف نفت



 

دیپلماسی انرژي فعال گردد و ظرفیت تولید و صادرات کشور ارتقا پیدا کند ضمن تثبیت رتبه جهانی ایران در زمینه 
چرا که  .یابد اي افزایش می المللی و مناسبات جهانی و منطقه

میلیارد دالر براي  20این بازار سالیانه حدود . تنها کشوري که بازار نفت آن در اختیار عوامل داخلی است، ایران است
بستان سعودي، عراق و عر .شود کند و یاري رسان اقتصاد ملی محسوب می

هاي تجارت انرژي، بسیاري  بعضی از کشورهاي کوچک نفتی با بهره بردن مناسب از این نوع دیپلماسی و همچنین اهرم

درصد طی چند سال  8 هند به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان با رشد اقتصادي متوسط باالتر از
با توجه به ذخایر اندك نفتی و نیاز  نفتبا این وجود گرانی قیمت 

از نفت و گاز انرژي، اقتصاد این کشور را ناگزیر به ایجاد خط لوله و خرید 
لذا ایران قابلیت این را دارد که با استفاده از چنین موقعیت تجاري 

  .تنها صادر کننده نفت و گاز به این کشور بوده و توانایی هاي منطقه اي خود را افزایش دهد

 
  ي

داشتن ذخایر غنی نفت آنچه در شکل باال بر طبق مسیر صادرات و واردات انرژي مشخص می نماید آن است که ایران با 
واحد  109 تنها به میزان تامین کرده و  معادل

   
8 

دیپلماسی انرژي فعال گردد و ظرفیت تولید و صادرات کشور ارتقا پیدا کند ضمن تثبیت رتبه جهانی ایران در زمینه 
المللی و مناسبات جهانی و منطقه در مجامع بیندخایر انرژي ، قدرت چانه زنی کشور نیز 

تنها کشوري که بازار نفت آن در اختیار عوامل داخلی است، ایران است
کند و یاري رسان اقتصاد ملی محسوب می هاي داخلی گردش مالی ایجاد می

بعضی از کشورهاي کوچک نفتی با بهره بردن مناسب از این نوع دیپلماسی و همچنین اهرم
  .اي خود راعملی کردند هاي کالن ملی و منطقه از سیاست

هند به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان با رشد اقتصادي متوسط باالتر ازبه عنوان مثال 
با این وجود گرانی قیمت . گذشته به یک قدرت اقتصادي تبدیل شده است

انرژي، اقتصاد این کشور را ناگزیر به ایجاد خط لوله و خرید   روزافزون کشور در حال توسعه هند به
لذا ایران قابلیت این را دارد که با استفاده از چنین موقعیت تجاري . کرده است قطرو  ایرانکشورهاي خاورمیانه مانند 

تنها صادر کننده نفت و گاز به این کشور بوده و توانایی هاي منطقه اي خود را افزایش دهد

يانرژ یجهان تجارت.  3 شکل

آنچه در شکل باال بر طبق مسیر صادرات و واردات انرژي مشخص می نماید آن است که ایران با 
معادل واحد  678.21برو گاز، نیاز منطقه شرق خاورمیانه را با صادراتی بالغ 

  .صورت می گیردبه سمت غرب و آمریکا صادرات مبادالت تجاري 

دیپلماسی انرژي فعال گردد و ظرفیت تولید و صادرات کشور ارتقا پیدا کند ضمن تثبیت رتبه جهانی ایران در زمینه 
دخایر انرژي ، قدرت چانه زنی کشور نیز 

تنها کشوري که بازار نفت آن در اختیار عوامل داخلی است، ایران است
هاي داخلی گردش مالی ایجاد می شرکت

بعضی از کشورهاي کوچک نفتی با بهره بردن مناسب از این نوع دیپلماسی و همچنین اهرم
از سیاست

به عنوان مثال 
گذشته به یک قدرت اقتصادي تبدیل شده است

روزافزون کشور در حال توسعه هند به
کشورهاي خاورمیانه مانند 

تنها صادر کننده نفت و گاز به این کشور بوده و توانایی هاي منطقه اي خود را افزایش دهد

آنچه در شکل باال بر طبق مسیر صادرات و واردات انرژي مشخص می نماید آن است که ایران با 
و گاز، نیاز منطقه شرق خاورمیانه را با صادراتی بالغ 

مبادالت تجاري 
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  ایران و سایر کشورهاي تجاري بررسی متغیرهاي کالن اقتصادي ؛ سوم بخش
 بررسی وضعیت نرخ رشد و تولید ناخالص داخلی .1

به دلیل روند فزاینده قیمت نفت خام، درآمد ارزي ) 1385( 2006ها در سال در سالهاي نخست بعد از شروع تحریم
کشور از محل صادرات نفت خام با رشد چشمگیري مواجه شد و به تبع آن نرخ رشد اقتصادي کشور با افزایش 

ی اقتصاد کشور این امر موقتا آثار منفی تحریمهاي تجاري و مالی بین المللی شد که بخشهاي واقع. معناداري همراه بود
به لطف جهش  1386و  1385، 1384را متاثر ساخت، تحت الشعاع قرار داد و در مجموع اقتصاد ایران در سالهاي 

اما در سالهاي بعد با بازگشت قیمت . درصدي مواجه شد 6.7و  6.6، 6.9بسیار زیاد قیمت نفت، به ترتیب با نرخ رشد 
رشد ارزش افزوده سایر بخشهاي اقتصادي کشور بویژه کشاورزي و نفت به سطح پیشین خود، به دلیل کاهش نرخ 

صنعت که بخش قابل توجه آن ناشی از تحریمهاي تجاري و مالی و همچنین سیاست هاي نادرست دولت در بخش 
بازرگانی و مالی و پولی بوده است، نرخ رشد اقتصادي کشور با افت محسوس و قابل مالحظه اي مواجه شد و طی 

رسیده  5به منفی  90و نهایتا در سال درصد  1و  2، 2.3با روندي نزولی به ترتیب به  1389و  1388، 1387سالهاي 
  .است

 

   2012 )میلیارد دالر( یداخل ناخالص دیتول.  3 جدول

  مقدار  کشور  مقدار  کشور
 70 عمان 1873 هند

 66 آذربایجان 775 ترکیه

 54 بلغارستان 670 عربستان صعودي

 45 ازبکستان 514 ایران

 29 ترکمنستان 349 امارات

 29 بحرین 289 مالزي

 18 افغانستان 214 پاکستان

 10 ارمنستان 188 قزاقستان

 7 تاجیکستان 181 عراق

 6 قرقیزستان 171 قطر
  بانک جهانی و نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي ایران: منبع
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  2012سال ) میلیارد دالر(رشد اقتصادي . 4جدول 

  مقدار  کشور  مقدار  کشور
 4 امارات 14 افغانستان

 4 پاکستان 11 ترکمنستان

 3 هند 8 عراق

 3 بحرین 8 چین

 3 آمریکا 8 ازبکستان

 2 ترکیه 8 ارمنستان

 2 کانادا 8 تاجیکستان

 2 آذربایجان 6 مالزي

 1 بلغارستان 6 قطر

 1-  قرقیزستان 5 عربستان صعودي

 6-  ایران 5 قزاقستان
  بانک جهانی و نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي ایران: منبع
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غیرعلمی ، بلکه مدیریت اقتصادي ناکارآمد هاي مذکور صرفا ناشی از آثار تحریم نیست،البته رشد اقتصادي نامناسب سال

  .و غیر اصولی هم عامل کمک کننده بوده است

  

  2011 )کایآمر دالر( سرانه درآمد. 5 جدول

 مقدار کشور مقدار کشور
  5725  ترکمنستان 89736 قطر
  5687  عراق 39058 امارات

  5447  چین 24116 عربستان صعودي
  3422  ارمنستان 23133 عمان
  1545  ازبکستان 22467 بحرین
  1534  هند 11357  قزاقستان
  1214  پاکستان 10605  ترکیه
  1124  قرقیزستان 10058  مالزي
  835  تاجیکستان 7287  بلغارستان
  614  افغانستان 7190  آذربایجان
     6816  ایران

  بانک جهانی و نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي ایران: منبع
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میلیارد دالر برآورد شده  6816مبلغی بالغ بر در ایران طبق آمار موجود تقسیم تولید ناخالص داخلی به تعداد جمعیت 

قطر و امارات به نسبت جمعیت شان . درآمد سرانه ي برخی کشورها مقایسه شده استاین میزان در جدول فوق با . است
 .تولید ناخالص داخلی بیشتري داشته و در واقع از درآمد سرانه باالتري نیز برخوردارند

 

  بررسی بخش واقعی اقتصاد ایران .2

این دو بخش، سهم  1384- 89لهاي دهد که طی سامیافزوده گروه کشاورزي و صنایع و معادن نشانبررسی روند ارزش
روند ارزش افزوده این دو بخش حاکی از تاثیر پذیري منفی . انداندکی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده

هاي اقتصادي علیه در واقع تحریم. این دو بخش از تحریم اقتصادي و سیاستهاي ناکارامد دولت طی این دوره بوده است
د شدن روند رشد بخش هاي کشاورزي و صنعت شده است به طوریکه نرخ رشد بخش گروه صنایع و ایران موجب کن

به اعتقاد صاحبنظران اقتصادي، در حال حاضر . معادن و گروه کشاورزي کمتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی است
می موجب الشده علیه جمهوري اسهاي اعمال تحریم. کنندظرفیت خود تولید می% 50تا % 30صنایع داخلی با ظرفیت 

  .هاي تولیدي و صنعتی در اقتصاد کشور شده استشرایط بسیار سخت براي بنگاه
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 کشور کل 1390 سال يانرژ تراز. 4 جدول
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 و صادرات واردات .3

رسـد  بوده و بـه نظـر مـی    طی سالهاي اخیر، بخش اعظم رشد تولید ناخالص داخلی ناشی از صادرات نفت و گروه خدمات
. بخش قابل توجهی از رشد ارزش افزوده بخش خدمات با افزایش میزان واردات در دوره مورد بررسی مـرتبط بـوده اسـت   

طی این دوره همواره میزان واردات کاال و خـدمات مسـاوي و یـا بیشـتر از کـل       1386نکته قابل توجه اینکه به جز سال 
هاي مادي حـوزه  هاي اعمال شده، دولت سعی کرده است کلیه نارساییبر اثر تحریم .ستدرآمد صادرات نفت کشور بوده ا

  .تولید واقعی اقتصاد را با واردات جبران نماید

هاي اقتصادي بر اقتصاد ملی، سیاستهاي ارزي نادرست دولت نیز شرایط را براي بخش تولید دشوار و عالوه بر آثار تحریم
بایست با توجه به تفاوت نرخ تورم طبق قانون برنامه چهارم، نرخ ارز می. خارجی ساخت غیر قابل رقابت با محصوالت

برابر گرانتر  5/3حدود  83در حالی که با نرخ فعلی ارز، کاالي داخلی نسبت به سال . شدداخلی و تورم خارجی تعدیل می
توقف و کاهش تولید در صنایع و واحدهاي شود که نتیجه آن، عرضه می 83شود و کاالي وارداتی با نرخ سال تمام می

   .تولید داخلی شده است

 GDP( 2012 از درصد( واردات. 5 جدول

  مقدار  کشور  مقدار  کشور
 15.23 ازبکستان 580.81 هند

 11.393 پاکستان 249.04 ترکیه

 8.02 افغانستان 229.62 مالزي

 6.45 قرقیزستان 215.2 عربستان صعودي

 4.9 ارمنستان 80.03 ایران

 4.49 تاجیکستان 35.84 بلغارستان

 2.502 قزاقستان 17.07 آذربایجان

   15.61 ترکمنستان
  بانک جهانی و نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي ایران: منبع
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مصرفی اي هستند و مابقی، کاالهاي از کاالهاي وارداتی، کاالهاي سرمایه% 17دهد حدود ررسی جدول واردات نشان میب

به طوري که بسیاري از کاالهایی که . شوندباشند که آن هم بعد از یک مرحله به کاالي مصرفی تبدیل میاي میو واسطه
ها در داخل کشور وجود دارد، امروز جزء کاالهاي وارداتی است و به ناچار براي تامین تقاضا و با توجه به توان تولید آن

ها اثر تحریم. ت کاالي مصرفی و خدمات طی این دوره افزایش چشمگیري داشته استکاهش تولیدات داخلی، روند واردا
میلیارد دالري کاالي مصرفی قابل تولید در داخل کشور شده است که در محاسبات گزارش  162حداقل موجب واردات 

  .میلیارد دالر در نظر گرفته شده است 150

 GDP( 2012 از درصد( صادرات. 6 جدول

  مقدار  کشور  مقدار  کشور
 27.76 پاکستان 438.84 هند

 25.76 ترکمنستان 399.41 عربستان صعودي

 14.25 ازبکستان 256.79 مالزي

 3.2 قرقیزستان 208.68 ترکیه

 2.49 ارمنستان 96.88 قزاقستان

 1.27 تاحیکستان 36.58 ایران

 1.13 افغانستان 35.77 آذربایجان

   33.96 بلغارستان
  جهانی و نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي ایرانبانک : منبع
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ها آالت صنعتی، مواد اولیه و قطعات یدکی دستگاههاي پیشرفته، ماشینها عدم امکان تامین فناورياز جمله آثار تحریم
بانکی و  المللی و همچنین مشکالت نقل و انتقاالت ارز به دلیل تحریمهاي متعارف تجاري در بازارهاي بینبر اساس روش

ها ها در معامالت خارجی و روند آلوده ناشی از این مداخالت در بنگاهها و داللهاي ناشی از آن، رشد جریان واسطههزینه
ضمن اینکه به دلیل . نامناسب کرده است تهاي ناشی از آن شرایط کسب و کار را به شدهاي دولتی و هزینهو دستگاه

اقتصاد ایران با مشکالتی نظیر خرید گران کاال، خرید از منابع محدود و با کیفیت  محدودیت هاي مالی ناشی از تحریم
آثار ناشی از تحریم موجب  .هاي انتقال ارز مواجه گردیده استنامناسب، پرداخت هزینه بابت حمل و نقل اضافی و هزینه

ها و امثال آن شده ارز از طریق صرافی ها، حمل و نقل اضافی، هزینه انتقالواردات از طریق غیر مستقیم، حضور واسطه
  .شودمیلیارد دالر برآورد می 90میلیارد دالري در حدود  449حجم واردات % 20است که اثر آن حداقل 

با این اوصاف مقایسه نسبت صادرات و واردات در ایران و سایر کشورها نیز عدد قابل مالحظه ایست که نشان از وارداتی 
 .ردبودن اقتصاد کشور دا

  

 تورم .4

با افزایش سطح عمومی قیمتها مواجه شد که متاثر از افزایش نقدینگی کل کشور، ایران اقتصاد  1389- 1384در سالهاي 
بر اساس آخرین آمارهاي موجود  .رشد ناچیز تولید در بخشهاي واقعی اقتصاد ایران بویژه صنعت و کشاورزي، بوده است

. رسیده است 1389میلیارد ریال در سال  2948874.2 به 1383ریال در سال  میلیارد 685867میزان نقدینگی کشور از 
واحد در سال پایه  100همچنین شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی که شاخص سنجش تورم می باشد، از مقدار 

  .افزایش یافته است 1389در سال  228.2به  1383
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فسار گسیخته از یکسو و تثبیت نرخ ارز توسط دولت از سوي دیگر، در این سالها، افزایش واردات براي جلوگیري از تورم ا
موجب کاهش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی و از دور خارج شدن آنان گردیده است که پیامدهاي اقتصادي و 

م روند ضمن اینکه همچنان نرخ تور. اجتماعی نظیر ایجاد رکود در اقتصاد ایران و رشد بیکاري را به همراه داشته است
  .صعودي خود را طی نموده و اقتصاد ایران را دچار تورم توام با رود یا رکود تورمی نموده است

منطقه اکو به دلیل افزایش قیمت نفت و محصوالت کشاورزي، باالترین نرخ تورم یعنی  2007در سال در منطقه اکو نیز 
 52خارجی در منطقه اکو، با رشدي قابل توجه، به حدود گذاري مستقیم  سرمایه 2007در سال . درصد را تجربه کرد 11

نهایتا با توجه به ، اي داشته باشد کاهش قابل مالحظهاین رقم  2008در سال  د کهش بینی می پیش .میلیارد دالر رسید
  .درصد اعالم شده است 9در حدود  2011آمارهاي موجود میزان نرخ تورم در منطقه اکو در سال 

 2012) رصدد(تورم  .7 جدول

  مقدار  کشور  مقدار  کشور
 2.89 عربستان صعودي 27.34 ایران
 2.75 بحرین 9.69 پاکستان
 2.69 قرقیزستان 9.31 هند
 2.65 چین 8.89 ترکیه
 2.56 ارمنستان 7.22 افغانستان
 2.07 امریکا 5.83 تاجیکستان
 1.87 قطر 5.11 قزاقستان
 1.66 مالزي 2.95 بلغارستان
 1.52 کانادا 2.91 عمان

  بانک جهانی و نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي ایران: منبع
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این عارضه زمانی رخ می . در اقتصاد ایران دانست 6را می توان تکرار بروز بیماري هلندي 1389- 1384تحوالت سالهاي 
دهد که درآمد یک کشور بر اثر رشد ناگهانی قیمت منابع طبیعی و درآمد حاصل از صادرات آن، افزایش یابد و متولیان 

نیافتاده تا اینجاي کار اتفاق خاصی . هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق کنند) دولت (اقتصاد کالن 
اما با افزایش درآمد، تقاضا هم افزایش پیدا می کند . است، درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل شده است

اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوي تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم می 
در یک روند طبیعی قیمت ها تا سقفی باال می روند و با یک تاخیر زمانی . ی یابدخورد ، در نتیجه قیمت ها افزایش م

اما بیماري هلندي از . تولید افزایش پیدا می کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر می گردند
می کند به طور مصنوعی و از زمانی رخ می دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کالن وارد کارزار می شود و سعی 

تا  ردات کاالهاي مصرفی ارزان می شوددولت متوصل به وا. طریقی غیر از افزایش تولید، قیمت ها را پایین نگه دارد
قیمت ها را مهار کند در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران کاالي گران را تولید و به قیمت ارزان 

  .بفروشند

  

 خ بیکاريبررسی نر .5

هاي اقتصادي و عملکرد ضعیف سیاستگذاران اقتصادي در این مقطع زمانی وقتی مشخص تر و برجسته تر  تاثیر تحریم
بر اساس گزارشات آماري مرکز آمار ایران، میانگین . می شود که به وضعیت بازار کار در سالهاي گذشته نگاهی بیندازیم

ساالنه چهار درصد  1375- 85حداقل دو درصد و در سالهاي  65-75و  55- 65هاي  نرخ رشد جمعیت فعال طی سال
کمتر از یک درصد بوده است که ناشی از گرایش به  1389- 1384بوده است، در حالیکه مقدار این شاخص در سالهاي 

  .باشدادامه تحصیل در دانشگاه براي مقاطع تحصیلی باالتر می

  

 2011) درصد(نرخ بیکاري . 8 جدول

 قزاقستان پاکستان آذربایجان قرقیزستان ترکیه ایران ازبکستان کشور

 5.4 5.95 6.04 7.921 9.792 12.3 20 نرخ بیکاري

 IMFسایت : منبع

                                                           
6 Dutch disease 
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از آنجاییکه . درصد با وجود درآمدهاي باالي نفتی نشان از وضعیت نامناسب بازار کار کشور دارد 15نرخ بیکاري در حدود 

 3.5سال قرار دارند توزیع جمعیت  20- 30بوده و باالترین تعداد جمعیت در گروه سنی  کشور ما داراي جمعیت جوان
میلیونی بیکار کشور عمدتا در گروه سنی جوان است که آثار اجتماعی نامناسب دیگري از جمله تاخیر در سن ازدواج، 

  . باشدثار آن میکرده از کشور از آابتال به مواد مخدر، بزهکاري اجتماعی و خروج نیروهاي تحصیل

درصد ظرفیت تولیدي صنعتی کشور شده  50الی  30ها در بخش تولید صنعتی که موجب بکارگیري تنها آثار تحریم
  .است، منجر به تشدید بیکاري شده است

 را  غالبا این وجود تبدیل ایران به شاهراه انرژي و هاب منطقه توان بلقوه ي نیروي کار را در این کشور بلفعل کرده و اشت
شرایط فعلی جمعیت جوان کشور توانایی و ی که در  در واقع پتانسیل نیروي انسان. می دهدبه طور چشمگیري افزایش 

  .به عرصه ظهور در آورده خواهد شدکار با باالترین بهره وري را دارند دانش 
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 ارزش افزوده بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی .6

افزوده بخش خدمات در ایران باالترین سهم ارزش افزوده را در تولید ناخالص داخلی به خود  ارزشطبق آمار موجود 
  .اختصاص داده است

 

 GDP (2012 از درصد( خدمات بخش افزوده ارزش. 10 جدول

 مقدار کشور مقدار کشور
 48.68  ازبکستان 53.54  افغانستان
 53.55  پاکستان 51.5 ایران

 56.86  هند 53.84 قرقیزستان
 63.21  بلغارستان 55.83 قزاقستان
  49.09  مالزي 63.88 ترکیه

  45.17  ارمنستان 37.01 ترکمنستان
  44.60  چین 31.45  آذربایجان
  35.18  عربستان صعودي 47.61  تاجیکستان

  بانک جهانی و نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي ایران: منبع
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 داخلیارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص  .7

شاید بتوان یکی از دالیل عقب گرد و در واقع رشد منفی اقتصادي در کشورها را سهم نه چندان مناسب ارزش افزوده 
آنچه مشخص است ناگزیري صنایع براي حرکت به سمت کارایی هرچه . بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی دانست

  .بیشتر و بهره وري باالتر می باشد

 

 GDP (2012 ازدرصد ( صنعت بخش دهافزو ارزش. 11 جدول

 مقدار کشور مقدار کشور
 32.38  ازبکستان 21.84  افغانستان

 22.01  پاکستان 22.3 ایران

 25.75  هند 25.96 قرقیزستان

 40.84  مالزي 39.49 قزاقستان

  62.57  عربستان صعودي 27.04 ترکیه
  45.31  چین 48.44 ترکمنستان
  30.38  بلغارستان 63.05  آذربایجان
    25.91  تاجیکستان

  بانک جهانی و نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي ایران: منبع
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 تولید ناخالص داخلی تولیدات و کارخانجات از ارزش افزوده بخش  .8

طبق برنامه چهارم توسعه . درصد می باشد 5طبق برآرودهاي به عمل آمده ارزش افزوده ي این بخش عددي بالغ بر 
خصوصی سازي در تولیدات و کارخانه جات می تواند نقش بسزایی در افزایش ارزش افزوده این بخش حرکت به سمت 

 .داشته باشد

 GDP (2011 از درصد( کارخانجات و داتیتول بخش افزوده ارزش. 12 جدول

 مقدار کشور مقدار کشور
 12.83  افغانستان 24.23  مالزي

 12.72  ازبکستان 17.75 ترکیه

 12.05  قزاقستان 16.74 بلغارستان

 11.21  ارمنستان 14.84 تاجیکستان

 10.06  عربستان صعودي 14.44 پاکستان

  5.00  ایران 14.39 قرقیزستان
  4.37  آذربایجان 13.52  هند

  بانک جهانی و نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي ایران: منبع
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 ارزش افزوده بخش کشاورزي در تولید ناخالص داخلی .9

ارزش افزوده ي بخش کشاورزي در تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه با سایر کشورها، به طور تقریبی در نیمه ي 
و نیازمند حرکت به سوي توسعه پایدار  با توجه به اینکه کشاورزي جایگاهی مهمی در اقتصاد کشور دارد. نمودار قرار دارد

گذاري ضروري  گیري نهادي قوي براي توسعه و افزایش حجم سرمایه لگذاري در این بخش، شک ، اهمیت سرمایهاست
  .ي آنها فراهم شود است تا امکان تجمیع منابع مالی و هدایت و تخصیص بهینه

  

 GDP (2012 ازدرصد ( يکشاورز بخش افزوده ارزش. 13 جدول

 مقدار کشور مقدار کشور
 11.80 ایران 26.47 تاجیکستان

 10.08 چین 24.6 افغانستان

 10.05 مالزي 24.42 پاکستان

 9.07 ترکیه 21.58 ارمنستان

 6.39 بلغارستان 20.18 قرقیزستان

 5.49 آذربایجان 18.92 ازبکستان

 4.66 قزاقستان 17.38 هند

 2.24 عربستان صعودي 14.54 ترکمنستان

  بانک جهانی و نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي ایران: منبع
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 خارجیسرمایه گذاري  .10

. توسعه یافتگی در هر کشور می باشدو سرمایه گذاري خارجی یکی از مولفه ها جهت سنجش میزان امنیت اقتصادي 
  .میلیارد دالر گزارش شده است 4.86سهم این بخش در اقتصاد ایران حدودا 

 2012) میلیارد دالر(سرمایه گذاري خارجی . 14 جدول

 مقدار کشور مقدار کشور
 2.09 بلغارستان 23.99 هند

 1.51 عمان 15.11 قزاقستان

 1.09 ازبکستان 12.51 ترکیه

 0.89 بحرین 12.18 عربستان صعودي

 0.85 پاکستان 9.73 مالزي

 0.48 ارمنستان 9.6 امارات

 0.37 قرقیزستان 5.29 آذربایجان

 0.32 قطر 4.86 ایران

 0.19 تاجیکستان 3.4 عراق

 0.09 افغانستان 3.15 ترکمنستان

  بانک جهانی و نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي ایران: منبع
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 درآمد مالیاتی .11

سهم درآمد مالیاتی در تولید ناخالص داخلی در ایران طبق برآوردهاي انجام شده پایین تر از سایر کشورهاي درصد 
  .مورد بررسی بوده و تقریبا در جایگاه آخر قرار دارد

  

 GDP (2011 از درصد( یاتیمال درآمد. 15 جدول

 مقدار کشور مقدار کشور
 12.22 آذربایجان 22.46 قزاقستان

 10.38 هند 20.05 ترکیه

 9.18 پاکستان 19.05 بلغارستان

 8.85 افغانستان 17.21 ارمنستان

 6.47 ایران 16.12 قرقیزستان

 2.2 عمان 15.25 مالزي

  ایرانبانک جهانی و نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزي : منبع

 
  

   

0

5

10

15

20

25

GDP (2011درصد از (درآمد مالیاتی 



26 
 

  ؛ بررسی وضعیت خطوط برق، نفت و گازچهارمبخش 
و با عنایت به آنچه که در پی آمد، به منظور بهره وري هرچه بیشتر این امکانات و نیز به حداقل رساندن  در این راستا

ها، توسعه  از جمله ي این قابلیت. مطرح میشوداي قابلیت ایران جهت نیل به اهداف توسعهاتالف این منابع عظیم، 
چرخه هاي انرژي منطقه ایی، توسعه کریدورهاي ترانزیت به ویژه ترانزیت نفت و گاز، توسعه توریسم منطقه ایی و توسعه 

  .ارتباطات ریلی با کشورهاي همسایه است

وع توجه ویژه به مزیت هاي ایران براي تبدیل شدن به شاهراه انرژي منطقه و بهره مندي از این فرصت تاریخی، موض
 .تقویم درآمده است در ادامه بهاصلی این گفتار است که 

 )Regional Electrical Loop(تکمیل چرخه برق با کشورهاي منطقه  .1

. پهناور بودن سرزمین و موقعیت جغرافیایی ویژه ي آن نقش بسزایی در تبادالت بین منطقه ایی به ویژه برق دارد
به عنوان بزرگراه هاي ارتباطی براي حمل انرژي الکتریکی با سرمایه گذاري سنگینی احداث ضمن آنکه شبکه هاي برق 

می شوند اما استفاده از ظرفیت این شبکه ها بسیار محدود است که می توان از مازاد ظرفیت آن براي ترانزیت برق 
در این زمینه د که مزیت بسیار مهمی در حال حاضر ایران یک شبکه گسترده و قدرتمند را دارا می باش. استفاده نمود

  .محسوب می شود

در شمال و جنوب کشور و همچنین متفاوت بودن ساعات اوج مصرف در ) تابستان و زمستان( اختالف پیک فصلی
به عالوه وجود شبکه به هم پیوسته ي خطوط انتقال برق . کشورهاي مجاور، توسعه ي چرخه ي برق را تسهیل می بخشد

کشور زیر ساخت الزم براي تبادل انرژي را فراهم نموده و ظرفیت باالیی براي انتقال انرژي برق ایجاد کرده  در سراسر
   .است
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 هیهمسا يکشورها با رانیا برق مبادالت. 16 جدول

  )مگاوات(قدرت   )کیلوولت(سطح ولتاژ   )مسیر انتقال(وضعیت   نام کشور
 1 20 )تفتان - میرجاوه(صادرات  پاکستان
 1 20 )ماشکیل -جالق(صادرات  پاکستان
 30 )تک مداره( 132 )مند -جکیگور(صادرات  پاکستان
 100 در حال احداث)  دو مداره( 230 )گوادر - پالن(صادرات  پاکستان

 )کویته - زاهدان(صادرات  پاکستان
در مرحله مطالعه براي انتخاب ولتاژ 

 HVDCکیلوولت یا  400
1000 

 1 20 )زرنج -زابل(صادرات  افغانستان
 6 20 )هرات - تایباد(صادرات  افغانستان
 150 132 )هرات - تربت جام(صادرات  افغانستان
  )در مراحل اولیه مذاکره( 230 )فراه -زابل(صادرات  افغانستان

 )بالکان آباد -گنبد(واردات  ترکمنستان
 230در حال حاضر با ( 400

 )کیلوولت برق داراست
220 

 100 230 )شاتلیق - سرخس(واردات  ترکمنستان

 ))مرو(ماري -مشهد(واردات  ترکمنستان
خط در سمت ترکمنستان ( 400

در حال مذاکره براي  - کامل نشده
 )احداث توسط پیمانکاران ایرانی

400 

 45 ) 110فعالً ( 230 )آستارا -آستارا(ترانزیت  جمهوري آذربایجان

 250 230 )ایمشلی - پارس آباد(ترانزیت  جمهوري آذربایجان

 )ایمشلی - پارس آباد(ترانزیت  جمهوري آذربایجان
توسعه آتی براي اتصال به ( 400

 )روسیه
400 

  3  20  )حاجی عمران-پیرانشهر(صادرات   کردستان عراق
  10  63  )پنجوین-مریوان(صادرات   کردستان عراق
  150  132دو مداره   )خانقین-سر پل ذهاب(صادرات   کردستان عراق
  500  400  )دیاله- مرصاد(صادرات   کردستان عراق
  250  400  )العماره-کرخه(صادرات  کردستان عراق
  250  400  )خور الزییر -خرمشهر(صادرات   کردستان عراق
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 همجوار يکشورها  با رانیا یکیالکتر مبادالت . 17 جدول

  زارش عملکرد برنامه ي چهارم توسعهشرکت توانیر درج شده در گبراساس اطالعات دریافتی از دفتر برنامه ریزي شبکه :ماخذ

 

 برق بازار توسعه یاصل يها حوزه. 18 جدول

 

  

  

  

 حوزه برق ظرفیت تبادل
اروپا پیش بینی می شود که در مرحله اول  –با توجه به نیاز نامحدود مسیر ترکیه 

 .هزار مگا وات وجود دارد 6تا  4امکان احداث نیروگاه و  تبادل  
 اروپا - حوزه ترکیه 

امکان تبادل انرژي برق ) ساله 20بازار (مگاوات  20000با توجه به نیاز هند به حدود 
 .از طریق احداث نیروگاه و خطوط انتقال وجود دارد

 هند -حوزه پاکستان 

روسیه امکان تبادل انرژي الکتریکی با این کشورها و اتصال به  -از مسیر آذربایجان 
 .ارداروپا وجود د

 روسیه -آذربایجان  - حوزه ایران

روسیه امکان تبادل انرژي الکتریکی با این کشورها و اتصال به  -از مسیر آذربایجان 
 .اروپا وجود دارد

 روسیه -آذربایجان  - حوزه ایران

از طریق عراق، سوریه و لبنان امکان تبادل انرژي با این کشورها و اتصال به شبکه 
 .آفریقا وجود دارد

 لبنان -سوریه  -حوزه عراق
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 )1389( 2010 سال در منطقه کشورهاي با ایران برق ظرفیت مقایسه. 19 جدول

  درصد نسبت به ایران  )مگاوات(ظرفیت کشور  نام کشور
 36  22.269  پاکستان
  1 0.489  افغانستان
  5  2.852  ترکمنستان

  10  6.392  جمهوري آذربایجان
  6  3.472  ارمنستان
  80  49.524  ترکیه
  16  10.114  عراق
  100  62.088  ایران
  369  229.112  روسیه
  7  4.538  گرجستان
  20  12.679  کویت
  7  4.265  عمان
  8  4.893  قطر
  13  8.323  سوریه

  37  23.248  امارات محده عربی
  79  49.050  عربستان صعودي

  برگرفته از مرکز اطالعات انرژي در آمریکا: منبع

 

 

 )Regional Gas Pipeline Loop(با کشور هاي منطقه تکمیل چرخه گاز  .2

گستردگی شبکه هاي و همچنین ) درصد ذخایر گازي جهان  16( ایران به عنوان دومین دارنده ي ذخایر بزرگ گازي 
انتقال گاز در وضعیت بسیار مطلوبی قرار داشته و با توجه به نیاز رو به گسترش بازارهاي جهانی به گاز طبیعی، امکان 
ساخت نیروگاه هاي گازي را در نقاط مورد نظر براي استفاده ي بهینه منابع گازي و نیز تولید برق جهت صادرات را دارا 

  .میباشد



 

 

  هیهمسا يها کشور
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کشور با رانیا گاز و برق مبادالت.  4 شکل
  

 گاز یجهان تجارت. 5 شکل
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 ي انرژي براي بهینه کردن منافع ملی در چرخه هاي برق و گاز توسعه مناطق ویژه .3

از آنجا که ایران از مزیت باالنس کردن شبکه توزیع در منطقه برخوردار است، در نتیجه سرمایه گذاري اولیه الزم به 
رفتن جایگاه ضمن آنکه با به خدمت گ. حداقل کاهش یافته و فرآیند انتقال و تبادل الکتریکی را اقتصادي می نماید

ژئوپولتیک کشور براي تجارت هاي سودآور انرژي می توان اقتصاد ایران را به عنوان مرکز تبادل انرژي به ثبات رسانده و 
  .از پی آن امنیت ملی و تبعا امنیت منطقه اي را افزایش داد

 )مگاوات( یعرب يکشورها از کی هر در برق يتقاضا برآرود. 20 جدول

   
اخص آنچه به عنوان دستاورد توسعه مناطق ویژه ي انرژي که پش نیاز وصول به باالبردن امنیت منطقه و نهایتا به طور 

  :قرار گرفتن ایران به عنوان مرکز تبادل انرژي است عبارتند از

شده و موجبات فعالیت هدفمند در تجارتی سودآور بواسطه ي جایگاه گذاري از پراکندگی سرمایهجلوگیري  .1
  .و منطقه ي اکو در جهان را فراهم می نماید ویژه ي کشور

  . کنداي انرژي ایجاد مینتایج بهینه اقتصادي و امنیت براي مبادالت منطقه .2

 .شوندنواحی مجاور این مناطق در نواحی مرزي تبدیل به مراکز کاربري گاز، آب و برق می .3

اما باید یادآور شد که محدودیت هاي موجود به لحاظ ساختاري و همچنین ممنوعیت هاي ایجاد شده از سوي سایر 
ازجمله ي آن، عدم دسترسی به فنآوري . کشورها تهدیدهایی را بر سر راه نیل به اهداف توسعه ایی ایران قرار داده است

ن زمینه، دیپلماسی ضغیف خارجی بویژه در سطح کشورهاي هاي برتر و فاصله قابل توجه با کشورهاي پیشرو در ای
ساله نظام به عنوان  20منطقه، نامناسب بودن فضاي کسب و کار در کشور، عدم توجه و پایبندي به سند چشم انداز 

 سند توسعه اقتصادي کشور، فنآوري هاي کهنه و غیر کاراي تولید و عرضه کاالها و خدمات، وجود موانع قانونی و عدم
شفافیت قوانین تجاري موجود در جهت جذب سرمایه گذاران خارجی به ویژه در صنعت نفت و گاز، شدت انرژي باال و 

صادرات گاز جهان با  15مصرف بی رویه و فزاینده ي گاز طبیعی در کشور، صادرات ناچیز گاز طبیعی و دارابودن رتبه ي 
دانش فنی در صنعت گاز، روند کند و نامناسب خصوصی جذب درصدي، محدودیت منابع و نیاز فزاینده به  0.7سهم 
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سازي و فعالیت بخش خصوصی و همچنین دولت حجیم و تصدي گري گسترده دولتی، همه و همه از جمله مصادیق بارز 
گذاري  المللی نفتی عالقمند به سرمایه شرکتهاي بین .کندروي توسعه ي امنیت ملی و منطقه اي ایران به حساب می آیند

گذاري مستقیم در میدانهاي نفت و  مستقیم و مشارکت در تولید هستند اما بر اساس قانون اساسی ایران امکان سرمایه
. اساس قوانین موجود، اجازه مشارکت در تولید را به سرمایه گذاران خارجی بدهد تواند بر گاز وجود ندارد و این کشور نمی

ها، باال  به عقیده این شرکت. می باشدبر قراردادهاي نفتی ایران فراتر از این المللی نفتی  هاي بین البته ایرادات شرکت
هاي مختلف از جمله ضمانت تولید از مشکالت این نوع  گذاري، بازدهی کم و دریافت ضمانت بودن ریسک سرمایه

خارجی نفتی، دیگر هاي  المللی، شرکت هاي بین قراردادهاست و همین مشکالت باعث شده بود که حتی پیش از تحریم
بنابراین اتخاذ تدابیري در جهت افزایش تعامل  .عالقه چندانی به همکاري با ایران بر اساس این قراردادها را نداشتند

  .گذاري خارجی را در بخش نفت و گاز ممکن نماید تواند امکان جذب سرمایه سازنده با جهان می
  

میلیون  500ایران با ظرفیت تولید روزانه  میشود،مشاهده یز نایران  و انرژي همانطور که در تحلیل صنعت گاز
ترین صادرکنندگان گاز به اروپا ـ آسیا و همسایگان خود باشد که متأسفانه به  تواند جزء عمده مترمکعب گاز طبیعی می

فیت بزرگ دلیل قیمت بسیار ارزان عرضه گاز براي مصرف داخلی، تقاضاي داخلی بدون محدودیت رو به رشد است و ظر
باشد با هدرسوزي گاز در داخل به هدر  اي براي جمهوري اسالمی می صادرات گاز که توانایی اقتصادي و سیاسی عمده

  .رفته است

جمهوري اسالمی ایران با توجه به قرارداشتن در دوره دوم عمر مخازن نفت کشور و اقبال جهانی به سمت گاز طبیعی، 
شامل روسیه، برزیل، چین و هند و رشد فزاینده تقاضاي گاز بویژه ) BRIC(دي جهان پیشقراولی قدرتهاي نوظهور اقتصا

در این کشورها و اتحادیه اروپا و نقش تعیین کننده تجارت گاز در تجارت و اقتصاد بین الملل باید با پشتوانه ذخایر 
  .نگرانه و سنجیده اي اندیشیده شودعظیم گاز کشور براي ایفاي نقش تعیین کننده در بازار جهانی گاز تدابیر آینده 

آن می تواند ضامن امنیت سایر کشورهاي بهره جستن از فرصت هاي بالقوه ي ایران و دستاورد هاي عظیم صنعتی  لذا
  .باشدنیز  منطقه ي خاورمیانه

نی و علیهذا پیشنهاداتی جهت توسعه ارتباطات گازي و برقی با کشور هاي هم جوار در نقاط منتخب مرزهاي زمی
  .گرددشبکه اي برق و گاز، به طور توآم و در مجاورت هم ارائه می) hub(دریایی قطب هاي 

  :ها عبارتند ازهاي مناسب براي ایجاد این قطبترین مکانمهم

الخیمه، شارجه، احداث مرکز هاي دوبی، رأسنشینجزیره قشم براي تأمین گاز و برق مورد نیاز کشور عمان و شیخ .1
(hub) در . در جنوب کشور تبدیل کند و صدور گاز و برق تواند این جزیره را به قطب بزرگ نیروگاهیانرژي قشم می

برق، ) مساحت قشم نزدیک سه برابر کشور بحرین است(براي آبادانی این جزیره   صورت ایجاد قطب انرژي در قشم
تر از رقباي منطقه آن مثل جبل علی و خود دوبی ابتیو رقتر از تولید مستقل براي جزیره هائی مناسبآب،گاز با قیمت



 

 ،ها به تدریج مزیت نسبی براي توسعه و آبادانی این پاره مهم وطن

برق به  کشور و صدور ظرفیت دوهزار مگاوات گذاري بخش خصوصی دو
) هرمزنقطه جنوبی تنگه (ا شبه جزیره مسندم 

متر مکعب  25،000،000روزانه  خریدنیز خواهان 
علیهذا . الخیمه، شارجه نیز تقاضاي خرید برق و گاز از ایران را دارند

هاي احداث و بخشداخلی و خارجی در گذاران 
با  آبو  لید برقزنجیره احداث واحدهاي تواین شرکت 
تجمیع گاز و انتقال آن  هايقطباحداث  با، توسعه جزیره قشم 

مسلماً آب تولیدي از چنین نیروگاهی نه تنها کل جزیره قشم را سرسبز 
  . کندمورد نیاز جزایر قشم، هنگام، هرمز و الرك را هم تأمین می

 

  عمان به هنگام
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ها به تدریج مزیت نسبی براي توسعه و آبادانی این پاره مهم وطننشیندر رقابت با شیخ بدیهی است .آید
 . آید

گذاري بخش خصوصی دوی براي سرمایههم اکنون کشور عمان آمادگ
ا شبه جزیره مسندم یردریائی بین جزایر قشم و هنگام بکشور عمان از طریق اتصال کابل ز

نیز خواهان  )با پشتیبانی جدي دولت عمان( عمانی یک شرکت خصوصی گاز
الخیمه، شارجه نیز تقاضاي خرید برق و گاز از ایران را دارند هاي دوبی، رأسشیخ نشین. باشدگاز از ایران می
گذاران نماید براي این طرح شرکت انرژي قشم با حضور سرمایهپیشنهاد می

این شرکت . در منطقه آزاد قشم تشکیل شودسرمایه مناسب اولیه 
، توسعه جزیره قشم هاشیرین کنآب  استفاده از حرارت خروجی نیروگاه در

مسلماً آب تولیدي از چنین نیروگاهی نه تنها کل جزیره قشم را سرسبز  .فراهم آیدجزیره قشم  دربه کشورهاي همسایه 
مورد نیاز جزایر قشم، هنگام، هرمز و الرك را هم تأمین می کند بلکه هر میزان آب صنعتی

هنگام از یرسان گاز و برق طرح.  6 شکل

آیدبدست می
آیدبدست می

هم اکنون کشور عمان آمادگ
کشور عمان از طریق اتصال کابل ز

یک شرکت خصوصی گاز. دارد
گاز از ایران می
پیشنهاد می

سرمایه مناسب اولیه  باانرژي 
استفاده از حرارت خروجی نیروگاه در

به کشورهاي همسایه 
کند بلکه هر میزان آب صنعتیمی



 

 

  عمان

 2006 سال در همجوار يدرکشورها

ویژه مبادله  اطقحدود ده قطب براي من ،همسایه و احداث
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عمان به نیدلف گاز انتقال. 7 شکل

درکشورها برق مصرف و صادرات واردات، د،یتول تراز. 21 جدول

   

همسایه و احداث هايهاي انرژي با  کشوربراي رسیدن به دور کامل چرخه
  .شودانرژي به شرح زیر پیشنهاد می

  قطب برق و آب و گاز در قشم براي مبادله با عمان و امارات 
  )دو نقطهدر ( قطب برق و گاز با پاکستان

  افغانستان و ترکمنستان قطب برق و گاز با
  قطب برق و گاز با جمهوري آذربایجان

براي رسیدن به دور کامل چرخه
انرژي به شرح زیر پیشنهاد می

قطب برق و آب و گاز در قشم براي مبادله با عمان و امارات  .1
قطب برق و گاز با پاکستان .2
قطب برق و گاز با .3
قطب برق و گاز با جمهوري آذربایجان .4



 

را هم پوشش دهد که موجب افزایش  بوبیانتواند منطقه بصره و جزیره 
اي ایفا شود که در افزایش ظریب امنیت ملی هر سه کشور نقش عمده

 

  رانیا لوولت

هـاي اقتـدار اقتصـادي     صحیح در حوزه گاز ضمن تامین امنیت ملـی پایـه  
از ضـروریات اسـت و    GECFهمکاري بـا کشـورهاي صـادرکننده گـاز در غالـب      

اهم بایستی در این مجموعه با همکاري مثبت با سایر رقبا بستر مناسب براي احیاي ظرفیـت اقتصـادي صـادرات گـاز فـر     

هـاي مناسـب و    گیري از سیاسـت  مصرف فزاینده و روبه رشد گاز در ایران مهمترین تهدید آتی ماست که باید با بهره
تـرین   گـذاري صـحیح انـرژي در ایـران یکـی از مهـم      
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  قطب برق و گاز با ارمنستان و گرجستان
  قطب برق و گاز با ترکیه

  )دو نقطهدر ( هاي برق و گاز با عراققطب
تواند منطقه بصره و جزیره این قطب می( قطب برق و گاز با کویت

شود که در افزایش ظریب امنیت ملی هر سه کشور نقش عمدهاي بین ایران، عراق و کویت هم میتعامل منطقه
(.  

لوولتیک 400 و 230 انتقال شبکه.  8 شکل

صحیح در حوزه گاز ضمن تامین امنیت ملـی پایـه  با اتخاذ دیپلماسی مضاف برآنچه نقد شد، 
همکاري بـا کشـورهاي صـادرکننده گـاز در غالـب       .جمهوري اسالمی ایران را تحکیم نمود

بایستی در این مجموعه با همکاري مثبت با سایر رقبا بستر مناسب براي احیاي ظرفیـت اقتصـادي صـادرات گـاز فـر     

مصرف فزاینده و روبه رشد گاز در ایران مهمترین تهدید آتی ماست که باید با بهره
گـذاري صـحیح انـرژي در ایـران یکـی از مهـم       در واقع قیمت .کارآمد قیمتی و غیرقیمتی آن را از پیش رو برداشت

قطب برق و گاز با ارمنستان و گرجستان .5
قطب برق و گاز با ترکیه .6
قطب .7
قطب برق و گاز با کویت .8

تعامل منطقه
.)خواهد کرد

  

مضاف برآنچه نقد شد، 
جمهوري اسالمی ایران را تحکیم نمود

بایستی در این مجموعه با همکاري مثبت با سایر رقبا بستر مناسب براي احیاي ظرفیـت اقتصـادي صـادرات گـاز فـر     
  .شود

مصرف فزاینده و روبه رشد گاز در ایران مهمترین تهدید آتی ماست که باید با بهره
کارآمد قیمتی و غیرقیمتی آن را از پیش رو برداشت
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فارق از تبعات اجتماعی قیمت پایین انرژي، از جملـه تبعـات اقتصـادي آن    هاي اخیر است  موضوعات مورد بررسی در دهه
گـذاري پـایین    اتالف باالي انرژي به علت تجهیزات قدیمی، اهداف آن به علت استفاده از وسایل پرمصـرف انـرژي و ارزش  

  قـاطعی مثـل سـال   انرژي در کشور موجب نشده است که تنها کشور تمامی گاز تولیدي خویش را مصرف نماید بلکه در م
در واقع اگر این مصرف انرژي به افزایش تولیـد ناخـالص داخلـی یـا بـه      . ي گاز در جهان گردد تبدیل به واردکننده 1388

انجامید جاي نگرانی نبود اما از آنجا که بخش اعظم این مصرف، مصرف غیرمولد است  بیان بهتر افزایش رشد اقتصادي می
  .باشد اقتصادي نمیمصرف بدون خلق ارزش این ثروت 
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  نتیجه گیري: بخش پنجم
علی الظاهر آنچه به عنوان گزینه قابل اطمینان پیش روي اقتصاد کشورها قرار دارد آن است که امنیت ملل بـه طـور   

اقتصاد کشور ایران براي پاسخگویی به انتظارات رو بـه رشـد بـه    . اي وابسته به امنیت منابع طبیعی آنها خواهد بود فزاینده
مصرف باالي انرژي در کشور، در کنار تولید ناخالص داخلی پایین و رشـد اقتصـادي   . نیازمند است...) نفت و گاز و (انرژي 

اي روشن باید اصالح الگوي مصرف انـرژي و جلـوگیري از   منفی نشان از هدر روي انرژي است و مشخصا براي ایجاد آینده
ژي در کشور باشد، ضمن آنکه براي این مهـم بـراي بایـد بـا برنامـه ریـزي       هدر روي و هدر سوزي اولویت برنامه ریزي انر

  .مدون و سه برهه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت حرکت نمود

هـاي  بـه بخـش   بخش انرژي به عنوان مزیت اقتصـادي، عالوه بر توجه به اقتصادي پیشرو الزم است که  براي داشتن
، نـرخ  درصـدي  27.33وجود نرخ تـورم  . دیگر اقتصادي از جمله نرخ تورم، بیکاري و درآمد سرانه توجه ویژه داشته باشند

  .طلبددالري برنامه ریزي اساسی براي داشتن توسعه پایدار را می 6816درصدي و درآمد سرانه  12.34بیکاري 

ن شتاب توسعه را شدت بخشد ارزش افزوده بخش کشاورزي تواظرفیت اقتصادي که در کنار مزیت انرژي منطقه می
لذا توجه به ایـن  . درصد از تولید ناخالص داخلی است22.3درصد و ارزش افزوده بخش صنعت منطقه که  11.8منطقه که 

 دو بخش مولد اقتصاد همراه با اصالح ساختار مصرف انرژي و افزایش تولید ناخالص داخلی به همراه کاهش مصرف انـرژي 
  .باشد اقتصاد ایرانباید اولویت نخست و اساسی 

هاي منطقه در مورد اوج زدایی مصرف بـرق بـا   همچنین با توجه به موقعیت کشورها در تبادل انرژي نباید از ظرفیت
  .توجه شرایط جغرافیایی غافل ماند

  :لذا پیشنهاداتی در این خصوص ارائه می گردد

مینه اتصال خطـوط نیـرو و شـبکه    در زي منطقه ي اقتصادي اکو با سایر کشورهامشترك  یایجاد شرکتهای .1
 ، کشف منابع انرژي، پاالیش، استخراج، صدور میعانات گازي و محصوالت پتروشیمی برق

در زمینـه کشـف منـابع، تحقیقـات در خصـوص توسـعه       تقویت همکاري ها با سایر کشـورهاي نفـت خیـز     .2
 تاسیسات و قطعات مورد نیاز -تجهیزات سکوهاي نفتی، تولید مشترك ماشین آالت

 تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاري با تضمین و ارائه تسهیالت در زمینه فعالیت هاي مربوط به انرژي  .3
گذاري در زیر بخش هاي انـرژي  توسعه ارائه تسهیالت مورد نیاز براي سرمایهالویت ویژه بانک ها به ارائه ي  .4

 با شرایط و تخفیفات ویژه
 سازي فناوري تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی و برقتوسعه تجاري .5
 هاي برق توسعه اتصال شبکه .6

 -ترکمنستان  ازبکستان –قزاقستان  -تاجیکستان  -قرقیزستان ( غرب-اوج زدایی با توسعه شبکه شرق - 
  )ترکیه -افغانستان 
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  )عمان –پاکستان  -ایران  -ترکمنستان  -قزاقستان ( زدایی با توسعه شبکه شمال جنوبفصل  - 
 هاي تجدیدپذیرگذاري در انرژيسرمایه .7

هاي برق خورشـیدي ذاتـا فعالیـت اقتصـادي مردمـی اسـت و موجـب تقویـت بخـش          پراکندگی شبکه - 
 .شودهاي انرژي میخصوصی در فعالیت

 CO2هاي جهانی براي کاهش جذب کمک .8
 با کاهش شدت انرژي فسیلی - 
 هاي تجدیدپذیربا توسعه انرژي - 

 

ت مباحث مطرح شده و لزوم اجراي طرح گسترش مبادالتی گاز و برق با سایر کشورها در جهـت ارتقـاي   با توجه به اهمی
کننـده   ها و واقعی شدن قیمت براي مصـرف  امید است با اجراي صحیح قانون هدفمند کردن یارانه، صنعت و امنیت کشور

ا بهره گیري از ظرفیت هاي بخش خصوصـی  بو  یدهروند مصرف به سمت مصرف عاقالنه و پیشگیري از اسراف اصالح گرد
شده و ایران به جایگاه شاهراه ایران احیا  انرژيظرفیت صادراتی در ارتقاي هرچه تمام تر منابع عظیم و پایان پذیر کشور، 

  .انرژي مبدل شود
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