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شهریور 7931

آغاز سخن
 .7مطابق آخرین گزارش آژانس بینالمللی انرژی ) ،(IEAحجم یمارانم همای
پرداختی انرژی ایران در سال  6172حدود  93میلیارد دالر آمریکا بوده است.
از این نظر ایران با جمعیت  01میلیونی پس از چین  7/9میلیارد نمرمری ابما
اختالف اندک  6میلیارد دالری) در رتب دوم قرار دارد.
 .6فراتر از عدد مطلق  93میلیارد دالری باال ،نسبت یارانم انمرژی ایمران بم
تولید ناخالص داخلی ) ،(GDPنزدیک  71درصد است و در این شاخص نمیمز
پس از ترکمنستان در رتب دوم جهان قرار گرفت است.
 . 9از سوی دیگر ،سران مصرف انرژی در ایران در سمال  ،6172حمدود 231
دالر بوده است ک تنها یکسوم آن را از مصرفکننده دریافت و بمیمیم را در
قالب یاران ب آنها میبخشی .
 .4با توج ب دادههای باال ،سوالی ک ذهن هر خوانندهای را ب خود مشمومول
میکند این است ک  :اقتصاد حدود  411ممیملمیمارد دالری ایمران کم بمرای

پرداخت یاران های نیدی  43/311تومانی ماهیان احدود  9میلمیمارد دالر در
سال) ،با چالشهای متعددی مواج است ،چگون میتوانمد پمرداخمت یمارانم
غیرنیدی انرژی  93میلیارد دالری را تاب بیاورد؟
 . 3پاسخ پرسش باال را باید در اقتصاد سیاسی جستجو کرد .جهش ناگمهمانمی
قیمت نرت از اوایل ده پنجاه خورشیدی ،نیدینگی زیادی ب اقتمصماد ایمران
تزریق کرد و این پدیده ناخوشایند ،تورم دو رقمی را برای اقتصماد کشمور بم
ارث گذاشت .در ادام دولتها برای چارهجویی این معضل و با نیت خیر مهمار
تورم ،ب دخالت در اقتصاد با مکانیزم قیمتگذاری از جمل قیمت انرژی روی
آوردند .هدف آنها از حبس قیمت انرژی ،کاهش قیمت تمامشده کاالهما و بم
این ترتیب کاهش تورم بود احلی  B1شکل .)7
اما نیت خیر قیمتگذاری انرژی برای مهار تورم ،در عمل با چالشهایی ممواجم
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این مستند در شرکت مشماوره

است .الگوی سیستمی »بهبودهای بیفایده« حاکی از آن است ک سیاست هما و

مدیریت آریانا و بم سمرمارش

برنام های مُسکن غیراصولی ،شاید در کوتاهمدت باعث کماهمش المتمهماب همای

سازمان ملی بمهمره وری ایمران

اقتصادی بشوند ،اما با عدم پرداختن ب علت ریش ای بروز التهاب ،در بلنمدممدت

تهی شده است.

نتایجی درست عکس آنچ نیتمان بوده است ،ب بار میآورند .با حبس قیمممت

www.aryanacmc.com

انرژی ،توازن میان رشد قیمت تجهیزات مصرفکننده انرژی و بهای انرژی بر ه
میخورد و نتیج آن استراده روزافزون از تجهیزات پرمصرف و افمزایمش شمدت

یارانه انرژی ایران
در سال 2102

%03

33

از کل یاران انرژی جهان

رتبه دوم

میلیارد دالر

حدود %01

پس از کشور چین

از تولید ناخالص داخلی کشور

IEA fossil-fuel subsidies database, 2017

مصرف انرژی است .افزایش شدت مصرف

حل آن را بایمد در پمیمگمری و اجمرای

اصالح و توییر ذهنیت جامع نسبت بم

انرژی نیز ب یاران بمیمشمتمر و بمیمشمتمر

سیاستهایی چند وجهی از جمل اصالح

میول انرژی دنبال کرد.

می انجامد و این مه از مسمیمر افمزایمش

ساختار کالن مدیریت و راهبمری انمرژی

بودج جاری و کسری بودجم  ،بم تمورم

کشور ،اصالح قوانیمن و اسمتمانمداردهما،

بیشتر دامن میزند .بنابراین راهحل سماده

اصالح تدریجی قیمت حاملهای انمرژی،

و ب نظر کارساز حبس قیمت انمرژی ،نم

اصالح جریان خصوصیسازی و در نهایت

تنها اوضاع را بهتر نکرده است ،بلمکم بمر
وخامت مشکل تورم افزوده است احلمیم
 R2شکل .)7
-

 .2راهحل چیست؟ با توج ب مکمانمیمزم
باال ،اولین پاسخ آزادسازی قیمت عنموان

B1

-

می شود ،اما با توجم بم حمجم بماالی
پرداخت یاران  ،افزایش ناگهانی قمیمممت
بدون تالش برای کاهش مصرف انرژی و

R2

افزایش بهرهوری ،با چالشهای متعمددی
مواج خواهد شد ک نتیج اش وخی تمر
شدن شرایط در حوزه های اجتمماعمی و
اقتصادی خواهد بود.
ما بر این باوری ک مسمللم بمهمره وری
انرژی در ایران ،پاسخی یگمانم نمدارد و

شکل 7
تحلیل دینامیکی پیامدهای حبس قیمت انرژی با الگوی بهبودهای بیفایده
یادآوری
برای مرور شکل از »افزایش تورم« شروع کنید .عالمت  +حاکی از همسویی المانهمای دو رمرف همر
پیکان و عالمت  -ناهمسویی آنهاست .ب عنوان مثال افزایش تورم موجب توجی بیشتر سمیماسمت همای
حبس قیمت انرژی خواهد شد و حبس بیشتر قیمت انرژی ،کاهش هزین های جاری را در پی داشت و ...
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مصرف و شدت انرژی در جهان چه روندی دارد؟

میزان انرژی مصرفی جهان چیدر است؟

این در حالی است ک رشد مصرف انرژی

اگر بخواهی با عمیمنمک بمهمره وری بم

کدام منارق انرژی بمیمشمتمری مصمرف

در اروپا و اورسیا و در آمریکای شمممالمی

موضوع انرژی بپردازی  ،آن چ اهمممیمت

می کنند؟ در کدام منارق رشد مصمرف

در ده سال گذشت منری بوده اسمت .امما

دارد تنها آمار و ارقام مربوط بم مصمرف

انرژی چشمگیرتر بموده اسمت؟ در ایمن
بخش در پی آنی بم سمالاالتمی از ایمن
دست پاسخ دهی  .بمر اسماگ گمزارش
منتشر شده از سوی BPدر سال ،6172

ری ای

میزان انرژی مصمرفمی جمهمان 79612
میلیون تن معادل نرت خام برآورد شده

ک چین با سه مصرف  %69بیشتریمن

3 3%

سه مصرف را ب خود اختمصماد داده

شکل 6
مصرف انرژی اولی در جهان در سال 6172
ا)BP Statistical Review of World Energy, June 2017

تن معادل نرت خام ،تنها  %1/2از انمرژی

در رول سالها چ توییری داشت اسمت.

% 91

نمودار شکل  9میزان تویمیمرات مصمرف

% 61

انرژی اولی در جهان در سمال  6172را

% 71

در میایس با سال  6112نشان می دهمد.
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سایر کشورهای
آسیای شرقی

چین

خاورمیان

آفرییا
رشد

6172

اروپا و اوراسیا آمریکای التین
و جنوبی
6112

شکل 9
مصرف انرژی اولی در جهان در سال  6172در میایس با سال 6112
ا)BP Statistical Review of World Energy, June 2017

آمریکای
شمالی

نت

دارد ،این است ک میزان مصمرف انمرژی

% 41

3 2%

اور انه ری ا
3 3% 2 %

ادل ن

ک در اینجا پس از سه مصرف اهمیمت

% 31

دوم رشد مصرف انرژی در جهمان اسمت.

23 1%

ام

اولی جهان را مصرف میکند .اما نکت ای

% 21

تجرب کرده و پس از چیمن دارای رتمبم

و

20 2%

خاورمیان با مصرف حدود  311میلمیمون

 37درصدی را در رول  71سال گذشتم

0 1%

ارو ا و اوراس ا

است اشکل .)6

کل مصرف انرژی جهمان ،رشمد مصمرف

س ای ر

20 1%
ری ای ت

خاورمیان با وجود داشتن سه انمدک

سایر

ا

ر ای

مطلق انرژی نیست ،بلک شماخصمی کم

ازای هر هزار دالر تولید ناخالص داخلی،

میزان شدت مصرف انرژی جهان از سال

سبب میشود اقتصادی را از نظر مصمرف

کشوری با شدت مصرف انرژی بماالسمت

 7331تاکنون روندی کاهشی را دنبمال

انرژی بهرهور بنامی  ،شدت مصرف انرژی

ک پس از روسی  ،اوکراین ،ازبکسمتمان،

کرده ا این الگو در تماممی کشمورهمای

امیزان مصرف انرژی ب ازای همر واحمد

آفرییای جنوبی ،تایموان و قمزاقسمتمان،

پیشرفت و همینرور چین نیز مشاهمده

تولید ناخالص داخملمی) اسمت .همر چم

جایگاه هرت را دارد.

می شود) ،میزان شمدت مصمرف انمرژی

میزان مصرف انرژی در یک اقتمصماد بم

موضوع دیگری ک در رابطم بما شمدت

ایران ،در  62سال ممنمتمهمی بم سمال

ازای هر واحد تولید نماخمالمص داخملمی

مصرف انرژی در ایران رخنمایی می کند،

 ،6172بیش از  %31رشد داشتم اسمت

کمتر باشد ،آن اقتصاد بهمره ورتمر عمممل

روند افزایشی آن اسمت .در حمالمی کم

اشکل !)3

کرده است .نمودار شکل  4میزان شمدت

اور انه

مصرف انرژی در جهان را بم تمرمکمیمک

تنها منطی جهان با رشد شدت مصرف انرژی

منارق مختلف و بر حسمب کمیملموگمرم

Kgoe/USD

معادل نرت خام ب ازای هر دالر تمولمیمد

2015ppp

ناخالص داخلیادالر پمایم سمال )6113

2102

1.23

2100

1.21

نشان میدهد.

1.03

با توج ب نمودار شکل  4تنها منطی ای
از جهان ک در بازه سال های  6177تما

1.01

 ،6172افزایش شدت مصمرف انمرژی را

1.13

تجرب کرده ،خاورمیان است .پمیمش تمر

٪-2.0

٪-2.3

٪+1.

٪-2.1

٪1.1

٪-2.1

٪-0.

٪-3.3

٪-0.2

و چین باالتر از سایر نیاط جهمان بموده
اما شاخص شدت مصرف انمرژی نشمان
می دهد ،چین با وجمود مصمرف بماالی

شکل 4
شدت مصرف انرژی در جهان و میزان رشد آن ا)REN21,Global Status Report 2018

میانگین ساالن توییر
 6170م 6177

دیدی رشد مصرف انرژی در خاورمیانم

جهان

اقیانوسی خاورمیان آفرییای آمریکای
التین
شمالی

اروپا کشورهای
المنافع آسیا
مشترک

آفرییا

1.11

انرژی ،اقتصاد و صنمعمتمی بمهمره ور در
اختیار دارد .در مجموع جهان بما %6/7
کاهش سماالنم شمدت مصمرف انمرژی

رشد شدت مصرف انرژی ایران ا )7331 - 6172

ایران

جهان

1 231
1 211

بیشتر در حرکت است ،در حمالمی کم
1 031

خاورمیان با پیمودن مسیری معکوگ و
با افزایش  1/1درصمدی شمدت مصمرف

Koe/$2005p

ا6172م  ) 6177بم سموی بمهمره وری

%%031
2

1 011

انرژی مواج بوده است.

1 131

از جهان و خاورمیان ک بگمذریم  ،آممار
نیز نشان می دهد ایران با شدت مصرف
انرژی  612کیلوگرم معادل نرت خام ب

7331
7337
7336
7339
7334
7333
7332
7331
7330
7333
6111
6117
6116
6119
6114
6113
6112
6111
6110
6113
6171
6177
6176
6179
6174
6173
6172

منتشر شده از سوی مالسس

Enerdata

1 111

شکل 3
شدت مصرف انرژی در ایران و جهان ا)Enerdata, Global Energy Statistical Yearbook 2017
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آمار منتشر شمده در تمرازنمامم انمرژی

شدت مصرف انمرژی در چمیمن امصمرف

قبل خود باشد احدود  .)% 2امما آنمچم در

 7934نیز مالید روند افمزایشمی شمدت

انرژی و تولید ناخمالمص داخملمی) نشمان

چین اتراق افتاده و دستاوردی بزرگ برای

مصممرف انممرژی در ایممران اسممت .رونممد

میدهد ،از سال  6113ب بعد اندازه رشمد

این کشور و جهان در حرظ منابع ربیعمی

افزایشی شدت مصرف انرژی در ایران در

تولید ناخالص ملی بر اندازه رشمد مصمرف

محسوب میشود ،حاصل تالشی بلندمدت

شرایطی رخ داده است کم در  3سمال

انرژی در این کشور پیشی گرفمتم و همر

است .از سمال  7334چمیمن بما تمدویمن

گذشت  ،مهار رشد مصرف لجام گسیخت

سال فاصل این دو فاکتور بیشتر و بیشمتمر

برنام ها و دستورالعملهایمی ،حمرکمت در

انرژی در جهان بیش از زممان دیمگمری

شده است .ب روری ک در سال  6173ب

جهت کاهش مصرف انرژی را ب المزام در

اهمیت داشت است .همانرور ک شکل

بیشترین میزان خود رسیده و سبب شمده

سطح کشور بدل کرده ،اتراقی ک از سمال

 2نشان می دهد ربمق گمزارش آژانمس

در این سال چین شاهد بیشمتمریمن نمرخ

 6114ب بعد و ب ویژه از سمال  6112بما

بینالمللی انرژی ،میزان کاهمش شمدت

کاهش شدت مصرف انرژی نسبت ب سال

شدت بیشتری پیگیری شده است.

مصرف انرژی در بمازه  6177تما 6172
بیش از هر زمان دیگر بموده و کماهمش
ساالن ب رور میانگین ب بمیمش از %6

ش از %2

کاهش ساالن شدت مصرف انرژی ا)6172

رسیده است.

1.1٪

کاهش شدت مصرف انرژی در جهان مانع
-0.1٪

از اتالف بیش از  41اگزا ژول ا 71ب تموان
 70ژول) انرژی در سال  6172شده است.

-2.1٪

برای دستیابی ب این موفمیمیمت در سمال
 6172بیش از  691میلیارد دالر سرممایم

-3.1٪

گذاری برای کماهمش مصمرف انمرژی در
جهان انجام شده ک  %30از آن ب بخمش
ساختمانها اعایقکاری ،سیست تمهمویم ،
روشنایی و  ،)...اختصاد یافت است .پمس

ت سط تغ رات سا نه  2101ـ 0 90

ت سط تغ رات سا نه  2102ـ 2100

شکل 2
کاهش شدت انرژی در جهان ا)IEA, Energy Efficiency 2017

از بخش ساختمانی ،بیمشمتمریمن ممیمزان
سرمای گذاریها در بخمش حمممل ونمیمل
ا )% 62و پمس از آن در صمنمایمع ا)%72
سه  63درصدی از سرممایم گمذاری هما،
فاصل معناداری با سایر کشورهای جمهمان

به تفکیک بخش
ساختمانها

%22٪
%0 %01

%31

230
ارد د ر

%39
%01

وسایل نیلی باری

%02 %2

حملونیل

نسبت ب سال قبل حمدود  %3بموده کم
2

اختالف معناداری با متوسط کل جمهمان ا
 )%6دارد .بررسی توییرات اجزای سازنمده

031
011

اروپا
صنعت

دارد اشکل  .) 1ممیمزان کماهمش شمدت
مصرف انرژی در چمیمن در سمال 6172

211

آفرییای
شمالی

%03

%9
%9
%02

سایر

31

چین
2102

 39درصد
از سر ایه گذاری ا در خش سا ت ان

شکل 1
سرمای گذاری در بهرهوری انرژی ب ترکیک منطی و بخش
ا)IEA, Energy Efficiency 2017

1

2103

 23درصد
از سر ایه گذاری ا در

ر

ارد د ر

صورت گرفت است .چین با اختیار داشتمن

عایقکاری
سیست تهوی
وسایل خانگی
سیست روشنایی
صنایع انرژیبر
سایر صنایع
پاداش پرداختی برای وسایل
نیلی پربازده
یاران خودروهای برقی

به تفکیک منطقه

اینروگرافیک ارائ شده در صرحات  0و  3گزارش پیمش رو ،بم

ربیعی تامین میشود .در بخش حملونیل نمیمز حماممل همای

رور خالص نشان میدهد در سال  7934عمرضم کمل انمرژی

اصلی مورد استراده ،فرآورده های نمرمتمی ا 02درصمد) و گماز

اولی در کشور حدود 7011میلیون بشک ممعمادل نمرمت خمام

ربیعی هستند.

اروزان  4/3میلیون بشک معادل نرت خام) بوده اسمت .از ایمن

ب رور خالص بدون در نظر گرفتن مصمارف غمیمرانمرژی34 ،

میزان  401میلیون بشک معادل نرت خام در فرآیند تبمدیمل و

درصد از نیازهای مصرف نهایی بخش های مختلف بم وسمیلم

انتیال انرژی تلف شده است و  7961میلیون بشک معادل نرت

حامل گاز ربیعی تلمین میشود ،فرآوردههای نرتی یمک سموم

خام اروزان  9/2میلیون بشک معادل نرمت خمام) بم مصمرف

این نیازها را برآورده می سازند ابیشتر در حمل و نمیمل) و 76

نهایی رسیده است .ب عبارت دیگر  62/2درصد از عمرضم کمل

درصد این نیازها نیز با برق تلمین میگردد.

انرژی اولی در تبدیل و انتیال انرژی ،مصرف و یا تلف میشود.

مطالب یاد شده میتواند در تعیین سمت وسوی بهبود کمارایمی

در سال  7934از  7961میلیون بشک معادل نرت خام مصمرف

انرژی یاریرسان باشد .ب عنوان یک قاعده کلی ،تالشها بمرای

نهایی انرژی ،بخش خانگی ،عمومی و تجاری با سه  93درصد

اصالح کارایی انرژی بهتر است در نیاری متمرکز شوند ک :

ا 421میلیون بشک معادل نرت خمام در سمال) بمزرگمتمریمن

 سه بزرگی از انرژی در آن قسمت مصرف یا تلف میشود.

مصرفکننده انرژی در کشور بوده است .پس از آن بخش حمل

 فرصت بهبود بیشتری در آن بخش فراه اسمت اکمارایمی

و نیل با سه  62درصد و صنعت با سه  64درصد ،دو بخمش

بخش ک است و ب آسانی میتوان آن را افزایش داد).

اصلی مصرفکننده انرژی هستند .حدود  76درصد از مصمارف

 حاملهای انرژی گرانقیمتتر ،یعنی فرآوردههای نرمتمی و

نهایی انرژی ب عنوان ماده اولی در پتروشیمیها و صنایع دیگر

برق در آن بخش ب مصرف میرسد .اقیمت نرت خمام بم

ب مصرف می رسد ک با عنوان مصارف غمیمرانمرژی از آن یماد

ازای میدار مشخصی از ارزش انرژی ،تیریبما چمهمار بمرابمر

میشود و در نهایت  4درصد مصارف نهایی انمرژی بم بمخمش

قیمت صادرات گاز ربیعی ایران برای همان ممیمزان ارزش

کشاورزی تعلق دارد.

حرارتی است).

البت باید توج داشت ک بخشهای مختملمف از حماممل همای

بر این اساگ مطالع پیش رو ،وضعیت انرژی ایران را در چهمار

انرژی مشاب استراده نمیکنند .در سال های گذشمتم  ،سمطمح

سرفصل تلرات ،مصارف خانمگمی ،اداری و عممموممی ،مصمارف

باالی گازرسانی ب اکثر منارق و استانها و سهولت دستمرسمی

صنعتی و مصارف حمل و نیل بررسی کرده است و از پرداختمن

موجب شده تا گاز ربیعی ب حامل انرژی اصلی مورد استرماده

ب بخشهای کشاورزی و مصارف غیرانرژی صرفنظر میکند.

در بخشهای خانگی و صنعت تبدیل بشود .بیش از  %11انرژی
مورد نیاز بخش خانگی و عمومی و صمنمعمتمی از رمریمق گماز

کدام بخشهای اقتصاد ایران انرژی بیشتری مصرف میکنند؟

ت سط صرف سا انه انرژی در خش انگ ،
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راندمان حدود  43درصمد در دسمتمرگ

ترازنام هیدروکربوری ،ساالن حدود 17

همان رور ک از اینروگرافیک صمرمحم

خواهد بود .با وجمود تموجم جمدی بم

میلیون بشک معادل نرت خام گمازهمای

پیش مشخص است عمده تلرمات انمرژی

تکمیل واحدهای بمخمار نمیمروگماه همای

همراه در چاههای نرت سوزانده می شمود

در تبدیل گاز و فرآوردههای نرتی ب برق

سیکل ترکیبی ،ب دالیلی این اممر را بم

ک قابل جمعآوری و بهرهبرداری هستند.

و سپس انتیال و توزیع برق رخ می دهمد

تعویق می افتد .یکی از دالیمل تمعمویمق

در حال حاضمر رمرح ممهمممی بما نمام

و ساالن  991میلیون بشک معادل نرمت

تکمیل واحدهای بخار آن اسمت کم بما

»آماک« در دستور وزارت نرت قرار دارد

خام انرژی در این فرآیند تلف ممی شمود

افزایش مداوم پیک بار ،افمزایمش فموری

ک در صورت اجرا حدود یک چمهمارم از

ک البت بخش عظیمی از آن بم دلمیمل

ظرفیت نیروگاهها امری ضروری است .اما

گازهای هدر رفت در ایمن سمرفصمل را

محدودیتهای فناوری اجتنماب نماپمذیمر

واحدهای بمخمار هم سمرممایم گمذاری

بهرهبرداری میکند .سماالنم حمدود 93

است.

بیشتری نیاز دارند و هم زممان احمداث

میلیون بشک معادل نرت خمام نمیمز در

رق .متوسط رانمدممان

آنها روالنیتر است و همین امر بماعمث

فرآورش گاز تلف می شود ک بیشتمر آن

نیروگاه همای حمرارتمی کشمور در سمال

میشود ،ب جای تکمیل واحدهای بخمار

مممربمموط بم پممارگ جممنمموبممی اسممت و

 7932حدود  90درصد بموده اسمت .در

نیروگاههای سیکل ترکیبی ،نیروگاه همای

برنام هایی نیز برای جلوگمیمری از همدر

این میان ،حدود  63هزار ممگماوات ا43

گازی جدید احداث شود .واحدهای بخمار

رفتن آن وجود دارد.

درصد) از نیروگاههای حرارتی کشمور بما

چالش دیگری هم دارنمد و آن مصمرف

راندمان کمتر از  93درصد کار می کننمد

بیشتر آب است .ک با توج ب کمممبمود

ک بیشمتمر از نموع واحمدهمای گمازی

آب در بسیاری از منارق کشور ،احمداث

یکی از بهترین شاخص همایمی کم بمرای

هستند .این در حالی است ک ممطمابمق

واحدهای بخار با دشواری همایمی از ایمن

اندازه گیری وضعیت کارایی ممی تموان در

آمار آژانس بین الممململمی انمرژی ،بمازده

منظر نیز مواج هستند.

نظر گرفت میزان مصرف انمرژی بم ازای

نیروگاه های سیکل ترکیبی در کشورهای

تلرات در شبک انتیال و توزیع بمرق نمیمز

هر متر مربع در بخمش خمانمگمی اسمت.

 OECDحدود  21درصد در سال 6172

منبع مه دیگری در اتالف انمرژی اسمت.

اگرچ این شاخص همچمنمان وضمعمیمت

بوده است .بر اساگ ارالعات ترصمیملمی

در سال  7933تلرات در شبکم انمتمیمال

آب وهوای کشورها را از تحلمیمل کمارایمی

صنعت برق در سال  ،7933بیمش از 71

 6/3درصد و در شبک توزیع  77/3درصد

ترکمیمک نمکمرده اسمت ،امما ارمالعمات

هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی با ممجموز

و در کل شبک انمتمیمال و تموزیمع 76/7

ارزشمندی در اختیار میگذارد.

سیکل ترکیبمی وجمود دارد کم همنموز

درصد بوده است .با توج ب مشمخمصمات

شکل  0این شماخمص را بم تمرمکمیمک

واحدهای بخار ب آن هما اضمافم نشمده

جورافیایی و ساختاری ایران ،نظیر وسعت

کشورهای عضو آژانس بین المللمی انمرژی

است .بما تمکمممیمل واحمدهمای بمخمار

جورافیایی کشور و همچنیمن کم بمودن

نمایش می دهد .چنانک مشمخمص اسمت

نیروگاه های گازی ،بدون آنکم سموخمت

سه مشترکان صنعتی بزرگ ک بمرق را

این رق در برخی کشورها نظیر نیوزلند و

جدیدی مصمرف شمود ،حمدود  3همزار

در سطوح باالی ولتاژ از شبک تمحمویمل

پرتومال حمدود  641ممگماژول در سمال

مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی اضمافم

می گیرند ،کاهش تلرات کل شبمکم بمرق

 6173ب ازای هر متر مربع و در کشمور

میشود و راندمان این نیروگاه هما یمک و

ایران ب  71درصد در افق  71سمال آتمی

سردسیری ممانمنمد کمانمادا حمدود 111

نی برابر میشود .ب بیانی دیگر ب جمای

هدفی مطلوب ب حساب میآید.

مگاژول در مترمربع است .در هیچ یمک از

 71هزار مگاوات نیروگاه با رانمدممان 91

ت ات در ا ی گاه ا و ط ط انت ـال

این کشمورهما ایمن رقم بمیمش از 391

درصد ،حدود  73هزارمگاوات نیروگاه بما

گاز .بمر اسماگ بمرآورد ارائم شمده در

مگاژول بر متر مربع در سال نبوده اسمت.

ت ات در ص

01

صرف خش انگ  ،اداری وع

الزم ب یادآوری است ک امروز در جهمان

بهرهوری را ب شدت کاهمش ممی دهمد و

جالب آن است کم خماورممیمانم تمنمهما

صحبت از ساخت خان همایمی اسمت کم

تیریبا هرگونم بمهمبمود فمنماوری بمرای

منطی ای در جهان بوده ک ری این دوره

مصرف انرژی آنها در کشورهای سردسیر

صرف جویی در انرژی در ساختممان هما را

شدت مصرف انرژی آن افمزایمش یمافمتم

اروپما حمدود مممعمادل  31مممگماژول بممر

غیراقتصادی میسازد .البت اعمال قوانیمن

است .تمرکز ذخایر سوختهای فسیلی در

مترمربع در سال باشد .حال آنک مطمابمق

و میررات میتواند ساختمان های نوساز را

این منطی موجب شده است از یمک سمو

ارالعات ترازنام هیمدروکمربموری کشمور

وادار ب رعایت حداقلها در ساخمت وسماز

در این منطی توج چندانی بم کمارایمی

مصرف ساالن انرژی بخش خانگی کشمور

کند ،اما بهبودی بیمش از اسمتمانمدارد را

انرژی نشود و از سوی دیگر صنایعمی کم

ما در هر سال و ب ازای همر ممتمرممربمع

نمی توان از سازندگان ساختمان انمتمظمار

حج زیادی از انرژی اولی را بم صمورت

معادل  7231مگاژول بوده است!

داشمممت و عمممالوه بمممر آن در ممممورد

سوخت یا خوراک دریافت می کمنمنمد در

چنانک گرت شد بمیمش از  11درصمد از

ساختمانهای موجود نیز بهبمود کمارایمی

این منطی بیشتر مورد توج قرار بگیرند.

مصرف انرژی در بخش خانمگمی ،اداری و

انرژی تصمیمی غیراقتصادی است.

در ایران و در سال  7939مصمرف انمرژی

عمومی با گاز ربیعی تلمین می شمود .بما
توج ب اهمیت گاز در مصارف گرمایشی،

در کارگاههای صنعت-ساخت با  71نمرمر
صرف انرژی در ص

کارکن و بیشتر مجموعا  627ممیملمیمون

جورافیا نیش اصملمی در سمطمح مصمرف

شکل  3شدت مصرف انمرژی در بمخمش

بشک معادل نرت خمام بموده اسمت ا07

سممران م در اسممتممان هممای کشممور دارد و

صنعت در منارق مختلف جهان را در دو

درصد کل مصرف انرژی در صمنمعمت) .از

استانهای سردسیر مصرف گاز بیشمتمری

میطع  6177و  6172نمایش میدهد.

سوی دیگر ،از میان زیرگروههای صنعتمی،

نسبت ب استان های بما آب وهموای گمرم

اگرچ شدت مصرف انرژی در خاورمیمانم

چنانک شکل  71نمایش ممی دهمد %13

دارند .ب رور کلی سران مصمرف گماز در

از متوسط جهان کمتر است ،امما نمکمتم

استانهای پرمصرف اکردستان ،همممدان،
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مازندران و تهران) را می تموان 311-011
مترمکعب بر نرر در سال در نظر گرفت.
با وجود این ک بخش وسیعی از کشور بم
انرژی گرمایشی اندکی نیاز دارند ،مصمرف
انرژی خانگی در هر مترمربع در ایران بش
از دو برابر کشور سردسیر کانمادا اسمت و
ربیعی است ک میتوان با بهبود کیریمت
ساختمانها ،صرف جویی قابل توجهمی در

مصرف انرژی خانگی ب دسمت آورد .امما
مه ترین عامل در این زمین جنبم همای
اقتصادی صرف جمویمی و همممیمن رمور

مصرف انرژی ب ازای واحد سطح
خان در ایران

0231

مگاژول ب ازای هر متر مربع
اترازنام هیدروکربوری سال ،7934
بخش نه  :تلرات و بهین سازی انرژی،
صرح » ،313متوسط شاخص مصرف
انرژی در بخش خانگی کشور حدود
 421کیلووات ساعت در سال ب ازای
هر متر مربع« ک برای قیاگ با آمار
جهانی ب مگاژول تبدیل شده است)

هزین های بهبود کیریت تولید ساختممان
است .در شرایطی ک گاز خانگی بما یمک
سوم ارزش واقعی آن ب مصمرف کمنمنمده
عرض شود ،صرفم اقمتمصمادی بمهمبمود

7111

011

211

411
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شکل 0
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00

مصرف انمرژی در سم زیمرگمروه و %34

مصرف انرژی دومین مصرف کننده بزرگ

داشت است .این شاخص در ایران تیریمبما

مصرف انرژی در  3زیرگروه بوده است.

انرژی در میان بخشها است.

دو برابر متوسط آسیا است .همانرور کم

تمرکز مصرف انرژی در چنمد زیمررشمتم

بر اساگ آخرین آمار منتشر شده از سوی

در شکل  76نیز دیده میشود ،رمی دوره

صنعتی نشاندهنده آن است ک تالش هما

انجمن جهانمی انمرژی ،ایمران در سمال

 6111تا  6174بمهمبمود شمدت مصمرف

برای بهبود کارایی انمرژی ممی تموانمد بما

 6174در شاخص شمدت مصمرف انمرژی

انرژی حمل و نیل در جهان پرشتاب تر از

تمرکز بر این زیررشت ها ب نتایج بهمتمر و

حمل و نیل از میان  34کشور جهان رتب

ایران و خاورمیان بوده است.

سریع تری دسمت یمابمد .المبمتم در همر

 03ام را داشت است و تنها از چند کشمور

شاخص شدت مصرف انرژی حمل و نمیمل

زیررشت نیز ممکن است ساختار مترماوت

از جمل کشورهای آمریکمای شمممالمی و

را البت می توان ناشی از عوامل متمعمددی

باشد .ب عنوان مثال در تمولمیمد فملمزات

اقیانوسی ک دارای سرزمینهایی وسیع و

از جمل کارایی انرژی خمودروهما ،وسمعمت

اساسی تعداد کارگاه ها بسیمار کمممتمر از

درآمد سران زیاد هستند وضعیت بهتمری

جورافیایی یک سرزمین و میزان استمرماده

تولید فرآوردههای معدنی غیرفلزی اسمت،
اما در تولید فرآوردههای معدنی غیرفلمزی

Kgoe/USD

ممکن است با شناسایی تعداد ممحمدود و
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سال  7939ب رقمی کمتر از سال 7931
رسیده است .در مجمموع رمی دوره -39
 7909شاخص بهره وری انرژی  4درصمد
کاهش یافت است ،اگرچ ایمن تمومیمرات
میتواند ناشی از توییر ترکیب صنایع نیمز

حدود دوسوم نمرمت جمهمان در بمخمش

اسرشماری کارگاه های با  71نرر
کارکن و بیشتر)7939 ،

باشد.
صرف انرژی در ح ل و ن ل
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تولید مواد شیمیایی و فرآوردههای شیمیایی
تولید کک و فرآوردههای حاصل از پاالیش نرت
سایر

شکل 71
سه زیررشت های صنعت-
ساخت از مصرف انرژی در
کارگاههای با  71نرر کارکن و
بیشتر7939 ،

حملونیل مصرف میشود .در ایران نمیمز
بخش حمل و نیل با سه  62درصدی از
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شدت مصرف انرژی حمل و نیل ب تولمیمد
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022

ناخالص داخلی ابر اساگ بمرابمری قمدرت
خرید) در ایران را در میمایسم بما بمرخمی
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کشورها و منارق جهان نشان میدهد.
در بحث مصرف انرژی در بخش حمل ونیل
نمی توان ب استراده از خودروهمای بمرقمی

بیتوج ماند .تعداد خودروهمای بمرقمی در

7939

جهان ب رور کلی روند افمزایشمی دارد .در
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آن ب مصرف کننده ،خود مستلزم تلرمات

توییرات شدت مصرف انرژی حمل و نیل ب تولید ناخالص داخلی ابر اساگ برابری قدرت خرید)
اانجمن جهانی انرژی)

زیاد در تولید و انتیال برق است .بر اساگ
محاسبات آریانا ،در شرایط کنونی صنعمت
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خاورمیان
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اتحادی اروپا
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آفرییا

میتواند ب بهبود جدی کارایی انمرژی در
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شدت مصرف انرژی حمل و نیل ب تولید ناخالص داخلی ابر اساگ برابری قدرت خرید)
اانجمن انرژی جهانی)

جهان

همزمان  CHPراندمان را تما  11درصمد

)(koe/$05p

اما در صورتی ک رانمدممان نمیمروگماه هما

1 163

1 111

03

برای صیانت از منابع انرژی چه باید کرد؟
ازاندی

0

در سا تار دیری

انرژی

ر

ازانگاری در روند ص ص سازی

اگرچ مبحث تشکیل وزارت انرژی با اهدافی از جمل »ایمجماد

اصل  44قانون اساسی در سال  7904با همدف واگمذاری همر چم

هماهنگی ،انسجامبخشی و ارتیای بهرهوری انرژی« در الیمحم

بیشتر فعالیت ها ب بخش خصوصی و کاهش بار وظایمف دولمت بم

برنام شش توسع مطرح بود ،اما ادغام وزارتخان همای نمرمت و

تصویب رسید .با اجرای این قانون امید ممی رفمت کم بما واگمذاری

نیرو در نهایت از دستور کار خارج شمد .اممروزه در ممیمان 61

بنگاههای دولتی ،بخش خصوصی خود در پی بهبود بهرهوری انمرژی

کشور با بیشترین میزان تولید نرت در جهان ،تنها  4کشور عضو

بنگاهش باشد .اما امروز پس از گذشت  79سال از اجمرای آن ،بم

اوپک اایران ،عراق ،کویت و ونزوئال) و یک کشور غیر عضو اوپک

واسط عدم کارایی اجرای این اصل ب دالیل ممخمتملمف از جمملم

اآنگوال) برای نرت و برق خود وزارتخان های ممجمزا دارنمد و در

اهلیت خریدار و  ،...ن از بخش خصوصی واقعی خبری هسمت و نم

سایر کشورها هدایت امور مرتبط بما بمخمش انمرژی ،در وزارت

از بهرهوری انرژی .ب عنوان نمون وقتی در صنعت برق مسئمولمیمت

انرژی پیگیری میشود.

یک نیروگاه را ب یک نهاد فرهنگی یا نظامی می سپاریم  ،چمگمونم

دوگانگی موجود در مدیریت بخش انمرژی را ممی تموان از مموانمع

انتظار داری ک متولیان جدید برای بهبود راندمان و کاهش مصمرف

موجود در مسیر بهبود بهرهوری انرژی ب شمار آورد .در شمرایمطمی

سوخت توفیق چشمگیری داشت باشند.

ک وزارت نیرو تنها متصدی تحویل پمیمک بمار مصمرفمی اسمت و

ر ع انع ا رای ررات خش انرژی

هزین ای بابت سوخت ب وزارت نرت نمیپردازد ،ربیعی اسمت کم

در سال  7903قانونی با عنوان »قانون اصمالح المگموی مصمرف

این وزارتخان تمرکز تالش های خود را ب جمای بمهمبمود رانمدممان

انرژی« ب تصویب رسید .این قانون ب دنبال آن بود ک :

نیروگاهی بر احداث واحدهای گاز جدید بگذارد .با ایجاد وزارتخمانم

 تدوین الگوی مصرف انرژی را در دستور کار قرار داده و اعممال

انرژی ،این وزارتخان نگاهی جامعتر ب تولید و مصرف انرژی خواهمد

تبعیض قیمتی برای مشترکان پرمصرف را پیشبینی کند.

داشت و ب عنوان مثال صرف جویی در مصرف گماز و سموخمت در

 با ایجاد »واحد مدیریت انرژی« در واحدهای بزرگ صنعتی

واحدهای نیروگاهی ک میتواند موجمب افمزایمش صمادرات گماز و

و جریم بر واحدهای صنعتی با مصرف خارج از استمانمدارد،

افزایش درآمدهای این وزارتخان شود ،در مرکز توج مسئموالن آن

آنها را ب سوی بهبود بهرهوری انرژی سوق دهد.

قرار خواهد گرفت .در سطوح پایینتر نیز این ادغام می تواند منمجمر

 واحدهای نیروگاهی را ب سوی سامان های بازیافت انمرژی از

ب ایجاد ه افزایی بیشتر و ایجاد هماهنگی بیشتر شود .بم عمنموان

جمل تولید همزمان برق ،حرارت و برودت سوق دهمد و بم

مثال در حال حاضر سازمان انرژی های تجدیمدپمذیمر و بمهمره وری

ویژه با توییر قیمت سوخت نیروگاهی بمر اسماگ رانمدممان،

انرژی برق م ساتبا ادر حوزه وزارت نیرو) و شرکت بمهمیمنم سمازی

نیروگاهها را ب بهبود راندمان ترغیب کند.

مصرف سوخت ادر حوزه وزارت نرت) در زمین بمهمره وری انمرژی

امروز با گذشت  0سال از تصویب این قانون ب نظر نممی رسمد کم

فعالیت دارند ک تشکیل وزارت انرژی ممی تموانمد فمعمالمیمت همای

اهداف آن چندان محیق شده باشد .مشترکان خانگمی بم کمارایمی

بهرهوری انرژی را ب تالشی منسج تر تبدیل کند.

انرژی بی اعتنا هستند ،صنعت تالش و تکاپمویمی بمرای بمهمره وری

انرژی ندارد و واحدهای نیروگاهی نیز همچنان با راندمان انمدک بم

دارد .برخی مطالعات اشاره دارند ک شرط الزم برای اینک اصمالح

فعالیت خود ادام میدهند .ب نظر میرسد مجموع نیروهمایمی در

قیمت های انرژی ب رکود منجر نشود آن اسمت کم از یمک سمو

ساختار کشور ،تالشها در زمین بهبود کارایی انرژی را ب بن بسمت

سیاست های جبرانی درنظر گرفت شود و از سوی دیگر در جهمت

میکشانند .از جمل این نیروها می توان ب تالش بمرای پمرهمیمز از

بهبود بهره وری اقدام شود .ب رور خالص اصمالح قمیمممت همای

ایجاد تنش در جامع  ،اقتصاد تورمی اک افزایش قیمت حامل همای

انرژی اگرچ مسلل ای دشوار و ظریف است ،اما مهمترین فاکمتمور

انرژی را ک ارر میکند) ،جدا بودن وزارت نیرو و انرژی ،و در نهایمت

مالرر بر بهبود بهرهوری انرژی ب شمار میرود.

اضطراری بودن دائمی شرایط انیاز ب پاسخمگمویمی پمیمک بمار در

ت س ه ر گ صرف ه ه انرژی

تابستان آینده ،نیاز ب پایین نگ داشتن تورم تا انتخابات آینده و )...

»مگر ما ب اندازه اروپاییها حیوق میگیری ک قیمت بنمزیمن در

اشاره کرد.

ایران را با آنجا میایس میکنید؟«» ،ایران بزرگترین منابع نمرمت

در همین میول  ،شورای عالی انرژی در فروردین  7933سند ملمی

و گاز جهان را دارد ،چرا نباید بی دغدغ مصرف کنی ؟«» ،ممگمر

راهبرد انرژی را تدوین کرد ک در میان راهبمردهمای ایمن سمنمد

قرار نبود برق مجانی شود؟«

میتوان ب واقعی کردن قیمتها حداکثر ری  3سال اول اجمرای

در بسیاری از کشورهای توسع یافت و غیرتوسع یافت ک برخمی از

سند و تداوم آن ،افزایش راندمان نیروگاههای حرارتمی تما سمطمح

هزین ها از جمل هزین مواد خوراکی و پوشاک بمرابمر بما ایمران یما

متوسط کشورهای توسع یافت و  ...اشاره نمود .اما باید این سموال

کمتر از ایران است اب دلیل تعرف گمممرکمی ایمران بمر بسمیماری

را مطرح کرد ک شیوه مواجه ما با نیروهایی ک اسناد و میمررات

محصوالت) ،قیمت انرژی بسیار باالتر از ایمران اسمت .ایمن پمدیمده

پیشین را ب شکست کشاندند چ توییری کرده است ک انتمظمار

عالوه بر عوامل اقتصادی یک ریش قدرتمند فرهنگی هم دارد :مما

داری این سند در تحیق راهبردهای خود با موفییت همراه شود؟

صاحب ذخایر عظیمی از نرت و گازی  ،پس چرا نباید دسمت کم در

اصالح

حا ل ای انرژی

مصرف انرژی رفاه را تجرب کنی ؟ ب عبارت دیگر شهرونمد ایمرانمی

پایین بودن قیمت انرژی در ایران یکی از مهمترین موانع بمهمبمود

میپذیرد ک قیمت گوشی تلرن همراه و تلویزیون در ایران برابمر بما

بهره وری انرژی در کشور است .در ایران قمیمممت بمرق حمتمی از

سایر کشورهای جهان باشد ،اما اینک قیمت بنزین در ایران با سایمر

هزین های تبدیل و انتیال آن ابدون درنظر گرفتن هزین سوخمت

کشورها برابر باشد را برنمیتابد .آیا این وضعیت فرهنگمی رفمتماری

نیروگاهها) ه کمتر است .قانون تثبیت قیمتها در ابتمدای دهم

غیرعیالنی از سوی شهروندان است؟ ه آری و ه خیر .از یمکمسمو

هشتاد موجب شد ک قیمت واقعی برق در پایان دهم بم نصمف

اگر شهروند ایرانی بتواند با صرف جویی در گماز رمبمیمعمی اممثمال

کاهش یابد و حتی ررح هدفمندی یاران ها نیمز بم دلمیمل عمدم

پوشیدن لباگ بیشتر در منزل در زمستان) ،درآمد صادراتی خوبمی

تعدیل قیمتها با تورم سنگین سالهای بعد ناکام مانمد و دوبماره

ب دست بیاورد و آن را صمرف رفماه در سمایمر زممیمنم هما کمنمد

قیمت واقعی برق کاهش یافت .در نهایت این وضعیت موجب شده

خردمندان تر است .اما از سوی دیگر شهرونمدان تمردیمد دارنمد کم

است ک صنعت برق در بحران مالی گرفتار شده و توانایی پرداخت

افزیش درآمدهای صادراتی ناشی از صرف جویی بیشتر ،در نهایت ب

دیون و انجام سرمای گذاریهای ارزشمند در حوزه هایمی ممانمنمد

جیب آنها برگردد .البت سیاست حذف یارانم هما بمر دهمک همای

انرژی های نو را نداشت باشد .قیمت گاز ربیعی نیمز در ایمران در

مختلف درآمدی اررات متراوتی دارد ،اما ب رور کلی میتوان اظهمار

بهترین حالت یک سوم قیمت گاز در آمریکا اک از قیمت گماز در

داشت ک سطح مصرف کنونی انرژی اگرچ در تحلیلی در مییماگ

اروپا و شرق آسیا ک تر است) و یکسوم قیمت صادراتی گاز ایران

ملی غیرعیالنی می نماید ،در سطح خانوار ب دلیل اعتماد ناکافی بم

است .این وضعیت موجب شده است ک قیمت انرژی آنیدر انمدک

حاکمیت و افول سرمای اجتماعی ،مبمنمایمی عمیمالیمی دارد .ایمن

باشد ک انگیزهای برای بهبود فناوری در تولید یا بخش مسکونی با

وضعیت موجب پدید آمدن فرهنگی شده است ک با اتکا ب ذخمایمر

هدف صرف جویی در انرژی وجود نداشت باشد .المبمتم افمزایمش

سوخت های فسیلی مانع از هر گون محدود شدن مصرف انمرژی یما

قیمت حامل های انرژی تبعات اقتصادی و اجتماعی ه ب دنبمال

پرهزین شدن آن میشود.
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در عرص مدیمریمت و
راهبری انرژی کشور ،همممچمون
سایر بخشها ،دستگاههای عریض و رویملمی
داری ؛ دست ِک یک شورای عالی ب ریاست رئیس جمهور،
دو وزارتخان مجزا و چند سازمان متولی بهرهوری انرژی در نرت و برق!
اما براستی نتیج کار این دستگاههای اجرایی در چند ده گذشت چ بوده است؟ چرا  31سمال
است ک در میول بهرهوری انرژی در جا می زنی ؟ چرا همچنان متوسط مصرف انرژی در خمانم
ایرانیان ادر هر متر مربع) حتی از دو برابر مصرف انرژی خان های مسکونی در منارق سردسمیمر
جهان بیشتر است؟ چ عواملی سبب شده تا از نظر شاخص شدت مصمرف انمرژی در بمخمش
حملونیل ،در میان  34کشور ،رتب 03ام را داشت باشی ؟
گزارش حاضر با هدف پرداختن ب پرسش های باال ،ضمن بررسی مصرف انرژی و شدت مصمرف
آن در جهان ،خاورمیان و ایران از یک سو  ،و تحلیل بخشهای مه مصرفکننده انرژی نهمایمی
در کشور از سوی دیگر ،پنج راهکار را برای برون رفت از شرایط حاضر و بهبود بهرهوری انمرژی
در کشور ارائ مینماید» .عدم وجود انسجام میان بخش های متمولمی انمرژی کشمور و لمزوم
بازاندیشی در ساختار مدیریت انرژی«» ،عدم اجرای ارربخش سیاستهای اصل  44نظام و لمزوم
اهتمام بر بازانگاری جدی در روند خصوصیسازی« » ،شناسایی موانعی ک پمیمشمبمرد اهمداف
میررات وضع شده در بخش انرژی کشور را ب چالش می کشانند و تالش بر بمررمرف نمممودن
آنها«» ،اصالح قیمت حامل های انرژی ب عنوان عاملی ک توجی اقتصادی بیشتر رمرح همای
بهبود بهرهوری انرژی را با مشکل مواج میکند« و در نهایت »توج ب اهرم توسع فرهنگی بم
عنوان سنگ بنای موفییت در مسیر بهبود بهرهوری«  ،مواردی است ک در این گزارش ب آنهما
اشاره شده است.

