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 آغاز سخن

، حجم (IEA)المللی انرژی  . مطابق آخرین گزارش آژانس بین1

میلیارد دالر آمریکا    01حدود  8112انرژی ایران در سال    یارانه

بوده است که با اختالف در صدر کشورهای یارانه دهندده ردرار            

مدیدلدیدارد دالر و در         44گرفته است )در رتبه دوم عربستان با      

 میلیارد دالر ررار دارند(. 44رتبه سوم چین با 

میلیارد دالری بداال، نسدبدت یدارانده          01. فراتر از عدد مطلق    8

 11،  بدیدا از        (GDP(انرژی ایران به تولید ناخالص داخلدی         

درصد است و در این شاخص نیز پس از ونزوئال و ازبکستان، در           

 رتبه سوم جهان ررار داریم.

ای را بده   های باال، سوالی که ذهن هر خواننده . با توجه به داده 4

میلدیدارد    411کند این است که: ارتصاد حدود    خود مشغول می  

تومانی   415111های نقدی   دالری ایران که برای پرداخت یارانه 

های متعدددی    میلیارد دالر در سال(، با چالا  8ماهیانه )حدود    

 01تواند پرداخت یدارانده ردیدرندقددی           مواجه است، چگونه می   

 میلیارد دالری انرژی  را تاب آورد؟

. پاسخ پرسا باال را باید در ارتصاد سیاسی جسدتدجدو کدرد.       4

جها ناگهانی ریمت نفت از اوایل دهه پندجداه خدورشدیددی،            

نقدینگی زیادی به ارتصاد ایران تدزریدق کدرد و ایدن پددیدده                  

ناخوشایند، تورم دو ررمی را برای ارتصاد کشور به ارث گذاشت.    

جویی این معضل و با نیتِ خیرِ مهارِ     ها برای چاره    در ادامه دولت  

گدذاری از جدملده        تورم، به دخالت در ارتصاد با مکانیزم ریمدت        

ریمت انرژی روی آوردند. هدف آنها از حبس ردیدمدت اندرژی،            

شده کاالها و به این ترتیب کاها تدورم بدود     کاها ریمت تمام  

 (.1شکل   B1)حلقه

گذاری انرژی برای مهار تدورم، در عدمدل بدا           اما نیتِ خیرِ ریمت   

بدهدبدودهدای     «هایی مواجه است. کهن الگوی سیستمدی      چالا

های مُسدکدن     ها و برنامه حاکی از آن است که سیاست      »فایده  بی

هدای    مدت بداعدک کداهدا الدتدهداب           ریراصولی، شاید در کوتاه 

ای بدروز     ارتصادی بشوند، اما با عدم پرداختن بده عدلدت ریشده           

مدان بدوده      التهاب، در بلندمدت نتایجی درست عکس آنچه نیت       

آورند. با حبس ریمت انرژی، توازن میدان رشدد           است، به بار می   

کننده اندرژی و بدهدای اندرژی بدر هدم                ریمت تجهیزات مصرف  

خورد و نتیجه آن استفاده روزافزون از تجهیزات پرمصدرف و            می

افزایا شدت مصرف انرژی است. افزایا شدت مصدرف اندرژی        

انجامد و ایدن مدهدم از مسدیدر              نیز به یارانه بیشتر و بیشتر می      

افزایا بودجه جاری و کسری بودجه، به تورم بدیدشدتدر دامدن            

حل ساده و به نظر کارساز حدبدس ردیدمدت            زند. بنابراین راه     می

انرژی، نه تنها اوضاع را بهتر نکرده است، بلکه بر وخامت مشکل          

 (.1شکل   R8تورم افزوده است )حلقه 

حل چیست؟ با توجه به مکداندیدزم بداال، اولدیدن پداسدخ                 . راه  1

شود، اما با توجده بده حدجدم بداالی            آزادسازی ریمت عنوان می 

پرداخت یارانه، افزایا ناگهانی ریمت بدون تالش برای کاهدا          

های متعددی مواجده     وری، با چالا  مصرف انرژی و افزایا بهره    
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R2

تر شددن     اش وخیم   خواهد شد که نتیجه   

هدای اجدتدمداعدی و          شراید  در حدوزه    

 ارتصادی خواهد بود.

وری   ما بر این باوریم که مسدللده بدهدره           

انرژی در ایران، پاسخی یگدانده نددارد و           

حل آن را بایدد در پدیدگدری و اجدرای              

هایی چندوجهی از جمله اصدال        سیاست

ساختار کالن مدیریت و راهبدری اندرژی        

کشور، اصال  روانیدن و اسدتداندداردهدا،          

های اندرژی،     اصال  تدریجی ریمت حامل   

نظارت جددی بدر واردات تدجدهدیدزات            

پرمصرف انرژی و در ندهدایدت اصدال  و            

تغییر ذهنیت جامعه نسبت به مدقدودلده          

 انرژی دنبال کرد.  

رو با پنج پرسا متوالی     ِ در گزارش پیا  

 و به ترتیب:

وری اندرژی را در       نخست جایگاه بهدره     -

 وری تبیین؛  حوزه بهره

ترین شاخص سندجدا     دوم روند کالن  -

  -شدت مصرف اندرژی    -وری انرژی     بهره

 را در ایران و جهان مرور؛

در ادامه ساخدتدار مصدرف اندرژی در           - 

هددای   کشددور را بدده تددفددکددیدد  بددخددا     

 کننده بررسی؛ مصرف

پس از آن دالیل افزایدا تددریدجدی            - 

شدت مصرف انرژی در کشور بدر خدالف      

 روند جهانی را مرور و

 یارانه انرژی ایران 
 8102در سال 

01 
 میلیارد دالر

 با اختالف رتبه اول 

 از تولید ناخالص داخلی کشور% 01حدود 

IEA fossil-fuel subsidies database, 2018 

 یادآوری
هدای دو ردرف هدر           شروع کنید. عالمت + حاکی از همسویی المان       »افزایا تورم «برای مرور شکل از     
هدای     ناهمسویی آنهاست. به عنوان مثال افزایا تورم موجب توجیه بیشتر سدیداسدت      -پیکان و عالمت  

 های جاری را در پی داشته و ... حبس ریمت انرژی خواهد شد و حبس بیشتر ریمت انرژی، کاها هزینه

فایده  . تحلیل دینامیکی پیامدهای حبس قیمت انرژی با الگوی بهبودهای بی9شکل   

9 

هدایدی اشداره       در پایان نیدز بده ارددام         -

هدای    ِشدان در تدالش      کنیم که جدای     می

وری  و بده       انجام شده برای بهبود بهدره     

وری اندرژی در کشدور خدالدی            ویژه بهره 

 است.

 امید که گوش شنوایی داشته باشیم. 



وری انرژی بدست آوریم، بدایدد       برای آنکه تعریف روشنی از بهره 

وری در معنای عام آن به چه معنداسدت. بدر اسدا                بدانیم بهره 

وری به معنای میزان خروجی ی  فعالیدت بده ازای       تعریف، بهره 

هر واحد ورودی است. به عبارت دیگر هر چه برای تولدیدد ید           

واحد خروجی، منابع کمتری )شامل نیروی انساندی، سدرمدایده،              

ایم. شکل     ورتر عمل کرده  مواد اولیه و انرژی(، مصرف کنیم، بهره  

دهدد. بدر ایدن اسدا            وری را نشان می   بندی انواع بهره  دسته  8

وری ندیدروی انسداندی،         وری در رالب چهار زیرگدروه بدهدره        بهره

وری اندرژی ردابدل        وری مواد اولیه و بهره    وری سرمایه، بهره    بهره

گیری است. تعریف هر کدام از این چهار زیرگدروه درسدت          اندازه

وری نیروی انسداندی       وری کل است. مثالً بهره      مشابه تعریف بهره  

دهد به ازای هر نفرساعدت ندیدروی کدار چده مدیدزان                نشان می 

وری   خروجی )محصول یا خدمت( به دست آمده است و یا بهدره      

گوید به ازای مصرف هر واحد انرژی چه مدیدزان       انرژی به ما می  

محصول یا خدمت حاصل شده است. از آنجایی که موضوع ایدن            

وری انرژی است، در فرازهای بعدی بیشتر بدر روی             گزارش بهره 

 وری تمرکز خواهیم کرد.  این مؤلفه بهره

؛ اثر    وری انرژی دو عامل موثرند به رور کلی در تعیین مقدار بهره  

ساختاری و اثرکارایی. در اثر ساختاری عواملی مانندد سداخدتدار             

انرژی کشور، ارلیم و آب و هوا و ... نقا دارند. این که صدندایدع         

دهدندد، روندد       بر چه سهمی از صنایع کشور را تشکیل می    انرژی

بر چه تدغدیدیدری کدرده اسدت و               مصرف انرژی در صنایع انرژی    

وهوا و شرای  جغرافیایی تدا چده انددازه بدر مصدرف اندرژی                آب

افزایند، مواردی هستند که با عنوان اثر ساخدتداری بدررسدی               می

 شوند.   می

وری انرژی اثرکارایی است. در این مؤلفه میدزان     مؤلفه دیگر بهره  

مصرِف کاراتِر انرژی یا حذف مصارف ریدرضدروری سدندجدیدده              

ها برای مصرف بهینه انرژی بر این مولفده     شوند. بیشتر تالش     می

وری انرژی چین را به تفدکدید        روند بهره 4داللت دارند. شکل    

ردور کده مشدخدص         دهد. همان    اثرساختار و اثرکارایی نشان می   

هدای    وری ردی سدال      برابر شدن مقدار بهدره     851است با وجود  

، اثر ساختاری به دلیل توسعه ارتصادی چین در  8119تا  1991

صنایعی با شدت مصرف انرژی باال تضعیف شده است. اما بهبدود     

وری انرژی شدده      چشمگیر اثرکارایی منجر به روند صعودی بهره    

وری   است. در این نمونه موردی به روشنی مشخص است بدهدره           

 آید.   انرژی از ضرب دو عامل اثرساختاری و اثرکارایی بدست می

گیری   از آنجایی که اثرساختاری، بسیار کالن و تحت تلثیر جهت        

ارتصادی و سیاسی کشورهاست، خارج از کنترل ی  یدا چدندد              

صنعت است. به عبارت دیگر برای بدهدبدود آن بده جدز اصدال                    

توان کرد، به همین دلیل   ساختار کالن ارتصادی کار دیگری نمی     

 در ادامه گزارش تنها بر رسمت اثر کارایی تمرکز خواهیم کرد.

وری . انواع بهره2شکل   

 را ر 1 8
                    

    -     

  ب د  ارای 
ت      ر    ا  و     
ال    ای      ای  و ان  

  

ت     سا  اری
  نا   ا  ت س ه ا   ادی
     در      ای  ا    
  ر  انرژی  ا   ان    
  اور ی       اری و 

 ا    ری

وری انرژی چین . تفکیک اثر ساختاری و کارایی در بهره9شکل   

 وری انرژی چیست؟ بهره
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بهره وری

بهره وری  
نیروی انسانی

بهره وری  
سرمای 

بهره وری 
مواد اولی 

بهره وری  
انرژی

ب  ازای هر نفرسا ت  
نیروی کار  چ  می ان  

مح ول یا  خرو ی 
ب  دست آمده   خدمت

است

ب  ازای هر واحد سرمای   
چ  می ان خرو ی 

ب    مح ول یا خدمت 
دست آمده است

ب  ازای هر واحد ماده 
اولی   چ  می ان خرو ی 

ب    مح ول یا خدمت 
دست آمده است

ب  ازای هر واحد انرژی  چ  
مح ول یا  می ان خرو ی 

ب  دست آمده است  خدمت

اثر ساختاری
 نای  انرژی بر چ  سهمی از  
د؟  نای  ک ور را ت کیل می دهن
اد  ترکی  تولید بخ  ها در اقت 

 ی زمان چ  ت ییری کرده است؟ 
 آ  و هوا و شرای    رافیایی تا چ 

اندازه بر پرم رفی انرژی 
می اف ایند؟

اثر کارایی
کارایی انرژی در  
بخ  های مختل  
  ن ت چگون  ت ییر

کرده است؟

م ر  
کاراتر

ح   م ار  
غیر روری

اثیر  از آن  ایی ک  اثر ساختاری بسیار ک ن و تحت ت
 هت  یری های اقت ادی و سیاسی ک ورهاست  

  ب   بار. خار  از کنترل یک یا چند  ن ت است
 دیگر برای بهبود آن ب     ا    ساختار ک ن

 ب  همین.کار دیگری نمی توان ان ا  داداقت اد 
ی  دلیل در ادام    ار   تنها بر قسمت اثر کارای

.تمرک  خواهی  کرد
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 کل انرژی مصرف شده )معادل نفت خام(
 = شدت مصرف انرژی

 تولید ناخالص داخلی

وری انرژی در کشور چگونه است،    بهره  برای آن که بدانیم اوضاع   

گیری کنیم و برای این منظور از شاخص   باید بتوانیم آن را اندازه  

کنیم. در ارتصاد برای تولید کاال    شدت مصرف انرژی استفاده می 

و خدمات، سبد متنوعی از انرژی )برق، گاز، سوخت مایدع و ...(                 

شود. برای تحلیل میزان انرژی مصرف شده بدا هددف       مصرف می 

های مخدتدلدف      افزوده، ارزش حرارتی حامل     تولید ی  دالر ارزش   

مورد استفاده را به نفت خام تبدیدل کدرده و شداخدص شددت                  

 کنند. مصرف انرژی را با روش زیر محاسبه می

 

 

 

دهد میدزان شددت مصدرف اندرژی در             نشان می   4نمودار شکل   

چگونه تغییر کرده اسدت.     8112تا  1991ایران و جهان از سال  

شود، روند شدت مصرف   رور که در این نمودار مشاهده می    همان

انرژی ایران بر خالف جهان در بازه مورد بررسی افزایشی بوده و        
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 5   
رشد شد  م ر  انرژی ایران 

)259    9115 

وری انرژی . شد  م ر  انرژی؛ شاخص سن   می ان بهره4شکل   

شود و و  یت ایران در مقایس   وری انرژی با چ  شاخ ی سن یده می بهره
 با  هان چگون  است؟

معادل کیلو نفت به ازای هر دالر تولید    151/4به  8112تا سال  

درصد افزایا در سده       1/ناخالص داخلی رسیده است )بیا از  

دهه و ررارگیری در جایگاه هشتم جهان به لدحداب بداال بدودن               

 شدت مصرف انرژی(.

بهره وری  شنوید وری انرژی می های ک  در حوزه بهره واژه

انرژی بهره وریاولی  مواد بهره وریسرمای  بهره ورییبهره وری نیروی انسان

م ار  غیر روری ح  

انرژی کاراتر  م ر 

Load Management/

Demand Response

Energy Efficiency

Energy Saving

Energy Productivity

DSM
(Demand Side Management)+

، Energy Productivityهای ماندندد       عبارت

Energy Efficiency         تددریددن    و ... از رایددج

وری و  به ویژه  مواردی است که در ادبیات بهره 

ایدم.           در صنعت برق بارهدا و بدارهدا شدندیدده             

های پرتکرار و چگونگی اثدرگدذاری         این عبارت 

وری کل در شکل مقابل خالدصده         ها بر بهره    آن

هدایدی                شده است. به ردور مدثدال فدعدالدیدت             

یدددا              Load Managementبدددا عدددندددوان    

Demand Response  جایی که هدفشان  از آن

گدذاری    کاها پی  بار و جلوگیری از سرمدایده       

هدا،    عرضه جدید )در نیروگاه     برای ایجاد ظرفیت  

وری سرمایه مندجدر     ها و ...( برای چند ساعت محدود در سال است، به بهره    پاالیشگاه

شوند. به مجموع راهکارهای مصرف کاراترِ انرژی، حذف مصارف ردیدرضدروری و             می

شدود کده بدا        ( گفته مدی    DSMسایی( نیز مدیریت سمت تقاضا )    مدیریت بار )پی    

 .دهند وری کل را بهبود می وری انرژی، بهره وری سرمایه و بهره اثرگذاری بر بهره

0 

 منب 
Enerdata 
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بر اسا  آمار ترازنامه اندرژی کشدور        

)آخدریدن تدرازندامده          /149در سال   

منتشر شده(، عرضده اندرژی اولدیده           

خام   میلیون بشکه معادل نفت   1218

 114بوده است کده از ایدن مدقددار            

 401میلیون بشکده بده ندیدروگداه،           

 2/2میلیون بشکه به پداالیشدگداه و         

میلیون بشکه بدون تبدیل نوع انرژی      

کننده اختدصدای یدافدتده          به مصرف 

است. از آنجا که بخشی از این انرژی     

به دلیل تلفات تبدیل، انتقال و توزیع     

انرژی برق، مصرف داخلی و تدلدفدات         

ها و همدچدندیدن         تبدیل در پاالیشگاه  

رود، از    تلفات انتقال گاز از دست مدی  

این میزان انرژی اولیده، در ندهدایدت          

میلیون بشکه معادل نفت خام  14/4

کنندده    برای مصرف در اختیار مصرف    

 گیرد.   نهایی ررار می

 4/0ها بدا      ، ساختمان 1مطابق شکل   

مددیددلددیددون بشددکدده، بددزرگددتددریددن     

کننده منابع انرژی در کشدور         مصرف

هستند. ندکدتده مدهدم در خصدوی             

 8مصرف بخا ساختمان، بدیدا از        

برابر بودن مصرف بخدا خداندگدی،          

تجاری و عمدومدی در مدقدایسده بدا             

میانگین جدهداندی اسدت. ارددامدات            

 کنند؟ ها در ایران انرژی بی تری م ر  می کدا  بخ 

  

  ا ی  ا 

 01 

11 
   اور ی

انرژی       اور ی ا   ر     %  1     ا   
 ای ن    و     ه ا    ا        %  ن ا   ر ورد  2 

   د  ت       

  ر ه انرژی او  ه 

0211  
      ن    ه   ادل ن    ا 

 ن رو ا 

 01 

        ر ه  ه   ر 
   ون تب ی  ن   انرژی

081 

  1 
 سا   ان

   س    ر  سا  انه انرژی در      ان      

   ان      ان  اس    را ر  8    ا   

0 1 
   ار    رانرژی

  ار    ر انرژی  ب ار  اس   ا     ار          
 ای       ای ن     ا        ر ا  انرژی     ر ورد 

  ان     را    ای    رو      روان ا   ا       
 وا     ارا       ر و     

0 1 

  1 

111 

 1 

  1 

 1 

   ر  ن ای  انرژی 

0 81 
      ن    ه   ادل ن    ا 

  ر  دا    و ت  ا  تب ی 

ی ت  ا  تب ی   ان  ال و ت  

ت  ا  ان  ال  ا 

0218

10 

 01

2 2
00 

2 

  

   

   

0   

  0

  1 
 ون      

ون   ای ران          ر  انرژی در          

 اس   ا  21رتبه    ر      در   ان 
  0

 01 
     

انرژی در           در س ه  ی ر       01
ت       اد    ای    ن    ر   ی   رو   ر ورد  

   د     ر         ای  وت        ا   ایه 
   

0 2

010

19

                                                      

 منب 
  آخرین نسخ  منت ر شده   991ترازنام  انرژی سال 

9 


