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 معرفی اندیشکده اقتصاد مقاومتی 

با ماموریت »تصمیم سازی برای حل مسائل اقتصاد کشور در راستای  اندیشکده اقتصاد مقاومتی یک کانون تفکّر  

 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود.  1395است که در سال   تحقق اقتصاد مقاومتی«

اندیشی جهت  برای حل مسائل احصاء شده و هم طراحی راهکار    ، ی شبکه مسائل در هر حوزه موضوعیشناسای

ای و پیگیری راهکارهای  ارزیابی و تدقیق آن، بررسی تجربیات جهانی، طرح مباحث در فضای نخبگانی و رسانه 

هایی است که در  ها و مسئولین مرتبط به منظور اتّخاذ تصمیمات الزم، از جمله فعالیتارائه شده از دستگاه 

 شود.ده انجام می اندیشک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 است.  «ی رهبر معظّم انقالب: عالج برون رفت از مشکالت کشور »اقتصاد مقاومت 

 ندهیآ ینیب شیو پ رانیدر ا یمصرف انرژ تیوضع یبررس

 انرژی گروه موضوعی: 

 پژوهشی نوع گزارش:  

 1399۰5113 شناسه:  

 31/۰5/1399 تاریخ انتشار:  

 افشین غالمعلی پور تهیه و تدوین:  

 احسان امیدی مدیر مطالعه:  

 یزدانیمحمدمهدی  ناظر علمی:  
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  خالصه مدیریتی 

و    ی منابع انرژ  تیاز وضع  ق یعالوه بر اطالع دق  یو کارآمد در بخش انرژ  قیدق  یگذاراستیبه منظور هرگونه س 

  آن داشت.  راتییو نرخ تغ   ی مصرف انرژ  تینسبت به وضع  یو کامل   ق یاشراف دق  ی ستیبا  ،آن   ن یتام  یهاروش 

اهداف    ریسا  ز یو ن  آن   نی تام  یراهکارها  ی،تنها با نگاه به منابع انرژ   ی بخش انرژ  یهاو برنامه   هااستیس   اگر

  ن یآن تدو  ینده یدر خصوص آ  ینیب  شیو پ  یمصرف انرژ  یکنون  تیبه وضع  توجهشده و بدون    نییکالن تع

با شکست مواجه خواهند شد. چرا که مجر    ی باز   نیزم  ک یخود را در    یهااستیس   یشوند، قطعا در عمل 

  که   ی کرده درحال   تیهدا  ی کالن او را به سمت  یهاو برنامه   هااستیکه س   ییمتناقض مشاهده خواهد کرد؛ جا

 .کنند ی م  یگریو تقاضاها او را مجبور به اقدامات د هات یواقع

کمک    گذاراناستیآن به س   ینده یدر خصوص آ  ینیبش یداشتن پ  و  یمصرف انرژ  ت یاز وضع  یآگاه  نیبنابرا

برنامه   هااست یکه س   کند ی م واقع  شانیهاو    ت یشود. لذا ضرورت دارد همواره نسبت به وضع  ترک ینزد  تیبه 

انرژ آ  ی مصرف  کشور   آن   ینده ی و  باشد.وجود    ی کل  د ید  کی  در  اینکه    داشته  ارتباط  رشد  ضمن  اقتصادی 

ها وجود دارد که به  شاخص مهم برای بررسی وضعیت انرژی در کشور 3تنگاتنگی با میزان مصرف انرژی دارد.  

 شرح زیر است:

های  های توسعه یافته سرانه مصرف انرژی مقدار باالیی دارد. اما در سالمصرف سرانه:  معموال در کشور •

مصرف سرانه    2۰17رانه کمی تعدیل شده است. در سال وری، مصرف س گذشته به دلیل افزایش بهره

و نفت خام و    6.6برابر متوسط جهانی بوده است. در ایران سرانه مصرف نهایی گاز طبیعی    1.8ایران  

 برابر متوسط جهانی است.  1.4های آن فرآورده

یا عرضه    شدت انرژی: شدت انرژی شاخصی برای تعیین کارایی انرژی است که از تقسیم مصرف نهایی •

شود. این شاخص بیانگر این است که برای تولید مقدار معینی  آن بر تولید ناخالص داخلی محاسبه می

شود. ایران براساس این شاخص جزو  از کاال و خدمات بر حسب واحد پول چه مقدار انرژی مصرف می

و    2.9ی قدرت خرید  کشورهایی با شدت انرژی باال است. این شاخص در ایران بر اساس نرخ ارز برابر

 برابر متوسط جهانی است. 1.3

ها اندازه گیری  وری انرژی: میزان خروجی کاال و خدمات تولیدی در مقایسه با ورودیشاخص بهره •

آید که دقیقا عکس  شود. این شاخص از تقسیم ارزش تولیدات به مقدار انرژی مصرفی به دست میمی

 شدت مصرف نهایی است.

درصدی گاز    13با توجه به رشد   مصرف انرژی در کشور ما باالتر از استاندارد جهانی است.مطابق آمار میزان  

جویی در مصرف گاز طبیعی اثر  واضح است که صرفه  1396تا    1387طبیعی در سبد انرژی کشور از سال  

تلفات  درصد از کل بخش تبدیالت و    69بسزایی در اصالح الگوی مصرف انرژی دارد. تلفات نیروگاهی حدود  

درصد افزایش یافته و سهم بخش خانگی    2سال اخیر سهم بخش صنعت در سبد مصرف نهایی  1۰است. طی  

 درصد کم شده است. 2
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درصد از کل مصرف انرژی الکتریکی بیشترین مصرف را در کشور    33و    33بخش خانگی و صنعتی با رقم   

بخش حمل و نقل و کشاورزی بیشتر از    رشد مصرف برق در   1396تا    1387های  دارند درحالی که طی سال

ها بوده است. رشد مصرف در بخش کشاورزی عمدتا به دلیل جایگزینی نفت سفید با برق و در بخش  بقیه بخش

های ذکر شده مصرف گاز  ها بوده است. در طول سالشهراندازی خطوط مترو در کالنحمل و نقل به علت راه

اند. اما  بخش خانگی و نیروگاهی بیشترین مصرف را به خود اختصاص داده درصد افزایش داشته است که    51

 اند.های کشاورزی و حمل و نقل و خوراک پتروشیمی بیشترین رشد را به ثبت رساندهبخش

درصد کاهش یافته که گازوئیل و بنزین بیشترین سهم را    17.5های نفتی در این دوره  کل مصرف فرآورده

ها تنها بنزین رشد مصرف را تجربه کرده  اند. از بین فرآورده د به خود اختصاص داده درص  8۰مجموعا با عدد  

بندی بنزین مصرف به طور موقت نزولی شد اما دوباره به مدار رشد مثبت بازگشت.  است. در واقع پس از سهمیه

اند. به کرده بخش کشاورزی و تجاری و عمومی بیشترین رشد منفی و فقط بخش حمل و نقل رشد مثبت را تجر

درصد کاهش داشته است.    1۰.5،  1396ساله منتهی به    1۰با توجه به آمار مصرف نهایی گازوئیل در طی دوره  

درصدی را    74اند. نفت کوره کاهش  ها رشد مثبت داشته کننده گازوئیل فقط نیروگاههای مصرفاز بین بخش 

 ده کاهش مصرف این حامل انرژی است. های مختلف مصرفی دلیل عمتجربه کرده که گازرسانی به بخش

تجاری مهمی در حامل ایران، شریک  با مساحتی در حدود نصف  ما محسوب  ترکیه  برای کشور  انرژی  های 

درصد نفت مورد نیاز خود را تولید و تمام گاز طبیعی مصرفی خود را    8تنها    2۰19شود. ترکیه در سال  می

کنند. در ترکیه همچون  درصد گاز ترکیه را تامین می   17وسیه تنها  وارد کرده است. ایران پس از آذربایجان و ر

های انجام شده  ایران بخش خانگی و صنعتی بیشترین سهم مصرف برق را در این کشور دارند. مطابق بررسی

های دولتی هم در نظر  ای روی منابع تجدیدپذیر برای تولید برق دارد که در این راستا مشوق ترکیه تاکید ویژه

 رفته است. گ
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