نخست
گزارش
سخن

ضرورت سازماندهي و مديريت مؤثر مصرف انرژي در كشور
ان��رژي يک��ي از كليديترين عوام��ل توليد و
توسعه بخشهاي مختلف اقتصادي است .بههمين
دليل طي دهههاي گذش��ته تأمي��ن امنيت عرضه
انرژي از جمله مس��ائل اس��تراتژيک كشورهاي
مختلف بوده اس��ت .بررس��ي سياستهاي امنيت
انرژي كشورهاي مختلف جهان بيانگر آنست كه
اين مهم هم��واره از دو ديدگاه مديريت عرضه و
مديريت تقاضا مورد توجه قرار گرفته اس��ت .اما
در كش��ور ما بهدليل گستردگي منابع نفت و گاز،
اغلب توجهات معط��وف به مديريت عرضه بوده
اس��ت .اين در حالي اس��ت كه در جه��ان امروز،
مزيتهاي��ي مثل برخ��ورداري از منابع گس��ترده
نفت و گاز جاي خود را به مصرف بهينه و کاراي
انرژي با استفاده از فنآوريهاي نوين داده است.
همچنين رابطه تنگاتنگ انرژي و محيط زيست و
تأثيرات مخرب مصرف بيرويه انرژي سبب توجه
بيشتر به مديريت مصرف انرژي طي سالهاي اخير
شده است.
س��اليان متمادي اس��ت کش��ورهاي صنعتي و
در حال توس��عه ب��راي مواجهه با بح��ران انرژي،
سياس��تها و مکانيزمهاي��ي را در زمين��ه صيانت
مناب��ع و صرفهجوي��ي در مصرف ان��رژي اعمال
كردهان��د .همچنين اقدامات اجرايي در س��طوح
ملي و منطقهاي و همچنين در س��طوح بينالمللي
در دستور کار اين کشورها قرار گرفته كه ميتوان
با بوميس��ازي اين اقدامات در داخل كش��ور نيز
از آنه��ا بهره ب��رد .بهطور کلي در اين کش��ورها،
سياس��تها و مکانيزمهاي اصولي جهت مصرف
بخشهاي مختلف از جمله حمل و نقل ،صنايع،
س��اختمان ،لوازم خانگي و شيوههاي توليد انرژي
بهشكلي همهجانبه و جامع اجرا شده كه بهبود اين
سياستها سبب دستيابي به روشهاي مؤثرتري
جهت صرفهجويي در مص��رف انرژي و کاهش
آسيبهاي زيستمحيطي گردیده است.
الزم بهذکر اس��ت كه نقطه عط��ف برنامههاي
انرژي کشورهاي صنعتي ،تحريم نفتي کشورهاي
غربي از طرف اع��راب پس از بروز جنگ با رژيم
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اش��غالگر قدس در س��ال  1973ميالدي بود .اين
تحريم باعث افزايش شديد قيمت محصوالت نفتي
و نيز حساسيت سياس��تمداران کشورهاي غربي
در خصوص لزوم منطقيكردن مصرف انرژي در
چارچوب راهبردهاي مدون در کليه بخشها شده
و تالشهاي ج��دي جهت تدوين و پيادهس��ازي
برنامهه��اي مصرف بهينه انرژي در اين کش��ورها
آغاز گرديد .بهنظر ميرسد شرايط موجود كشور
نيز توانس��ته زمينهس��از ايجاد عزمي راسخ با هدف
بهرهبرداري از اين فرصت راهبردي و مهم باشد.
در همين زمينه يكي از مهمترين ش��اخصهاي
اندازهگي��ري و ارزيابي نحوه مص��رف انرژي در
سطح كشورها ،ش��اخص شدت انرژي است .اين
ش��اخص نش��اندهنده مصرف انرژي براي توليد
مقدار معيني از كاالها و خدمات در يك كش��ور
بوده و از تقس��يم مي��زان كل مص��رف انرژي بر
مقدار كل توليد ناخالص داخلي بهدست ميآيد.
ش��اخص شدت انرژي كه معموالً در سطح كالن
استفاده ميش��ود درجه بهينگي استفاده از انرژي
در يك كش��ور را نش��ان ميدهد و عكس ميزان
بهرهوري انرژي است.
مقايس��ه ش��دت مصرف ان��رژي در اي��ران با
کش��ورهاي توس��عهيافته و همچنين کش��ورهاي
منطقه ،نش��اندهنده مصرف ن��اکاراي انرژي در
كش��ور اس��ت .آخرين بررس��يهاي انجام شده
حاكي از آنس��ت كه متوسط ش��دت انرژي اوليه
جهان در ح��دود  0/18تن معادل نفتخام بهازاي
هر هزار دالر توليد ناخالص داخلي است .اين در
حالي است كه شدت انرژي در ايران دو و نيم برابر
متوسط جهاني يعني حدود  0/47ميباشد كه اين
ميزان در مقايسه با كشورهاي منطقه نظير عربستان
سعودي ( )0/38و تركيه ( )0/15نيز بيشتر است.
هماكنون مش��اهده ميشود كه حجم زيادي از
سرمايهگذاريها و ظرفيتهاي اقتصادي و صنعتي
كشور بهشكل همهجانبه بسيج شدهاند تا به بيشترين
ميزان ممكن انرژي عرضه كنند .اين در حالي است
كه قس��مت كوچكي از اي��ن فعاليتها در بخش

مديريت مصرف و تقاض��اي انرژي بهكار گرفته
ميش��ود .در واقع مصرف زياد و ناكارآمد گاز و
فرآوردههاي نفتي در كش��ور موجب شده عالوه
بر ات�لاف ميلياردها دالر در س��ال در اين بخش،
توان كش��ور ب��راي حض��ور در بازارهاي جهاني
نف��ت و گاز نيز كاه��ش ياب��د .بنابراين ضروري
اس��ت در كنار تالشهاي انجام شده جهت توليد
و عرض��ه نفت ،ب��رای مديريت اصول��ي و مدون
تقاضا نيز برنامهریزی شود .هدفمندسازي يارانهها
و سهميهبندي سوخت از جمله اقدامات مؤثري بود
كه در سالهاي اخير در همين راستا انجام شد .اما
بايد توجه داشت كه مديريت تقاضا امري پوياست
و نميتوان با وضع قوانيني مشخص و غيرقابلتغيير
در مقطع زماني خاصي ،مديريت تقاضاي مناسبي
به مرحله اجرا گذاشت.
بنابراي��ن ضمن اينك��ه ضروریاس��ت پس از
بررس��ي دقيق فاز اول ط��رح هدفمندي يارانهها و
تحليل تأثير آن بر مي��زان مصرف انرژي ،فاز دوم
اين طرح نيز برنامهريزي و اجرا گردد ،راهبردهاي
كليدي زير نيز پیشنهاد میشوند:
تدوي��ن و بهكارگيري اس��تانداردهاي مصرف
انرژي در بخشهاي مختلف اقتصادي و صنعتي
نوس��ازي و جايگزيني تجهيزات و تأسيس��ات
قديمي و فرسوده بخشهاي مختلف
تدوين طرح جامع انرژي و مشخصكردن سهم
هر يك از حاملهاي انرژي
آموزش و اطالعرساني عمومي در سطح كشور
اصالح سيستم قيمتگذاري حاملهاي انرژي
در كشور
متمركزسازي مديريت بخش انرژي در كشور
بنابراين در صورتي كه راهبردهاي كالن بخش
انرژي منجر به اقدامات و فعاليتهاي اجرايي شده
و موانع موج��ود در اين راه مرتفع ش��ود ميتوان
اميدوار بود كه اصالح الگوي مصرف ،بهنيهسازي
و مديري��ت مصرف انرژي در كش��ور بهش��كلي
جدي انجام گردد.
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