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 3  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 بسمه تعالی

 مقدمه 

ای ایسههای مقها و شاخصیکدیگر، آمارها، دادهاقتصاد و گسترش پیوند کشورها با بسیاری از پدیده های با جهانی شدن 

ردآوری و المللی اقدام به گبین کشوری اهمیتی بیش از پیش یافته است. بر همین اساس برخی سازمانهای معتبر بین

 نمایند. ای بین کشوری میهای مقایسهانتشار آمارها و شاخص

های اقتصععادی، گیریتصععمی  د نقشععی به سععدا  در توانها میاطالع از آخرین وضعععیت کشععورمان در این شععاخص 

ها گذاران و فعالین تجاری و دیگرذینفعان داشته باشد. لذا درجهت انتشارمستمر و فراگیر اینگونه آمارها و شاخصسرمایه

من های یاد شده ضداند با انتشعار گدارشعاتی از آمارها و شععاخص  وظیفه خود می هادادهوری رآدر کشعور، دفتر آمار و ف 

کمک در راستای فراه  آوردن شفافیت در فضای کالن اقتصادی کشور، دسترسی فعاالن اقتصادی را به اینگونه نیازها 

های مه  نماید. در همین راسعتا، معاونت طر  و برنامه با هد  شعناسایی و باز نشر اقالم آماری و شاخص  تسعهی  می 

ود را در دستور کار خ« المللیهای بینآمارها و شاخص» دارش اقتصادی مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، تهیه گ

های اطالعاتی معتبر قرار داده اسععت. این گدارش که بصععورت ادواری منتشععر خواهد شععد، شععام  آمار و اقالم پایگاه  

رود که این یالمللی بوده و فارغ از هر گونه تحلی  تخصصی، صرفاً در قالب آمارهای توصیفی ارائه می شود. انتظار مبین

 قرار گیرد. این سلسله گدارشات از طریق یکارشناسهای تخصصی و د بحث، بررسی و تحلی آمارها بصورت نقادانه مور

 بهره برداری می باشد.دسترس و قاب   نید)بخش گدارش آماری بین المللی(  پورتال وزارتخانه

 ری مرتبط با فضای کسب کار را فراه  سازد.امید است این سری گدارشات زمینه بهبود تصمیمات و سیاستگذا 

 

 نکته مهم :

در زمینه موضوعات و ساختار را نظرات خود پیشنهادات، انتقادات و همکاران محترم می توانند 

و فرآوری داده ها ارائه نمایند.به دفتر آمار  گزارش



  

                                                                                                                                                                                              

 4  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 معرفی شاخص

هر گونه فعالیت دومات و زیرساخت های اولیه برای در جهان، انرژی به عنوان یکی از ملو رشد اقتصاد توسعه  با   

شاخص های تولید و مصر  انرژی به صورت دوره ای و منظ  امروزه سرمایه گذاری مورد توجه قرار گرفت. اقتصادی و 

را بر  سیاست های اقتصادی خود این کشورها مورد پایش و ارزیابی کشورهای تولید کننده و مصر  کننده قرار گرفته و

 رهای تولیدکشو بدرگترین جدوکشور ایران از آنجا که  می کنند.تعریف به ویژه امنیت تامین انرژی  اثرگذاره عوام  پای

 بخش صنعت،یکی از نهاده های تولیدی حام  های انرژی بوده و و از طرفی  می باشدانرژی اولیه نفت و گاز  هکنند

اه گهای مناسب و تحلی  جایشاخصو پایش ضرورت تعریف  لذا ،دارددر مصر  انرژی  سه  برجستهمعدن و تجارت 

از حام   ییکغالسنگ که زدر تولید  بر این وزارت متبوعهعالوه . می باشدفعالیتی مه   کشورها بر اساس این شاخص ها

 .می نمایدانرژی است نید سیاست گذاری اولیه های 

که  کشورهایی ای ترکیبی انرژی پرداخته می شود.آمار و اطالعاتی در حوزه تولید، مصر  و شاخص ه به در این گدارش

در این گدارش مورد بررسی قرار گرفته اند، ده کشور اول هر شاخص و یا کشورهایی است که برای مقایسه با کشور ایران 

 ند.ا انتخاب شده

 معرفی مرجع 

 Key Worldو گدارش   www.iea.orgبه آدرس  ی انرژیاز سایت آژانس بین المللکلیه جداول این گدارش 

Energy Statistics 4102  این سایت استخراج گردیده است و دسترسی به اطالعات از طریق مراجعه به این سایت

 برای عموم امکان پذیر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

                                                                                                                                                                                              

 5  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 

 

 2112در سال  و جمعیت کشورهای منتخب داخلیتولید ناخالص -1جدول 
 

 میلیون نفر  -میلیارد دالر                                                                                               

 جمعیت تولید ناخالص ملی کشور

 76542 245523 ایران

 7459 627575 ترکیه

 29524 198543 مالزی

 51 1178521 کره

 143553 981591 روسیه

 135157 4522514 چین

 81592 3173586 مانآل

 127555 4694539 ژاپن

 314528 14231558 آمریکا

 28529 497562 عربستان

 34588 1293515 کانادا 

 23513 92459 استرالیا 
 

  



  

                                                                                                                                                                                              

 6  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 1عرضه انرژی اولیهکل  –2جدول 

 میلیون تن معادل نفت خام

 2112 2111 2111 2115 2111 کشور

 219559 21254 21755 172566 132512 ایران

 11659 112521 115527 84521 75596 ترکیه

 81523 79511 75566 66557 4955 مالزی

 263544 261547 249599 211529 188516 کره 

 756559 73855 713555 651571 619526 روسیه

 2894528 2746592 2526545 1775568 1161535 چین

 312553 311592 327546 336583 33654 آلمان

 452528 461596 498581 521542 519 ژاپن

 2141562 2191515 2215539 2318577 2273534 آمریکا

 211526 178513 18554 122555 97586 عربستان

 251512 252599 251531 271574 25155 کانادا 

 128527 122588 122549 113548 11851 استرالیا 

 13371513 13128595 12891581 11517512 11179536 جهان

 

غالسنگ، انرژی اولیه شام  نفت، گاز، زگویند.  می اولیه انرژی باشد قرار نگرفته تبدی  فرآیند معرض در که انرژی از صورتی به   

 در تطبیع که در است انرژی از صورتی اولیه انرژی دیگر عبارت به هسته ای، هیدرو و سایر صورت های اولیه انرژی می باشد.

      .تولید و واردات منهای صادرات و تغییر در ذخائر می باشدجمع انرژی اولیه شام   ک  عرضه .می باشد دسترس

  
                                                           
1 - Total Primary Energy Supply - TPES (Mtoe) 



  

                                                                                                                                                                                              

 7  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 ترکیب عرضه انرژی اولیه در جهان –3جدول 

 /درصد میلیون تن معادل نفت خام

 / سال انرژی
2111 2115 2112 

 سهم مقدار سهم مقدار سهم مقدار

 29 387855 26 297253 23 235759 زغالسنگ

 32 427859 36 418956 37 374554 امنفت خ

 21 284356 21 235657 21 217255 گاز طبیعی

 5 64251 6 72158 7 67556 هسته ای

 2 31558 2 25251 2 22553 هیدرو

 1 14157 1 7154 1 5959 خورشیدی

 11 127154 9 114451 9 94258 سایر حامل ها

 111 13371.1 111 1151751 111 1117954 کل انرژی اولیه

 

 افدایش پیدا کرده و سه  نفت خام کاهشی بوده است 4104تا  4111سه  زغالسنگ در سبد انرژی اولیه دنیا از سال 



  

                                                                                                                                                                                              

 8  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

  ده کشور اول تولید کننده، صادر کننده و وارد کننده نفت خام –4جدول 

 / درصد میلیون تن

 ردیف
 (2112) واردات (2112) صادرات (2113) تولید

 سهم مقدار کشور سهم مقدار کشور سهم مقدار کشور

 2156 442 آمریکا 1857 371 عربستان 1351 541 عربستان  1

 1351 269 چین 1251 239 روسیه 1258 525 روسیه 2

 951 185 هند 652 124 نیجریه 1157 441 آمریکا 3

 857 179 ژاپن 651 119 عراق 551 218 چین 4

 652 128 کره 559 118 امارات  457 193 کانادا 5

 455 93 المان 552 113 کویت 4 165 کویت 6

 356 74 ایتالیا 457 93 ونزوئال 358 155 ونزوئال 7

 259 61 انیاپاس 455 91 کانادا 357 153 امارات  8

 258 57 هلند 452 84 انگوال 357 153 عراق 9

 258 57 فرانسه 353 66 مکزیک 357 151 ایران 11

 2457 517 سایر کشورها 2951 578 ایر کشورهاس 3457 1434 سایر کشورها

 111 2151 جهان 111 1985 جهان 111 4117 جهان

 

 



  

                                                                                                                                                                                              

 9  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 2113در سال  ده کشور اول تولید کننده، صادر کننده و وارد کننده گاز –5جدول 

 / درصد میلیارد مترمکعب

 ردیف
 واردات صادرات تولید

 سهم مقدار کشور سهم مقدار کشور سهم مقدار کشور

 1457 123 ژاپن 2359 213 روسیه 1958 689 آمریکا 1

 951 76 المان 1452 121 قطر 1953 671 روسیه 2

 754 62 ایتالیا 1251 113 نروژ 456 161 قطر 3

 653 53 کره 654 54 کانادا 456 159 ایران 4

 559 49 نچی 553 45 الجزایر 455 155 کانادا 5

 554 45 یهترک 553 45 ترکمنستان 353 115 چین 6

 551 43 فرانسه 457 41 هلند 351 119 نروژ 7

 457 39 انگلیس 451 35 اندونزی 255 86 هلند 8

 454 37 آمریکا 351 26 استرالیا 254 84 عربستان 9

 356 31 اسپانیا 256 22 نیجریه 253 81 الجزایر 11

 3354 279 سایر کشورها 1854 156 سایر کشورها 3356 1171 سایر کشورها

 111 836 جهان 111 851 جهان 111 3479 جهان

 

 



  

                                                                                                                                                                                              

 11  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 2113ده کشور اول تولید کننده، صادر کننده و وارد کننده زغالسنگ در سال  –6جدول 

 / درصد میلیون تن

 ردیف
 واردات صادرات تولید

 سهم مقدار کشور سهم مقدار کشور سهم مقدار کشور

 25.2 321 چین 3454 426 اندونزی 4555 3561 چین 1

 1554 196 ژاپن 2752 336 استرالیا 1156 914 آمریکا 2

 1451 178 هند 952 114 روسیه 758 613 هند 3

 1151 127 کره 851 99 امریکا 653 489 اندونزی 4

 554 68 چین تایپه 651 74 کلمبیا 559 459 استرالیا 5

 359 51 آلمان 556 69 افریقای جنوبی 454 347 روسیه 6

وبیافریقای جن 7 انگلستان  256 32 قزاقستان 353 256   49 359 

 252 28 ترکیه 253 28 کانادا 254 191 آلمان 8

 158 23 مالزی 154 17 مغولستان 158 143 لهستان 9

شمالی کره 155 121 قزاقستان 11  156 21 ایتالیا 153 16 

 1656 211 سایر کشورها 251 26 سایر کشورها 955 741 سایر کشورها

 111 1271 جهان 111 1237 جهان 111 7823 جهان

 

 



  

                                                                                                                                                                                              

 11  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 2112ده کشور اول تولید کننده، صادر کننده و وارد کننده برق در سال  –7جدول 

 / درصد تراوات ساعت

 ردیف
 واردات صادرات تولید

 سهم مقدار کشور سهم مقدار کشور سهم مقدار کشور

 1457 47 آمریکا 1552 48 پاراگوئه 2251 4985 چین 1

 1354 43 ایتالیا 1459 47 کانادا 1858 4271 آمریکا 2

 1255 41 برزیل 1452 45 فرانسه 551 1128 هند 3

 553 17 فنالند 656 21 آلمان 457 1169 روسیه 4

 553 17 هلند 653 21 سوئد 455 1126 ژاپن 5

 358 12 انگلستان 557 18 نروژ 258 634 کانادا 6

گنگ هنگ 554 17  چک 257 623 آلمان 7  11 351 

 351 11 بلژیک 551 16 روسیه 255 559 فرانسه 8

 255 8 تایلند 355 11 اوکراین 254 552 برزیل 9

 255 8 عراق 355 11 اسپانیا 253 531 کره 11

 3358 118 سایر کشورها 1956 62 سایر کشورها 3252 7291 سایر کشورها

 111 321 جهان 111 316 جهان 111 22668 جهان

 

 

 



  

                                                                                                                                                                                              

 12  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 2112ده کشور اول تولید کننده برق بر اساس سوخت نیروگاه در سال  –8ل جدو

 / درصد تراوات ساعت

 ردیف
 گاز نفت و فراورده های نفتی زغالسنگ

 سهم مقدار کشور سهم مقدار کشور سهم مقدار کشور

 2459 1265 آمریکا 1651 181 ژاپن 4153 3785 چین 1

 1153 525 روسیه 1353 151 عربستان 1759 1643 آمریکا 2

 758 397 ژاپن 651 69 ایران 857 811 هند 3

 3.3 171 ایران 551 56 مکزیک 353 313 ژاپن 4

 351 151 مکزیک 355 41 کویت 351 287 المان 5

 255 129 ایتالیا 351 35 پاکستان 256 239 کره 6

جنوبی افریقا 7  255 125 مصر 259 33 آمریکا 256 239 

 254 121 عربستان 259 33 اندونزی 1.9 171 استرالیا 8

 253 117 تایلند 255 28 روسیه 158 169 روسیه 9

 252 112 کره 252 25 مصر 156 144 انگلیس 11

 3951 1988 سایر کشورها 4254 478 سایر کشورها 1551 1387 سایر کشورها

 111 5191 جهان 111 1128 جهان 111 9168 جهان

 

ت که گران ترین برق را با استفاده از فراورده های نفتی و گاز تولید می کند )رتبه سوم در کشورهایی اس وایران جد   

 تولید برق با فراورده های نفتی و رتبه چهارم در تولید برق با گاز(.



  

                                                                                                                                                                                              

 13  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 2112ده کشور اول در تولید و مصرف برق آبی  –9جدول 

 

 ردیف
 )درصد( سهم از سبد برق د(رص)گیگاوات/د ظرفیت نصب شده )تراوات ساعت / درصد( تولید

 مقدار کشور سهم مقدار کشور سهم مقدار کشور

نروژ  1859 194 چین 2352 872 چین 1  9657 

 7552 برزیل 959 111 آمریکا 1151 415 برزیل 2

 6458 ونزوئال  852 84 برزیل 1151 381 کانادا 3

 61 کانادا 754 76 کانادا 759 298 آمریکا 4

 4755 سوئد 458 49 روسیه 4.5 167 روسیه 5

نروژ  6  1755 چین 458 49 ژاپن 358 143 

 1556 روسیه 359 41 هند 354 126 هند 7

نروژ  252 84 ژاپن 8  1152 هند 259 31 

 851 ژاپن 254 25 فرانسه 252 82 ونزوئال 9

 7 آمریکا 251 22 ایتالیا 251 79 سوئد 11

 14 سایر کشورها 3456 355 سایر کشورها 2955 1119 سایر کشورها

 1655 جهان 111 1125 جهان 111 3756 جهان

 

  .برق آبی جد  ارزان ترین برق ها محسوب شده و برای تولید صنایع انرژی بر، به ویژه آلومینیوم بسیار اقتصادی است

 

 



  

                                                                                                                                                                                              

 14  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 2112ده کشور اول در تولید و مصرف برق هسته ای  –11جدول 

 

 ردیف
 )درصد(سهم از سبد برق  )گیگاوات/درصد(ظرفیت نصب شده  د(تولید )تراوات ساعت / درص

 مقدار کشور سهم مقدار کشور سهم مقدار کشور

 7651 فرانسه 2753 112 آمریکا 3255 811 آمریکا 1

 4554 اوکراین 1659 63 فرانسه 1753 425 فرانسه 2

 3855 سوئد 1158 44 ژاپن 752 178 روسیه 3

 2853 کره 6.4 24 روسیه 651 151 کره 4

 1955 انگلستان 556 21 کره 451 99 آلمان 5

 1858 آمریکا 358 14 کانادا 359 97 چین 6

 1656 روسیه 355 13 اوکراین 359 95 کانادا 7

 16 آلمان 355 13 چین 357 91 اوکراین 8

 15 کانادا 352 12 آلمان 258 71 انگلستان 9

سوئد  11 سوئد  256 64   2 چین 254 9 

کشورها سایر  851 سایر کشورها 1555 58 سایر کشورها 16 392 

 1159 جهان 111 373 جهان 111 2461 جهان

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                                              

 15  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 2 در کلیه بخش ها مصرف برق – 11جدول 

 وات ساعتترا

 2112 2111 2111 2115 2111 کشور

 211 211 196 145 111 ایران

 217 198 181 137 115 ترکیه

 126 118 117 74 64 مالزی

 517 516 481 376 278 کره 

 948 927 916 828 762 روسیه

 4694 4433 3938 2326 1254 چین

 585 585 594 589 546 آلمان

 989 1112 1168 1194 1112 ژاپن

 4169 4127 4143 4151 3857 آمریکا

 248 227 219 158 117 عربستان

 543 555 543 566 523 کانادا 

 236 239 237 213 195 استرالیا 

 21915 21461 19811 16755 14148 جهان

 

 مصر  برق در کشورها جد  شاخص های مه  برای رفاه اجتماعی و از الدامات پیشرفت در فعالیت های اقتصادی تلقی می شود.

 برق مصرفی، حاص  جمع تولید و واردات منهای صادرات و اتال  می باشد.

 

 

 

 

                                                           
2 - Electricity consumption (TWh) -- Gross production + imports - exports - losses 



  

                                                                                                                                                                                              

 16  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 مصرف برق در بخش صنعت –12جدول 

 هزار گیگاوات ساعت در سال

 2112 2111 2111 2115 2111 کشور

 7251 6951 6351 4556 3351 ایران

 9153 8559 7753 6157 4651 ترکیه

 5657 5156 5257 3952 3256 مالزی

 25156 24651 22851 18451 15154 کره 

 33856 33258 32658 32959 31254 روسیه

 279359 265453 236259 135552 69151 چین

 22652 22958 22455 23156 21156 آلمان

 27559 28657 32852 34151 36156 ژاپن

 84559 85156 82654 89852 114251 آمریکا

 3153 3253 2856 1553 1255 عربستان

 18755 21356 21257 23358 21353 کانادا 

 8151 8158 8151 7451 7751 استرالیا 

 799652 783154 741155 622655 535951 جهان

 

مصر ِ برق بخشِ صنعت در ایران، در مقایسه با دیگر  در بخش صنعت مصر  می شود. جهانبرق  %24حدود    

 یر ترکیه، کره، کانادا و استرالیا پایین تر است.کشورها نظ

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                                                              

 17  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 مصرف گاز طبیعی در بخش صنعت –13جدول 

 میلیارد مترمکعب در سال

 2112 2111 2111 2115 2111 کشور

 37519 35594 31539 15571 11522 ایران

 9598 9584 7588 3538 2518 ترکیه

 5569 5537 5538 6564 2591 مالزی

 11561 11533 8586 5521 3561 کره 

 42555 38598 41541 37561 32527 روسیه

 31551 27543 21561 11587 5596 چین

 23581 23571 24551 24514 24514 آلمان

 11543 11558 9581 8517 6539 ژاپن

 127526 125514 123533 122561 172521 آمریکا

 1 1 1 1 1 عربستان

 32537 31511 28527 22598 24512 کانادا 

 8569 9551 9537 9543 8589 استرالیا 

 622577 618525 581581 519573 516596 جهان

 

در مقایسه با دیگر کشورها  ،صنعت در ایران گاز بخشِ گاز جهان در بخش صنعت مصر  می شود. مصر ِ %73حدود    

 .و آلمان باالتر است ، کانادانظیر چین، ترکیه

 

 

 



  

                                                                                                                                                                                              

 18  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 3 (2115قیمت ثابت سال به ازاء هزار دالر تولید ناخالص داخلی ) لیهانرژی او کل عرضه–41جدول 

 تن معادل نفت خام

 2112 2111 2111 2115 2111 کشور

 159 1585 1585 159 1584 ایران

 1519 1518 1519 1517 152 ترکیه

 1541 1542 1542 1546 1543 مالزی

 1524 1525 1525 1525 1528 کره 

 1577 1578 1577 1585 1519 روسیه

 1564 1565 1566 1579 1582 چین

 151 151 1511 1512 1513 آلمان

 151 151 1511 1511 1512 ژاپن

 1515 1516 1516 1518 152 آمریکا

 154 1538 1543 1537 1538 عربستان

 1519 152 152 1523 1524 کانادا 

 1514 1514 1514 1515 1517 استرالیا 

 1524 1525 1525 1525 1525 جهان

 

 

 

  
                                                           
3 - TPES/GDP (toe/thousand 2002 USD) 



  

                                                                                                                                                                                              

 19  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 4(2115قیمت ثابت سال انتشار دی اکسید کربن به ازاء هر دالر تولید ناخالص داخلی )– 51جدول 

 کیلوگرم

 2112 2111 2111 2115 2111 کشور

 2517 251 251 252 2515 ایران

  1548 1546 1547 1545 1552 ترکیه

 1599 1512 155 151 1513 مالزی

 1555 1556 1555 1556 1565 کره 

 1569 1574 1574 1598 2564 روسیه

 1581 159 1589 2539 2534 چین

 1525 1524 1526 1529 1531 آلمان

 1526 1526 1524 1526 1527 ژاپن

 1536 1538 154 1544 1549 آمریکا

 1592 1591 1595 1591 1591 عربستان

 1541 1542 1543 1547 1551 کانادا 

 1542 1543 1545 1549 1552 استرالیا 

 1558 1559 1559 1559 1559 جهان

 

    

 

 

 

 
                                                           
4 - CO2/GDP (kg CO202002 USD) 



  

                                                                                                                                                                                              

 21  دفتر آمار و فرآوری داده ها 

 5وضعیت انتشار دی اکسید کربن – 61جدول 

 میلیون تن

 2112 2111 2111 2115 2111 کشور

 532 526 518 422 315 ایران

 312 286 266 216 211 ترکیه

 196 192 187 157 118 مالزی

 593 591 564 496 437 کره 

 1659 1653 1581 1512 1497 روسیه

 8216 7954 7252 5413 3311 چین

 755 742 771 811 825 آلمان

 1223 1183 1134 1218 1171 ژاپن

 5174 5288 5427 5774 5698 آمریکا

 459 431 415 299 236 عربستان

 534 537 531 549 529 کانادا 

 386 388 387 372 335 استرالیا 

 31734 31345 31482 27494 23756 جهان

 

 

 

                                                           
2- CO2 emissions (Mt of CO2) 
 


