ل
ل
م
ل
موسسهمطالعاتنیبا یارنژی

پايشهفتگی

تحوالت نفت و گاز 25
شماره  / 25هفته اول  /دی ماه 1400

پژوهشکده اقتصاد انرژی

تحلیــل هفتگی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review

اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) :دکتر محمدصادق جوكار -دکتر مجتبی رجببیگی
مهرزاد زمانی-دکتر غالمعلی رحیمی -مهدی یوسفی -دکتر محمدعلی حاجی میرزایی -دکتر داریوش وافی

افزایــش قیمــت نفــت بــا توجــه بــه انتظــار تاثیــر محــدود
ســویه امیکــرون بــر تقاضــا توســط ســرمایه گــذاران

انتظــار مــازاد بودجــه عربســتان ســعودی در
ســال 2022

قیمــت نفــت برنــت تــا ســال  2022در حــدود  76دالر خواهــد
بــود

ســرمایه گــذاران اوج تقاضــا را در آینــده خواهنــد
دیــد

ـرژی
دولــت اقلیــم کردســتان ( )KRGادعــای غرامــت جنــل انـ ِ
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صاد ان رژی
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روس نفــت انتظــار دارد دولــت روســیه بــه شــرکت اجــازه
دسترســی بــه صــادرات گاز را بدهــد

بایــدن کمکهــای فــدرال بــه پروژههــای زغــال
ســنگ ،نفــت و گاز در خــارج از کشــور را متوقــف کــرد
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هفته

سبد اوپك

تغییرات نسبت به
هفته قبل (درصد)

وست تگزاس

)دالر در بشکه(

تغییرات نسبت به
تغییرات نسبت به
برنت موعددار
هفته قبل (درصد)
هفته قبل (درصد)

هفته منتهی به  12نوامبر 2021

82.51

0.8

81.96

0.2

83.77

0.9

هفته منتهی به  19نوامبر 2021

80.74

- 2.1

79.02

- 3.6

81.59

- 2.6

هفته منتهی به  26نوامبر 2021

79.49

- 1.5

78.09

- 1.2

80.45

- 1.4

هفته منتهی به  3دسامبر 2021

71.7

- 9.8

66.89

- 14.3

72.06

- 10.4

هفته منتهی به  10دسامبر 2021

74.11

3.4

71.3

6.6

74.5

3.4
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نمودار قیمت نفت برنت و وســت تگزاس در بورس آیس و نایمکس در  10دسامبر 2021

نمودار تولید نفت خام اوپک
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اقتصاد انرژی
انتظــار مــازاد بودجــه عربســتان ســعودی
در ســال 2022

خام و افزایش تولید نفــت با بهبود تقاضای جهانی انرژی
بود و ســال آینده این كشــور انتظار درآمد  1.045تریلیون
ریال را دارد.
بزرگتریــن اقتصاد عربی در ســال گذشــته بــه دلیل بحران
کرونــا کــه بــه بخشهــای در حــال رشــد اقتصــاد غیرنفتی
ایــن كشــور آســیب رســاند ،کوچــک شــد و قیمتهــای

عربســتان ســعودی انتظــار دارد اولیــن مــازاد بودجه خود

پائیــن بیســابقه نفــت بــر امــور مالــی آن تأثیــر گذاشــت

را در ســال آینــده ثبــت کنــد ،زیــرا قصــد دارد هزینــه های

و کســری بودجــه ســال  2020عربســتان را بــه  11.2درصد

عمومــی را بــا وجــود افزایــش قیمــت نفــت که به پر شــدن

تولیــد ناخالــص داخلــی افزایــش داد ،امــا بــا کاهــش

مجــدد خزانه های دولت منجر می گــردد ،محدود کند.

محدودیتهــای کوویــد 19-در ســطح جهانــی و داخلــی،

پــس از انتظــار کســری مالــی  2.7درصدی تولیــد ناخالص

اقتصــاد در ســال  2021بهبــود یافــت .بــر اســاس ایــن

داخلی در ســال جاری ،ریاض تخمین می زند که در ســال

بودجــه ،عربســتان ســعودی رشــد تولید ناخالــص داخلی

آینــده بــه مــازاد  90میلیارد ریال عربســتان یــا  2.5درصد

 2.9درصــدی را در ســال جــاری و بــه دنبــال آن رشــد 7.4

تولید ناخالص داخلی خود دســت خواهد یافت که اولین

درصدی را در ســال  2022را پیش بینی کرده اســت.

مازاد آن از زمانی اســت که پس از ســقوط قیمت نفت در

بــر اســاس تخمیــن مونیــکا مالیــک ،اقتصــاددان ارشــد
در بانــک تجــاری ابوظبــی ،بــرای ســال  ،2022احتمــاال ً

بزرگترین صادرکننده نفت جهان در نظر دارد ســال آینده

عربســتان بودجه خود را بر اســاس فرضیــات قیمت نفت

ســال  2014دچار کسری شد.
 955میلیــارد ریــال عربســتان  1صــرف هزینــه هــای خــود
کنــد کــه تقریبا ً  6درصــد از هزینه های خــود را کاهش می

اســت .بــر اســاس گــزارش اداره اطالعــات انــرژی آمریكا،

دهــد .بودجــه این كشــور نشــان داد که ریــاض قصد دارد

قمیــت نفــت خــام برنــت امســال افزایــش یافتــه اســت و

در ســال آینده حدود  10درصد هزینــه های نظامی خود را

انتظــار مــیرود در ســال  2021بــه طــور متوســط حــدود

نســبت به برآوردهای سال  2021کاهش دهد ،که نشانه

 70.60دالر در هر بشکه باشد و در سال آینده به 70.05

ای از کاهــش هزینــه هــای درگیــری نظامــی در همســایه

دالر کاهش یابد.

یمن است.
ً
درآمدهــای عربســتان در ســال جــاری تقریبــا  10درصــد

مــازاد مورد انتظار بودجه در ســال  2022نــه تنها به دلیل
افزایــش قیمــت هــا و تولیــد نفــت ،بلکــه به دلیــل کاهش

افزایــش یافــت و از  849میلیــارد ریال عربســتان( )SRبه

هزینــه هــای مرتبط با کوویــد و همچنین ادامــه انتقال بار

 930میلیارد ریال رســید که ناشــی از افزایش قیمت نفت

ســرمایه گذاری به صندوق های دولتی اســت.

که می تواند  50تا  55دالر در هر بشــکه باشــد ،قرار داده

1. SR
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برســد ،اما یک سوم دیگر فکر می کنند که اوج تقاضا پس

ســرمایه گــذاران اوج تقاضــا را در آینــده
خواهنــد دیــد

از ســال  ،2030در مقطعی بین سال های  2030و 2035
خواهد بود.
اوپک در اوایل ســال جاری در چشم انداز جهانی نفت در
ســال  2021اعالم کرد کــه انتظار می رود تقاضــای جهانی

بهبــود اقتصادهــا در ســال جــاری منجــر به بازگشــت قوی
تقاضــای نفــت شــده اســت و برخــی پیشبینیهــا از زمان
شــروع همهگیری در سال  2020مبنی بر اینکه جهان قبال ً
شــاهد اوج تقاضــا بــرای نفــت بــوده اســت را رد میکنــد.
علیرغــم تــرس از انواع جدیــد ویروس كرونــا ،مانند دلتا و
اخیــرا ًاُمیكــرون ،تقاضــای جهانی نفت در مســیر رســیدن
بــه ســطوح قبــل از همهگیــری ظــرف چنــد مــاه و افزایــش
بیشتر در ســا لهای آینده است.
ســرمایه گــذاران نفتی کــه در مــاه نوامبر توســط بلومبرگ
مــورد نظرســنجی قــرار گرفتنــد ،انتظــارات خــود را از اوج

نفــت تا اواســط دهه  2030به رشــد خود ادامــه دهد و به
 108میلیون بشکه در روز برسد و پس از آن تا سال 2045
روندی ثابت داشــته باشد.
محمد بارکیندو ،دبیرکل اوپک ،همراه با تاكید بر ســرمایه
گــذاری در بخــش نفت بــرای تامین تقاضای در حال رشــد
مــاه گذشــته گفــت ،علیرغــم کاهش تقاضــا در درازمدت،
نفــت تــا ســال  2045همچنــان بــه عنــوان ســوخت بــا
بیشــترین ســهم از ترکیب انرژی جهانی باقی خواهد ماند
و در آن زمان  28درصد از تقاضای انرژی را تامین خواهد
کــرد ،زیــرا جهــان هنوز از ســوخت های فســیلی اســتفاده
مــی کنــد و حــدود  85درصــد از کل تقاضــای جهانی انرژی

تقاضــای نفــت نســبت بــه دو ســال گذشــته نیــز بــه طــور

را تشــکیل می دهد.

پنجم مشــتریان ســرمایه گــذار نفتــی که توســط بلومبرگ

توســعه وســایل نقلیه الکتریکی ( )EVsاســت که منجر به

قابــل توجهــی تعدیــل كردنــد .دو ســال و نیــم پیــش ،یــک
نظرســنجی شــده بودند ،گفتند که تقاضای نفت تا فوریه
 2021بــه اوج خــود خواهــد رســید .در ژوئــن  ،2019یــک
ســوم دیگــر از ســرمایهگذاران نفــت فکــر میکردنــد کــه تا
ســال  2025تقاضــای جهانــی نفــت به اوج خود میرســد.
در نظرســنجیهای قبلــی ،بیشــتر ســرمایهگذاران انتظــار
داشــتند اوج تقاضــا بــرای نفــت تا ســال  2030باشــد .اما
آخریــن نظرســنجی مــاه گذشــته تفــاوت فاحشــی را در
جــدول زمانــی تــا اوج تقاضــای نفــت در مقایســه بــا چهار
نظرســنجی قبلی نشان داد.
در حــال حاضــر ،تنهــا  2درصــد از ســرمایه گــذاران نفــت
معتقدنــد کــه اوج تقاضــا بــرای نفــت تــا ســال  2025رخ
خواهــد داد و کمتــر از  40درصــد زمــان آن را قبــل از ســال
 2030مــی بینند .یک ســوم ســرمایه گــذاران انتظار دارند
تقاضای نفت بین ســال هــای  2025تا  2030به اوج خود

بیشــترین تاثیر در كاهش تقاضای نفت احتماال ً مربوط به
کاهش تقاضای نفت در برخی کشــورها برای حمل و نقل
جاده ای شده اســت .با این وجود ،سا لها طول میکشد
تا تقاضای ســوخت جاد های در سطح جهان به شكل قابل
توجــه تحت تأثیر برقرســانی در حملونقل قرار میگیرد.
بر اساس چشم انداز  2021بلومبرگ ،مجموع خودروهای
برقی از هر نوع در حال حاضر بیش از  1میلیون بشــکه در
روز تقاضای نفــت را کاهش می دهند.
اوج تقاضــا و آغــاز كاهــش آن تنهــا از طریــق تغییــرات
ســاختاری بلندمــدت بــه دســت میآیــد ،در حملونقــل
جاد های سبک و این تغییرات زمان بر است و نشانههایی
وجود دارد که نشــان میدهد افزایش فروش خودروهای
برقــی در اروپــا ممکــن اســت کاهــش تقاضــای ســوخت
جــاد های را درپــی داشــته باشــد ،امــا بیشــتر کشــورهای
جهــان هنوز به آن مرحله نرســید هاند.
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تحوالت بازار انرژی
افزایــش قیمــت نفــت بــا توجــه بــه انتظــار
تاثیــر محــدود ســویه امیکــرون بــر تقاضــا
توســط ســرمایه گــذاران

نفــت و متحدانــش (اوپک پالس) ،در نشســت بعــدی خود در
 4ژانویــه نیــز آن را زیر نظــر دارند .آنهــا در اوایل ایــن ماه توافق
کردنــد که به سیاســت فعلی خــود برای افزایــش ماهانه تولید
نفت پایبند باشــند .وزیر نفت عراق روز یکشــنبه گفت انتظار
دارد اوپــک در نشســت بعــدی ،سیاســت فعلــی خــود مبنی بر

قیمتنفتافزایشخودرادرروزدوشنبهادامهداد،زیراسرمایه

افزایــش تدریجــی ماهانه عرضه بــه میزان  400هزار بشــکه در

گــذاران بر ایــن باورند که ســویه امیکرون باعث بیماری شــدید
نخواهدشدواحتماال ًتأثیرمحدودیبرتقاضایجهانیسوخت

روز را حفظ کند .بازار واکنش قابل توجهی به اعالم خبر جمعه
گذشته وزارت انرژی ایاالت متحده مبنی بر فروش  18میلیون

خواهد داشت .هر دو شاخص نفت خام برنت و وست تگزاس

بشــکه نفت خام از ذخایر اســتراتژیک نفت خود ( )SPRدر 17

درهفتهگذشتهحدود 8درصدافزایشداشتندکهاولینافزایش

دســامبر به عنوان بخشــی از برنامه قبلی بــرای کاهش قیمت

هفتگی آنها طی هفته گذشته است.این افزایش بیش از نیمی

بنزین نشان نداد .توشیتاکا تازاوا ،تحلیلگر شرکت Fujitomi

از کاهش قیمت ناشی از سویه جدید کرونا یعنی امیکرون را که
برای اولین بار در 25نوامبر منتشر شد ،جبران کرد .تاتسوفومی

باالترین قیمت اخیر خود یعنی  73.34دالر در بشکه را تجربه

اوکوشــی ،اقتصــاددان ارشــد در  ،Nomura Securitiesاظهــار

خواهــد کرد و ســپس تــاش خواهد کرد تــا به  78دالر برســد.

داشت:ازآنجاییکهخطرامیکرونکمبهنظرمیرسد،درهفته

بر اســاس ســند بودجه عربستان ســعودی ،میزان رشد تولید

گذشته احساس آرامش رو به رشدی وجود داشت و تمرکز بازار

ناخالص داخلی این کشور در سال جاری  2/9درصد و در سال

به اقدام بعدی اوپک پالس معطوف شــده اســت .دانشــمندان

 2022در حدود 7/4پیش بینی شده است .عربستان سعودی

آفریقای جنوبی هیچ نشــانه ای مبنی بر اینکه ســویه امیکرون

قیمت نفتی را که برای محاسبه بودجه خود در نظر گرفته است

باعث تشــدید بیماری می شود ،نمی بینند .مقامات بهداشتی

فاشنمیکند،امامونیکامالیک،اقتصاددانارشدبانکتجاری
ابوظبی ،تخمین زده که احتماال ًعربســتان بودجه خود را برای

توجهی در برابر بیماری خفیف ناشی از نوع امیکرون محافظت

ســال  2022بر اســاس قیمت نفت  50تا  55دالر در هر بشکه

ایجاد می کنند .سرمایه گذاران سازمان کشورهای صادرکننده

تنظیم کرده است.

بریتانیا روز جمعه گفتند که واکسن های کووید 19به طور قابل

قیمــت نفــت برنــت تــا ســال  2022در
حــدود  76دالر خواهــد بــود
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 ،Securities Co Ltdگفت « :نفت خام وست تگزاس احتماال ً

ایجاد شود ،که ممکن است شاهد فشار نزولی آن بر قیمتها
باشیم.
انتظــار می رود که قیمت نفت خام برنت تا ســال  2022به طور
متوســط در ســطح  76دالر در هــر بشــکه باشــد .نگرانــی هــای

نفتسالقدرتمندیداشتهاست.انتظارمیرودعرضهیاوپک

بلندمدتدر مورد عدم سرمایهگذاریدربخشباالدستینفت
و کاهش ظرفیت مازاد اوپک در ســال آینده احتمــاال ًتا حدودی

و غیر اوپک در ســال آینده رشــد کند و بازار با مازاد عرضه مواجه

باعث تقویت قیمت ها خواهد شد .بدیهی است که بزرگترین

شــود .با این حال ،همانطور که استراتژیســت هــای INGخاطر

خطر نزول قیمت ،محدودیتهای بیشتر مرتبط با کووید 19در

نشــان می کنند ،در حال حاضر ،بزرگترین تهدید موثر در ایجاد

سال 2022است ،که میتواند به تقاضای نفت ضربه بزند.

روند نزولی همچنان کووید 19است.

کاهــش ظرفیت تولیــد اوپک ،کاهش رشــد تولید نفــت ایاالت

بــا توجه به تــداوم افزایش ماهانه عرضه اوپــک پالس ،همراه با

متحدهوثابتماندنعرضهایران،ریسکهایبازاردرسال2022

رشد قوی عرضه غیراوپک ،بازار جهانی نفت ممکن است در سه

است .در حال حاضر انتظار می رود که تولید نفت ایران در طول

ماهه اول سال آینده بازار با مازاد عرضه مواجه شود .برآورد می

سالروندصعودیداشتهباشد.بااینحال،برایتحققآن،باید

شود که بخش عمده مازاد عرضه در سه ماهه دوم سال 2022

شاهد پیشرفت در مذاکرات هسته ای ایران باشیم.

تحوالت سیاستهای راهبردی و ژئوپلیتك
حــال انجام اســت .جنــل در  20اوت اعالم كرد که پــس از پایان

دولت اقلیم کردســتان ( )KRGادعای
انرژی را رد میکند
غرامــت جنل ِ

قراردادهــای حکومت اقلیم کردســتان بــرای میادین نفت و گاز
بینا باوی و میران ،قصد دارد اقداماتی را برای حفاظت از حقوق

خود انجام دهد.این شــركت گفت که تعامــل با حکومت اقلیم
کردســتان در قراردادها دشــوار است و قادر به دریافت تأییدیه

دولت اقلیم کردستان عراق در  12دسامبر  2021ادعای شرکت

های الزم برای ادامه توسعه دارایی ها نیست.

میادیــن نفــت و گاز بینا بــاوی و میران را رد کرد و متعهد شــد در

هیچ پیشنهاد معتبری برای توسعه میادین نفت و گاز بینا باوی

جنل انرژی برای غرامت خاتمه قراردادهای مشــاركت در تولید
برابر پرونده داوری این شــرکت مستقر در بریتانیا از خود دفاع

کند.

بیانیــه حکومــت اقلیــم کردســتان پــس از اعالمیــه جنــل در 10

دولت اقلیم کردستان نیز اعالم كرده كه این دولت از اینكه جنل

و میران ارائه نکرده است متاسف بوده و خاطرنشان می کند که

این شکست توانایی دولت برای توسعه به موقع این میادین را

به طور قابل توجهی به تاخیر انداخته است.

دســامبر مبنــی بــر اینکــه قصــد دارد در یــک داوری بیــن المللــی

جنــل که فعالیت اصلی آن در کردســتان اســت ،در ســال 2017

کردســتان مطالبــه کنــد تــا «بر اســاس رونــد اختالفــات تعیین

عــراق بــرای توســعه این دو میــدان پــس از اصالحــات در توافق

مســتقر در لنــدن «غرامــت قابــل توجهــی» از حکومــت اقلیــم
شــده» در قراردادهای مشــاركت در تولید پیگیری شــود ،اعالم

قراردادهــای مشــاركت در تولید را بــا حکومت اقلیم کردســتان
اولیه امضا کرد .جنل از زمان ورود به قراردادهای مشــاركت در

شده اســت .دولت اقلیم کردســتان در بیانیه ای در  12دسامبر
گفت که دولت قویا ًاین موضوع را رد می کند که جنل مستحق

اقلیم کردســتان در زمینه توسعه میدان های بینا باوی و میران

جنــل مطــرح شــود ،دفــاع خواهــد کــرد و قصــد دارد ادعاهــای

بــه اقلیم کردســتان ارائه کرده اســت .با این حــال ،دولت اقلیم

هرگونه غرامت اســت .دولت به شــدت از هر ادعایی که توسط
متقابل خود را برای خســارات ناشــی از انصراف جنل در مراكز

داوری بین المللی پیگیری کند.

تولید در فوریه  ،2017تمام تالش خود را برای تعامل با حکومت
انجام داده است و پیشنهادات توسعه متعددی را برای تصویب

کردســتان مدتی است که قصد خود را مبنی بر عدم موافقت با

توســعه میادین مطابق با شرایط مشاركت در تولید پیشنهادی

مناقشــه بیــن جنــل و اقلیــم کردســتان حــول محــور تاخیــر در

بــه وضوح اعالم کرده اســت .جنــل در منطقه نیمــه خودمختار

حداقل از ســال  2014با چندین اصالحیه در توافقنامه اولیه در

سرتا و توکه سهام دارد.

توســعه میدانهای نفتی و گازی بینا باوی و میران می باشد که

روس نفت انتظار دارد دولت روســیه به
شــرکت اجازه دسترسی به صادرات گاز را
بدهد

کردســتان عراق فعال است و در میدان های پشکبیر ،قره داغ،

وی توضیح داد که بحران انرژی کنونی اهمیت آزادسازی بازار

گاز را آشــكار ســاخته اســت ،زیرا غــول انرژی روســیه گازپروم

نمی تواند به طور کامل تقاضای شدید ناشی از کاهش عرضه
به اروپا را پوشش دهد.

در اوایــل مــاه جــاری ،دیمیتــری پســکوف ،ســخنگوی کرملیــن

دیدیه کاســیمیرو ،معاون اول شرکت روس نفت ،گفته است

گفــت کــه موضوع دسترســی روس نفت به خــط لوله صادرات

داشــته باشــد ،زیرا این امــر درآمــدی را به بودجــه وارد میکند

ســپتامبر ،معاون نخســت وزیر روسیه ،الکســاندر نواک گفت

كه این شــركت انتظار دارد به صادرات گاز از روسیه دسترسی

و در عیــن حــال مطابــق بــا قوانیــن اروپــا نیــز خواهد بــود« .ما
واقعــا ًانتظــار داریــم کــه تصمیــم مثبتی در مــورد ایــن موضوع

اتخــاذ شــود ».وی افزود که طرفدار دسترســی بــه خطوط لوله

گاز بــه اروپــا در دولــت روســیه در حــال بررســی اســت .در ماه

که دولت روســیه در حال بررســی درخواست روس نفت برای

تامین گاز از طریق خط لوله گاز نورد اســتریم  2است.

صادراتــی برای تولیدکنندگان مســتقل اســت ،زیرا آزادســازی

صنعت گاز جنبه مثبتی برای دولت روســیه است.
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پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review

تحوالت محیط زیست و فناوری
بایــدن کمکهــای فــدرال بــه
پروژههــای زغــال ســنگ ،نفــت و گاز در
خــار ج از کشــور را متوقــف کــرد
دولت بایدن دســتور توقف فوری حمایت فــدرال از نیروگاههای

فناوریهــای نوآورانه ،تقویت رقابتپذیری فنــاوری پاک ایاالت

متحده و ارائه کمکهای مالی و فنی برای حمایت از انتقال خالص

صفر در سراســر جهان متمرکز خواهد بود .این رویکرد گشایش

بزرگــی برای چین ایجاد میکند ،چین که مشــتاق به تامین مالی
پروژههای انرژی در سراســر جهان است ،بر اساس گزارش اخیر

زغالســنگ و دیگر پروژههــای کربنزا در خارج از کشــور را صادر

موسسه بین المللی توسعه پایدار ،ایاالت متحده از سال 2017

دولت ایاالت متحده از چنین سرمایه گذاری هایی می شود که به

بیــن المللی بــه پروژه هــای گاز طبیعی اختصاص داده اســت كه

کرده اســت .این دستورالعمل برای اولین بار مانع از حمایت هر

تا  2019ســاالنه به طور متوســط  16میلیــارد دالر بودجه عمومی

طور بالقوه بر میلیاردها دالر بودجه ساالنه و همچنین کمک های

چهــار برابــر بیشــتر از باد و خورشــید اســت .طرح جدیــد مطابق

بــر تعداد قابل توجهی از پروژههای ســوخت فســیلی خارجی ،از

گــروه هفت مبنی بر پایــان دادن به تامین مالــی تولید برق زغال

دیپلماتیــک و فنــی تأثیر می گذارد .این تغییر سیاســت میتواند
جمله تأمین مالی پایانههای اروپای شرقی و دریای کارائیب برای

تعهدی اســت که ایــاالت متحده در ماه ژوئن با دیگر کشــورهای
ســنگ یــا نیــروگاه هایی که فاقــد کنترل انتشــار بــرای جذب دی

دریافــت محمولههــای گاز طبیعی ایــاالت متحده تأثیــر بگذارد.

اکسید کربن هســتند .معافیتها برای پروژههای نفت و گاز ،از

اشــکال حمایت دولتــی از جمله کمکهــای دیپلماتیک و فنی که

برســد کــه امنیت ملی را بــه میزان قابل توجهــی ارتقا میدهند و

همچنیــن فراتــر از محــدود کــردن کمکهای مالی شــامل ســایر
بــه نفع توســعهدهندگان خطــوط لوله ،پایانههای  LNGو ســایر
پروژههای خارج از کشــور میباشــد ،خواهد بود .بر اســاس این

چــرا عــادات مصــرف کننــده بــرای گــذار
انــرژی بــه همــان انــدازه عوامــل دیگــر
مهــم هســتند
کنفرانس ساالنه آب و هوای سازمان ملل ،تنها دو بار در یک کشور

جملــه خطــوط لوله ،نیروگاههــا و پایانهها ،درصورتــی که به نظر
از منظر ژئواســتراتژیک ضروری اســت یا برای حمایت از توســعه
انرژی در مناطق آسیبپذیر ضروری است مجاز خواهد بود.

به انجام اقدامات عملی توسط دولتها و شهروندان جهانی شود.
اتحادیــه فراتــر از نفت و گاز (بوگا ) که در اوایل ســال جاری توســط

دانمارک و کاستاریکا تأسیس شد ،اکنون  11کشور عضو دارد که از

میان آنان تنها دانمارک تولیدكننده عمده نفت است .آنها متعهد
شــدهاند کــه اعطای مجوزهای جدیــد حفاری را متوقف کننــد و در

عمــده صادرکننــده نفــت و گاز برگزار شــده اســت ،در حالــی که در

نهایــت اســتخراج نفــت و گاز را به طــور کامل ممنوع کننــد .دولت
بایدن اخیرا ًحمایت ایاالت متحده از پروژه های ســوخت فســیلی

تصمیــم بــرای اســتقرار  2023 Cop28در امــارات ،فرصتــی بــرای

 Cop26در نوامبــر ایــن كار را انجام دادند .چنین ممنوعیت هایی

بــه یک صادرکننده پیشــرو نفت و گاز جهانی اظهار نظــر کرده اند،

نیروگاه های فســیلی تأثیر می گذارد .دوستداران زمین ،یک گروه

میزباناینرویدادبودهاست،توجهکنند.اماداستانواقعیمبارزه

بریتانیا بــرای پروژه گاز طبیعی مایع موزامبیک اعتــراض كرده اند.

یكاقتصادجهانیباتمامیابعادآناستکهامروزهاستانداردهای

دبیگفتکه«مامیخواهیممنابعخودرادرآفریقاتوسعهدهیم،

اروپا  14دوره و تنها در آلمان چهار بار برگزار شــده اســت .بنابراین،

گفتگوی سازنده تر است .بسیاری در مورد «طنز» اعطایCop28
بدون اینکه به بزرگترین مصرف کننده زغال سنگ اروپا كه چهار بار
باتغییراتآبوهوایی،مبارزهباخودماناست،چراكهشكلگیری

در خارج از کشور را متوقف کرد ،همانطور که بیش از  20کشور در

بر معادن زغال سنگ ،میادین نفت و گاز و خطوط لوله و همچنین
محیط زیســت ،برای جلوگیــری از اعطــای وام  ۱.۱۵میلیــارد دالری

جــان مونیس وزیر نفت کنیا درماه نوامبر به هفته نفت آفریقا در

زندگــی و فرصتهای بیســابقهای را برای اکثر بشــریت به ارمغان

همانطورکهبرادرانماندرغربانجامدادهاند».موریتانی،سنگال،

خارجی برای تغییرات آب و هوایی بســیار آسان تر است تا اعتراف

صادرکننــدگان نفت و گاز در حال ظهور هســتند .تغییر به ســمت

آورده اســت .بــا این حال انتقاد از چند شــرکت بزرگ و کشــورهای

تانزانیا ،موزامبیک ،اوگاندا و ســورینام در آمریکای التین به عنوان

بــه اینکه همه افراد خواهان ســبک زندگی مدرن بــوده و به تبع آن

انرژیکربنكمبسیارسریعترازآنچهغولهایصنعتیانتظاردارند

جمعیمبتنیبرپذیرشمشکلویکارادهمشترکداریمکهمنجر

و کمتر از آنچه که اهداف آب و هوایی نیاز دارند ،پیش خواهد رفت.

به ســوخت های فسیلی متکی هســتند .بنابراین ،ما نیاز به اقدام
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ســند ،تعامــل بینالمللی انرژی بــر ترویج انرژی پاک ،پیشــرفت

انجاممیشود.اماباتوجهبهروندهایفعلی،دستیابیبهآنکندتر

اقتصاد انرژی
بررســی دالیل افزایــش قیمت نفت و تاثیر آن بــر عرضه و تقاضا
حسین یادگاری
بیان رویداد:

 2020کمــی بیــش از  1درصــد در مــاه کاهــش یافتــه اســت .ذخایر

در حالی که اقتصاد جهانی در مسیر بهبودی پس از کاهش همهگیری

تجــاری کشــورهای عضــو  OECDحــدود  4درصد کمتــر از میانگین

ویــروس کرونــا اســت ،افزایــش قیمــت نفتخــام بــرای بســیاری از

پنج ســاله خود در ژوئیه  2021بوده اســت .انتظار میرود تقاضای

اقتصادهــای بزرگ و کشــورهای در حال توســعه نگرانــی ایجاد کرده

نفــت در ســال  2022از ســطح پیــش از همهگیــری کویــد  19فراتر

اســت .قیمــت نفتخــام در ماه اکتبــر  2021به باالترین حــد خود در

رود ،اگرچه برآوردها در مورد سرعت بهبود تقاضا متفاوت است.

هفت سال گذشــته رسید .عوامل مختلفی باعث ایجاد این شرایط

همچنیــن پیشبینــی میشــود که تولیــد جهانی نفت نیز در ســال

در بازار جهانی نفت شده است .لذا با توجه به اهمیت این موضوع،

 2022افزایــش یابــد ،زیرا اوپــک پالس تعهد کاهــش تولید خود را

عوامــل موثــر بر قیمــت نفتخام بطور خالصــه در این گــزارش مورد

در طــول ســال خواهــد برداشــت و تولید در ایــاالت متحــده نیز در

بررسی قرار میگیرد.

حــدود  1میلیــون بشــکه در روز افزایش مییابد .اســتفاده بیشــتر
از نفــت خام بــه عنوان جایگزیــن گاز طبیعی و احتمال اینکه رشــد

تحلیل و ارزیابی :

تولید نفت شــیل امریکا کمتر از حد انتظار باشــد ،عامل مهمی در

تاپــان پاتــل ،تحلیلگــر ارشــد  ،HDFCاظهــار داشــت کــه قیمــت

تقویت قیمت خواهد بود .در حالی که شیوع مجددکرونا میتواند

نفتخام به دلیل عوامل بنیادی قوی و به دلیل تقاضای جایگزین

بــر تقاضــا و قیمت نفت نیــز تأثیر منفی بگذارد .عــاوه بر این ،این

از سوی مصرفکنندگان گاز و زغال سنگ تقویت شد و به باالترین

خطر وجود دارد که رشــد عرضه در آینده ضعیفتر از تقاضا باشــد

سطح هفت ساله اخیر رسید .افزایش اخیر قیمتهای گازطبیعی

که میتواند منجر به افزایش شــدید قیمتها شــود .زیرا ســرمایه

و زغالســنگ در ســطح جهــان ،تقاضــا بــرای نفت خــام را افزایش

گــذاری در تولیــد نفــت جدید از زمان ســقوط قیمت نفت در ســال

داده اســت .قیمــت نفتخــام در ســه ماهــه ســوم ســال  2021بــه

 2014نســبتا ضعیف بوده و ســرمایه گذاری در سال  2020به ویژه

شدت افزایش یافت و در ماه اکتبر به رشد خود ادامه داد .افزایش

در میان شــرکت های بزرگ نفتی کاهش بیشتری یافته است.

تقاضــا ،اختــاالت عرضه مرتبط با آب و هوا و محدود شــدن تولید

آخرین چشم انداز انرژی کوتاه مدت اداره اطالعات انرژی ایاالت

اوپــک پــاس مهمتریــن عواملــی هســتند که ایــن وضعیــت را رقم

متحده نیز کاهش تقاضا را برای ســه ماهه اول ســال  2022پیش

زدنــد .همچنیــن قیمت نفت بــا افزایش قیمــت گازطبیعــی که اثر

بینــی کــرده اســت .وزیــر نفت عربســتان بــا ابــراز نگرانــی در مورد

مثبــت بــر تقاضــای نفت گذاشــت ،تقویت شــد .تقاضــای نفت در

ظرفیــت مــازاد جهانــی ،هشــدار داده کــه ســطوح ســرمایه گذاری

ســه ماهه ســوم ســال  2021بــا لغــو اقدامــات قرنطینه بــه ویژه در

فعلــی برای جبران نرخ هــای کاهش طبیعی کافی نیســت .آرامکو

اروپــا افزایش یافت .تقاضــای جهانی اکنون تنهــا  3درصد کمتر از

در آوریــل  2020تولیــد خــود را تــا حــدود  12میلیون بشــکه در روز

اوج خود قبل از همه گیری کوید  19اســت .بیشــترین رشــد تقاضا

افزایــش داد ،از آن زمــان فعالیــت حفاری در میادیــن نفتی خود را

در چیــن اتفــاق افتــاد ،جایــی کــه تقاضا در حــال حاضر بیــش از 10

کاهش داده اســت .به طور مشابه امارات نیز پس از تولید نزدیک

درصد در مقایســه با ســطح قبل از همهگیری کرونا بیشــتر است،

به  4میلیون بشــکه در روز در آوریل گذشــته ،به طور قابل توجهی

در حالی که در کشورهای  OECDو غیر ( OECDبه استثنای چین)

نرخ حفاری را کاهش داده است .در مجموع برای تولیدکنندگانی

رشــد تقاضــا کمتر اســت .پــس از بهبود تدریجــی تقاضــا از مارس

کــه بــا کمبــود نقدینگــی زیــادی مواجــه هســتند ،افزایــش ظرفیت

 ،2021تولیــد جهانــی نفتخــام در اوت و ســپتامبر کاهــش یافت.

تولید چندان ساده نخواهد بود .به ویژه برای آنهایی که وابسته به

در ایــاالت متحده تولیــد نفتخام تحت تأثیــر طوفان آیدا کاهش
یافــت و اوپــک پالس بدلیل کاهــش تولید برخی از اعضــا ،تقریبا ً1

شرکت های نفتی بینالمللی هستند .اوپک نیز برآوردهای تقاضا
را کاهش داده زیرا قیمت های باال تقاضا را محدود خواهد کرد .در

میلیون بشــکه در روز کمتر از ســهمیه خود تولید کرد .ذخایر نفت

عیــن حال زنگ خطری نیز به صدا درآمده که ظرفیت مازاد جهانی

نیــز در ســال  2021بــه ســرعت به کاهش خــود ادامــه داد و از اوت

در حال کاهش اســت و بســیاری از تولیدکننــدگان کلیدی قادر به

شماره  | 25هفته اول | دی ماه 1400

9

گزارشهای تحلیلی

پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review
سرمایه گذاری کافی برای جبران کاهش طبیعی تولید نیستند چه
رســد به اینکه ظرفیت تولید را افزایش دهند .طبق گزارش اوپک،
تقاضای نفت در ســال گذشــته  2.2میلیون بشــکه در روز بیش از
تولید شــد و باعث شــد قیمت ها افزایش یابد .با این حال در ســه

•کمبود زغال ســنگ در آســیا باعث شــده اســت که کشورهای
این قاره بیشــتر از گذشته نفت مصرف کنند.
•افزایــش قیمــت گاز طبیعــی یکــی از عوامــل مهــم در افزایش
قیمت نفت بوده است.

ماهــه چهــارم ســال  2021بــه دلیــل افزایــش قیمتهــا ،نرخ رشــد

•انتظــار مــیرود تقاضــای نفت در ســال  2022از ســطح پیش

تقاضــا کاهــش خواهــد یافت .اوپــک انتظــار دارد تقاضــای جهانی

از همهگیــری کویــد  19فراتــر رود ،اگرچــه برآوردهــا در مــورد

نفت در ســال  2022به میزان  4.15میلیون بشــکه در روز افزایش

سرعت بهبود تقاضا متفاوت است.

یابد .بر اســاس گزارش دبیرخانه اوپک ،تقاضا برای نفت اوپک در

•انتظــار مــی رود تولیــد جهانــی نفــت در ســال  2022افزایش

ســال  2022کاهش یافته و به  28.66میلیون بشــکه در روز برای

یابــد ،زیــرا اوپک پــاس تعهــد کاهش تولیــد خــود را در طول

ســال  2022خواهد رســید که کمی بیش از تولیــد نفت خام اوپک

ســال كمتــر كــرده و تولیــد در ایــاالت متحــده نیــز در حــدود 1

بر اســاس مجموع برآوردهــای منابع ثانویه اســت .پیش بینی می

میلیون بشــکه در روز افزایش مییابد.

شــود که تقاضا برای نفت اوپک از  29.16میلیون بشکه در روز در

•البتــه این خطر وجود دارد که رشــد عرضه در آینده ضعیفتر

ســه ماهه چهــارم ســال  2021بــه  26.81میلیون بشــکه در روز در

از تقاضا باشــد که میتواند منجر به افزایش شــدید قیمتها

ســه ماهه اول ســال  2022کاهش یابد .این موضــوع عامل اصلی

شود .زیرا سرمایهگذاری در تولید نفت از زمان سقوط قیمت

امتنــاع اوپــک پــاس از افزایــش تولیــد علیرغم فشــارهای شــدید

نفت در ســال  2014نســبتا ضعیف بوده و ســرمایه گذاری در

ایاالت متحده و ســایر کشــورهای مصرف کننده اســت .بر اســاس

ســال  2020به ویژه در میان شــرکت های بزرگ نفتی کاهش

ارقــام گــزارش دبیرخانــه اوپــک در ماه نوامبــر ،اگر اوپــک پالس به

بیشتری یافته است.

افزایش تولید طبق برنامهریزی ادامه دهد ،در سه ماهه اول سال

•همچنیــن ظرفیــت مــازاد جهانــی در حــال کاهــش اســت و

 ،2022تولید  1.8میلیون بشکه در روز بیش از تقاضا خواهد شد.

بسیاری از تولیدکنندگان کلیدی قادر به سرمایه گذاری کافی
بــرای جبران کاهش طبیعی تولید نیســتند چه رســد به اینکه

جمعبندی:
•قیمــت نفــت خــام بــه دلیــل عوامــل بنیــادی قــوی و بــه دلیل

•اوپــک برآوردهای تقاضا را کاهش داده ،زیــرا قیمت های باال

تقاضای جایگزین از ســوی مصرفکنندگان گاز و زغال سنگ

تقاضــا را محــدود خواهــد کــرد .بــر اســاس گــزارش دبیرخانه

تقویت شــد و به باالترین سطح هفت ساله اخیر رسید.

اوپــک ،تقاضــا برای نفت اوپــک در ســال  2022کاهش یافته

•اســتفاده بیشــتر از نفتخام به عنوان جایگزین گازطبیعی و

و بــه  28.66میلیــون بشــکه در روز برای ســال  2022خواهد

احتمال رشد كمتر از حد انتظار تولید نفت شیل امریکا ،عامل
مهمــی در تقویــت قیمت خواهد بــود .اما شــیوع مجددکرونا
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ظرفیت تولید را افزایش دهند.

رسید.
•به گفته کارشناســان ،رونــد صعودی قیمت نفــت احتماال در

میتوانــد بر تقاضا و قیمــت نفت نیز تأثیر منفی بگذارد.

کوتــاه مــدت ادامــه خواهــد داشــت .تامــاس وارگا ،تحلیلگــر

•افزایش اخیر قیمت گاز طبیعی و زغال سنگ در سطح جهان

نفــت در کارگــزاری  PVM Oil Associatesلنــدن ،گفــت:

باعــث افزایــش تقاضــا بــرای نفــت خام بــرای تامیــن تقاضای

کاهش ذخایــر ،انضباط اوپک و بحران مداوم انرژی در کوتاه

بخش تولید برق شده است.

مــدت حمایت خوبی از قیمت ها خواهد کرد.

بازار انرژی

تحوالت بازار نفت در هفته منتهی به  10دسامبر 2021

ُ
کاهش نگرانیها نسبت به تأثیر سویه کرونای امیکرون بر تقاضای جهانی
مهدی يوسفی
در هفته منتهی به  10دسامبر  2021قیمت نفتخامهای شاخص

برنــت موعــددار بــا  3/4درصــد کاهــش بــه  75/50دالر در بشــكه

پس از ســقوط شــدیدی که در هفته منتهی به  3دســامبر داشت،

رســید و قیمــت نفتخــام دوبــی در بــازار تــك محموله بــا  2درصد

افزایــش یافــت و بخشــی از کاهــش هفته گذشــته خــود را جبران

کاهــش نســبت به هفتــه ماقبل به  72/88دالر در بشــكه رســید.

نمــود .ســبد اوپــك بــا  3/4درصــد کاهش نســبت به هفتــه ماقبل

در همین دوره زمانی قیمت نفتخام وســتتگزاس با  6/6درصد

در ســطح  74/11دالر در بشــكه قرار گرفت و متوسط هفتگی نفت

کاهش نســبت به هفته ماقبل به  71/30دالر در بشكه رسید.

جدول .1تغییرات هفتگی نفتخامهای شاخص
تغییرات نسبت به
سبد اوپك
هفته قبل(درصد)

(دالر در بشكه)

وست تگزاس

تغییرات نسبت به
هفته قبل(درصد)

برنت موعددار

تغییرات نسبت به
هفته قبل (درصد)

هفته منتهی به  12نوامبر 2021

82.51

0.8

81.96

0.2

83.77

0.9

هفته منتهی به  19نوامبر 2021

80.74

- 2.1

79.02

- 3.6

81.59

- 2.6

هفته منتهی به  26نوامبر 2021

79.49

- 1.5

78.09

- 1.2

80.45

- 1.4

هفته منتهی به  3دسامبر 2021

71.7

- 9.8

66.89

- 14.3

72.06

- 10.4

هفته منتهی به  10دسامبر 2021

74.11

3.4

71.3

6.6

74.5

3.4

هفته

در  10دســامبر  2021در بازار فیوچر و در بورس آیس ،قیمت نفت

قرارداد ماه اول وست تگزاس  71/67دالر در بشکه بود که نسبت

برنت در وضعیت بکواردیشــن قرار داشــت .قرارداد ماه اول برنت

بــه قــرارداد ماه چهارم بــه مقدار  0/72دالر در بشــکه بیشــتر بود.

 75/15دالر در بشــکه بــود کــه نســبت بــه قــرارداد مــاه چهــارم بــه

وضعیت بکواردیشــن در بازار آتیها بیانگر آنســت که رشد تقاضا

مقدار  0/95دالر در بشکه باالتر بود .قیمت نفت وست تگزاس در

بیــش از رشــد عرضه اســت و بازار با کمبود عرضــه مواجه بوده و از

بــورس نایمکس نیز در وضعیت بکواردیشــن قرار داشــت و قیمت

ذخیرهسازیها برداشت میشود.

نمودار .1قیمت نفت برنت و وســت تگزاس در بورس آیس و نایمکس در  10دسامبر 2021
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در هفتــه منتهــی بــه  10دســامبر  2021عوامــل مختلفــی در نوســانات
قیمــت نفــت موثر بــود كه در ذیــل به مهمتریــن آنها به تفكیــك عوامل
تضعیفكننده و تقویت كننده اشاره میشود.

میلیون بشکه کمتر از آن است؛
 .6تقویت ارزش دالر ،شاخص ارزش دالر در هفته منتهی به  3دسامبر
 96/12بود که در هفته منتهی به  10دسامبر به  96/19رسید؛
 .7افزایــش نــرخ تــورم در آمریــکا ،بعــد از آنکه نــرخ تــورم در دوازده ماه

تضعيف کننده:

منتهی به اکتبر  2021به  6/2درصد رسید و باالترین نرخ در  30سال

 .1نگرانی نسبت شیوع موجهای جدید ویروس کرونا به خصوص انواع

گذشــته بود ،در ماه نوامبر نیز این وضعیت ادامه یافت و در دوازده

جهــش یافتــه آن و تاثیرگــذاری بر روند در حال رشــد تقاضای نفت؛
شــمار مبتالیــان در اروپــا مجــددا ًروند صعودی بــه خود گرفتــه و در

مــاه منتهی به نوامبــر  2021با  6/8درصد رشــد ،باالترین نرخ در 40

برخــی کشــورها محددیتهای جدیدی وضع شــده اســت و از همه
مهمتــر نگرانیهــای زیــادی در مورد ســویه جدید آن کــه در آفریقای
جنوبی شناســایی شده ،ایجاد شده اســت و دانشمندان میگویند
ایــن ویروس با تعداد باالی جهشهای آن ممکن اســت به واکســن
های فعلی حساس نباشد؛

سال گذشته را داشت؛
 .8افزایــش ذخایر نفــت منطقه کوشــینگ اوکالهاما به مقــدار 2/37
میلیون بشکه؛
 .9در هفته منتهی به  3دسامبر ذخیره سازیهای بنزین در امریکا 3/9
میلیون بشکه افزایش یافت؛
 .10اداره اطالعات انرژی آمریکا در گزارش چشم انداز جدید خود اعالم

 .2برنامــه کشــورهای آمریکا ،ژاپن ،چین ،هند ،کــره جنوبی و انگلیس

کرد که در سال  2022رشد تولید از رشد تقاضا پیشی خواهد گرفت

بــرای برداشــت  71میلیون بشــکه از ذخایر اســتراتژیک خــود و عدم

و باعث مازاد عرضه در بازار و افزایش ســطح ذخیره ســازیها خواهد

تغییر در آن با توجه به کاهش قیمت نفت؛

شد؛

 .3از سرگیری مذاکرات هسته ای ایران و گروه  4+1از  9دسامبر 2021؛

 .11در هفته منتهی به  10دســامبر  2021تعــداد دکلهای حفاری فعال

 .4در هفــت روز منتهــی بــه  7دســامبر خالــص وضعیــت خریــد بورس

در بخش نفت آمریکا با چهار دکل افزایش نسبت به هفته قبل به

بــازان در بازار نایمکس برای چهارمین هفته متوالی کاهش یافت و
با  7213قرارداد کاهش به  226493قرارداد رسید؛

 471دکل رسید؛
 .12افزایش تولید اوپک پالس در ماه نوامبر ،تولیدکنندگان عضو توافق

 .5بر اساس گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا ،در هفته منتهی به 3

در ماه نوامبر  480هزار بشــکه در روز افزایش تولید داشتند و تولید

دسامبر تولید نفت خام این کشور با  100هزار بشکه در روز افزایش

آنهــا به  37/42میلیون بشــکه در روز رســید از اینــرو پایبندی آنها از

به  11/7میلیون بشــکه در روز رسید که باالترین سطح تولید قبل از

 113درصد در ماه اکتبر به  112درصد در ماه نوامبر رسید و کل تولید

شیوع کرونا است .باالترین سطح هفتگی تولید مربوط به  13مارس

نفت خام اوپک نیز با  297هزار بشــکه در روز افزایش به 27/723

 2020با  13/1میلیون بشــکه در روز اســت که تولید کنونی هنوز 1/4

میلیون بشکه در روز رسید؛

نمودار .2تولید نفت خام اوپک
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تقويتکننده:

مصرف در اغلب کشــورهای جهان به ســطح قبل از شــیوع ویروس

 .1ادامه سیاســت اوپــک پالس مبنی بر عــدم تغییردر برنامــه افزایش

کرونا رسیده است)؛

تولیــد ،در جلســه اوپــک پالس کــه در  2دســامبر برگزار شــد ،توافق

 .4کمبــود عرضــه در بــازار بــه دلیــل رشــد کمتر عرضه نســبت به رشــد

شد که همچنان به برنامه افزایش تولید ماهانه  400هزار بشکه در

تقاضا بر اساس برآوردهای موسسات مختلف در ماه دسامبر بازار

روز برای ماه ژانویه  2022ادامه دهند ،این در حالیســت که با توجه

با حدود یک میلیون بشکه در روز کمبود عرضه مواجه است؛

به آزاد ســازی ذخایر اســتراتژیک و شــیوع ســویه جدید کرونا به نام
امیکرون ،میزان رشد تقاضا و عرضه نفت با ریسکهای جدی مواجه

 .5بــاال بودن قیمت گاز طبیعــی و ادامه اســتفاده از فرآوردههای نفتی
نظیر نفت کوره ،گازوئیل و پروپان به جای گاز طبیعی؛

اســت .بعد از جلسه اوپک قیمتها افزایش یافت .به نظر میرسد که

 .6ناتوانــی برخی تولیدکنندگان اوپک پــاس در افزایش تولید مطابق

اوال اوپــک نســبت بــه تاثیر گذاری ســویه امیکرون بــر تقاضای نفت

بــا ســهمیه تولیدی خــود ،به گــزارش پالتس ســطح پایبنــدی اوپک

خوشــبین اســت و از طرف دیگر در بند  3بیانیــه پایانی اوپک پالس

پــاس به توافق کاهــش تولید در مــاه نوامبر  112درصد بوده اســت

تاکید شد که اوپک پالس به بررسی بازار و تحوالت مربوط به شیوع

و در بیــن تولیدکنندگان اوپکی ،کشــورهای گینه اســتوایی ،آنگوال،

کرونا ادامه داده و در صورت نیاز اقدام فوری را انجام خواهد داد؛

نیجریه و کنگو و در بین تولیدکنندگان غیر اوپکی ،کشورهای مالزی،

 .2انجمن نفت آمریکا( )APIاعالم کرد که در هفته منتهی به  3دسامبر

ســودان ،آذربایجــان ،برونئــی و عمــان کمتر از ســطح ســهمیه خود

ذخیرهسازیهای نفت خام این کشور  3/089میلیون بشکه کاهش

تولید داشتند؛

یافتــه اســت ،در حالیکــه پیشبینی میشــد حــدود  2/093میلیون

 .7برخی گزارشات اولیه در مورد سویه جدید کرونا موسوم به امیکرون

بشــکه افزایــش یابد .عالوه بر ایــن اداره اطالعات انــرژی آمریکا نیز

نشــان میدهد که این ســویه اگرچه ســرعت انتقال باالیی دارد ،اما

اعــام کرد کــه در هفته منتهی به  3دســامبر ذخیرهســازیهای نفت

قدرت کشندگی آن کمتر است .از اینرو نگرانیهای اولیه در مورد تاثیر

خام این کشــور  0/241میلیون بشــکه کاهش یافته و به 432/870

شدید این سویه بر تقاضای جهانی تا حدودی تعدیل شد و از طرف

میلیون بشکه رسیده است؛

دیگر شــرکت فایزر نیز اعالم کرد که تزریق دوز ســوم واکســن فایزر

 .3بــاال بــودن نــرخ رشــد تقاضا بــه دلیل کاهــش اثــرات بحران شــیوع
ویــروس کرونــا همراه بــا تســریع در برنامههــای واکسیناســیون در
سطح جهان و رفع اغلب محدودیتهای شدید سال گذشته(سطح

میتواند باعث کاهش ابتال به سویه امکیرون شود؛
 .8عربستان سعودی قیمت رسمی فروش نفت خود به آسیا و آمریکا
را افزایش داد.
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سیاستهای راهبردی و ژئوپلیتك
توسعه میدان گازی عكاز  1عراق و پیامدهای ژئوپلتیك آن

سروش بغدادی

طرح مساله:
در پی افزایش فشار های ایاالت متحده آمریکا بر دولت عراق برای
کاهــش واردات گاز و بــرق از ایــران ،تــاش هــای دولت عــراق برای
افزایــش تولیــد گاز و بــرق دوچنــدان شــده اســت .بعــد از بــاز پــس
گیری اســتان االنبار از داعش در سال 2017توسط نیروهای حشد
الشعبی ،وظیفه حفاظت از این میدان در سال  2019به ارتش عراق
واگذار شد.میدان عكاز واقع در استان سنی نشین االنبار در غرب
عــراق میــان مرز ســوریه و رود دجله واقع شــده اســت و حدود 5.6
تریلیــون فــوت مکعــب گاز را در خــود جــای داده و بزرگترین میدان
گازی عراق به شمار میرود.

تحلیل و ارزیابی:
توســعه ایــن میدان در ســال  2011به شــرکت  KOGASکــره جنوبی
ســپرده شــد و در بیــن ســالهای  2011تــا  2014حــدود  8حلقــه چــاه
در ایــن میــدان حفــر شــد .اما در ســال  2014پــس از تصرف اســتان
االنبــار توســط داعش شــرکت  KOGASعراق را ترک نمــود .پس از
بازپس گیری استان االنبار از داعش ،مقامات عراقی بسیار تالش
کردنــد تا شــرکت  KOGASرا به عــراق برگردانند اما بــه دلیل وجود
گروهكهاي داعش در این استان و همچنان نا امنی های پراکنده،
این تالش ها ناکام ماند.
در ماه های اخیر حکومت عربســتان سعودی مجوز سرمایه گذاری
در پروژه های نفت و گاز عراق را برای شــرکت های انرژی عربستان
صــادر کرده اســت .از طرفــی برخی از گروه های سیاســی عراق ادعا
کــرده انــد که قیمــت وارداتی گاز از ایران در مقایســه بــا قیمت های
جهانــی باالتر اســت و دولت عراق را به کاهــش واردات گاز از ایران
تشــویق مــی کننــد .از طرفی ایاالت متحــده در تالش اســت تا نفوذ
ایران در منطقه را محدود کند و عربســتان همزمان با این هدف به

ســرمایه گذاری در صنعت پتروشــیمی و تقویت اســتان های ســنی
نشین می اندیشد.
از این رو در ســال  2021کنسرســیومی متشکل از شرکت ملی نفت
عــراق و شــرکت دلتــای عربســتان و شــلومبرگر آمریــکا بــه رهبــری
شــلومبرگر بــرای توســعه میــدان گازی عكاز تشــکیل شــده اســت.
همچنیــن عربســتان و امارات متحــده عربی قصد دارنــد  6میلیارد
دالر به طور مشــترک در عراق سرمایه گذاری کنند. .همزمان با این
تحوالت بن سلمان در مورد روابط با ایران تغییر رویکرد داده است
و اعالم نموده است که به دنبال رابطه خوب با ایران است و ضعیف
شدن ایران را به زیان عربستان می بیند.
تحلیلگران مســائل بین المللی در مورد این تحوالت دو نظر نسبتا
متفاوت دارند .نخســت ورود عربستان به حوزه نفوذ ایران و چین
و روســیه و دوم چرخــش نســبی عــراق بــه ســمت ایــاالت متحده و
عربستان.
وزیر نفت عراق ابراز امیدواری کرده است که ساالنه  15میلیارد متر
مکعب از میدان عكاز گاز برداشــت شــود .تولیــد گاز عراق عمدتا ًاز
گاز همراه نفت می باشــد که به دلیل محدودیت های اعمال شــده
از ســوی اوپــک بــر روی تولید نفت ،برداشــت گاز نیز بــا محدودیت
همراه اســت .همچنین واردات گاز از ایران به دلیل محدودیت گاز
عرضه شــده از ســوی ایران و همچنین مشکالت ناشــی از تحریم با
محدودیت همراه است .ضمنا َگاز و برق وارداتی از ایران با نوسانات
زیــادی همراه اســت .همچنیــن عراق مقدار زیادی مشــعل ســوزی
(فلرینگ) گاز همراه دارد که وزیر نفت عراق اعالم کرده که امیدوار
اســت تــا ســال  2025عراق مشــعل ســوزی را متوقف خواهــد کرد.
در مجموع عراق قصد دارد ظرف چند ســال آینده با توقف مشــعل
سوزی و همچنین تولید گاز در میادین منصوریه ،عكاز و سیبا ،نیاز
خود را به گاز وارداتی از ایران کاهش دهد.

1. Akkas

14

جمع بندی:
هدف اعالم شده از سوی عراق با محدودیت های جدی روبروست
و بــی نیــازی عراق از گاز ایران بعید به نظر می رســد .نخســت اینکه
حجــم میادیــن گازی عــراق بــه انــدازه ای نیســت کــه بتــوان بــه آن
اتــکا نمــود و در قیــاس بــا دیگــر كشــورهای خاورمیانــه و بخصوص
کشــورهایی ماننــد ایــران و قطر حجــم میادین گاز عــراق کوچک به

نظر میرســد .دوم این که درصد قابــل توجهی از افزایش تولید گاز
عراق طی ســالیان آینــده در منطقه کردســتان عراق اتفــاق خواهد
افتاد و بــا توجه به اختالفات عمیق حکومت اقلیم کردســتان عراق
و دولت فدرال ،بعید است که بغداد امنیت انرژی خود را به دست
کــرد ها بدهــد .در نتیجه بازار گاز عراق برای ایــران همچنان بازاری
در دسترس خواهد بود.
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محیط زیست و فناوری

نقش گاز طبیعی تجدیدپذیر در فرآیند گذار انرژی کشور چین
مهدیه ابوالحسنی چیمه

طرح مسئله:

تولیدکننــده گازهــای گلخانــهای ،تعهــد کــرده اســت انتشــار

در 12دســامبر ســال  ،2020چیــن اهــداف خــود را در اجــاس

گازهای گلخانهای برای این کشــور تا پیش از سال  2030به اوج

تغییــرات آب و هوایــی  ،2020بــه منظــور مشــارکت در کاهــش

خود رسیده و پس از آن برای دســتیابی به انتشار کربن صفر در

انتشــار گازهــای گلخانــهای بــه روز رســانی کــرد .بــر این اســاس

سال  2060تالش کند.

کشــور چین بعنــوان پرجمعیتترین اقتصــاد جهان و بزرگترین
نمودار .1مصرف انرژی در کشور چین به تفکیک منابع مختلف

منبع :بی پی
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تحلیــل و ارزیابی:

از آنهــا بــه مرحله تولید رســیده30 ،پــروژه در حال ســاخت بوده و

چیــن پیشــینهای بلندمــدت در صنعت بیــوگاز دارد ،که ریشــههای

24مــورد دیگــر آن در مرحله امکانســنجی اســت .بیــش از نیمی از

آن بــه قــرن نوزدهــم میــادی بــاز میگــردد ،از ســال 2015میــادی

کارخانههای به مرحله تولید رســیده ،در این کشــور مشوقهایی را

این کشــور شــروع بــه تغییر و ارتقا بیوگاز روســتایی کــرد ،به همین

از دولت برای ســاخت دریافت کردهانــد .منبع تولید این پروژهها از

منظور دولت مرکزی ســرمایهگذاریهایی را برای حمایت از ساخت

زیســتتوده بوده و از فنآوری هضم بیهوازی اســتفاده میکنند.

پروژههــای بیوگاز در مقیاس بزرگ و پروژههای بیومتان انجام داد.

انتظــار میرود این کارخانههای عملیاتی3،650 ،گیگاواتســاعت

بر اساس آمار وزارت کشاورزی و امور روستایی این کشور ،بیش از

بیومتــان در ســال تولیــد داشــته باشــند ،درحالیکــه کل تولید مورد

7،700پروژه بیوگاز و بیومتان بزرگ مقیاس در چین ســاخته شده

انتظار از کارخانهها معادل 7،458گیگاواتساعت (حدود 7میلیارد

است ،که با تولید ساالنه بیش از 1.3میلیارد مترمکعب ،گاز حدود

متــر مکعب گاز طبیعی) اســت .این تفاوت در میــزان تولید و مقدار

 500،000خانــوار را تامیــن میکند .باتوجه به بررســیهای اتحادیه

مــورد انتظــار ،بــه ایــن علــت اســت کــه برخــی از پروژههــا در مرحله

بینالمللــی گاز102 ،کارخانه بیومتان در اســتانهای مختلف چین

امکانســنجی هســتند ،با این حــال تحقق این حجــم از تولید مورد

وجــود دارد .همانطــور کــه در نمــودار 2مالحظه می شــود48 ،مورد

انتظار ،به حمایت چین و بلوغ مدلهای تجاری بســتگی دارد.

نمودار .2تعداد کارخانههای بیومتان در چین

نمودار.3تخمینتولیدموردانتظارکارخانههایبیومتان

بر اساس وضعیت آنها

در چین

طبــق نظــر اتحادیــه هیــدروژن چیــن ،ایــن کشــور بــا 25میلیــون

این کشــور ،به منظور دســتیابی به كاهش انتشار کربن حمایت

تــن ظرفیــت تولیــد هیــدروژن در ســال ،بزرگتریــن تولیدکننده

میکنــد .همانطــور کــه در نمــودار 4نشــان داده شــده اســت ،از

هیدروژن در جهان است .در سال  ،2018تولید ساالنه هیدروژن

مجمــوع 56کارخانــه هیدروژن کمکربــن در این کشــور ،تنها دو

در ایــن کشــور 21میلیون تن بوده که حــدود 2.7درصد از انرژی

مــورد آن فعال بوده21 ،پروژه در حال ســاخت و 22پروژه جدید

چین را شــامل میشود .براســاس پیشبینیهای صورت گرفته،

دیگــر نیــز بــا ســرمایهگذاری قابــل توجهی تحــت حمایــت دولت

تقاضای هیدروژن چین تا ســال  2030بــه 35میلیونتن خواهد

اســت .بر این اســاس بســیاری از پروژههای در حال ســاخت در

رســید که حداقل  5درصداز محتوای انرژی این کشور را تشکیل

ابتدای ســال  2022و یــا  2023به مرحله تولید خواهند رســید.

میدهد .چین از پروژههای هیدروژن ســبز در چارچوب اهداف
نمودار .4تعداد پروژههای هیدروژن در چین بر اساس وضعیت آنها
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اگــر همــه پروژههــا ،از جملــه پروژههایــی کــه تنهــا در مرحلــه اولیــه

بلندپروازانه این کشور تصویری شفاف و کامل را ارائه نمیدهد ،اما

هستند ،به مرحله اجرا برســند ،انتظار میرود کل تولید هیدروژن

بــه ما کمک میکند تا درک بهتری از پیشــرفتها و برنامهریزیهای

در این کشور حدود 10تراوات ساعت و یا معادل 1میلیارد مترمکعب

چین برای دستیابی به اهداف این كشور ،داشته باشیم.

گاز طبیعــی باشــد ،هر چند این میــزان تولید در مقایســه با اهداف
نمودار .5تخمین تولید مورد انتظار کارخانههای هیدروژن در چین بر اساس وضعیت آنها

جمعبندی:
بــا وجــود پیشــینه بلندمــدت چیــن در صنعــت بیــوگاز ،صنعــت
بیومتــان ایــن کشــور ،بــه شــدت متکی بــه سیاســتها و حمایت
دولت اســت .باتوجــه به تالش بــرای ارتقاء کارخانههــای بیوگاز
به بیومتان ،انتظار میرود در آینده تولید بیومتان در این کشور
افزایــش یابــد .بــر اســاس تجزیــه و تحلیــل اتحادیــه بینالمللــی
گاز ،این کشــور با چالشهایی برای دســتیابی به پتانسیل کامل
خــود در تولید بیومتان مواجه اســت که باید به آنهــا غلبه کند.
این چالش ها شــامل موارد زیر می باشــد:
 .1چالــش بــزرگ عرضه خوراک اولیه (پســماندهای کشــاورزی،
ضایعات حیوانی و غیره) به دلیل مشکالتی برای در دسترس
بودن و یا نوســانات قیمت آن
 .2هزینــه اتصــال بیومتــان بــه شــبکه گاز شــهری بــه دلیــل دور
بودن کارخانهها (به دلیل ماهیت آنها اغلب در روستاهای
دور افتاده هســتند) از مراکز عمده تقاضا ،بســیار باال اســت.
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 .3در حال حاضر پروژههای بیومتان در چین به دلیل وابســتگی
آنها به یارانههای دولتی ،اقتصادی نبوده و این مســئله هم
برای کارخانههای در حال بهرهبرداری و هم برای پروژههایی
کــه در دســت ســاخت هســتند و احتمــاال ً به دالیــل اقتصادی
متوقف میشــوند ،صدق میکند.
پروژههــای زیادی برای تولید هیدروژن ســبز در چین وجود دارد
و ســرمایهگذار یهای زیــادی کــه در ایــن حــوزه صــورت گرفته به
برنامهریزی و اجرای بســیاری از این پروژه ها کمک کرده اســت.
بــا ایــن حال ،عــدم قطعیت در مورد میزان پیشــرفت بســیاری از
پروژههــا كــه در مرحلــه اولیــه هســتند وجــود دارد و در نهایــت
میــزان تولیــد واقعــی هیــدروژن ســبز تــا حــد زیــادی بــه توســعه
سیاســتها ،پیشــرفت فنــاوری و کاهــش هزینههــای تولیــد
بستگی دارد.

ل
موسسهمطالعاتنیبا مللیارنژی
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