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پژوهشکده اقتصاد انرژی

تحلیــل هفتگی تحــوالت نفــت و گاز
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افزایــش  2/4درصــدی تولیــد نفــت روســیه در
ســال  2021بــا افزایــش ســهمیه اوپــک پــاس
نســبت بــه ســال گذشــته

بــازار گاز طبیعــی ایــاالت متحــده در ســال  2022بــا نوســانات
باالیــی مواجــه اســت

بودجــه  2022عمــان و تنــوع در اولویــت بودجــه ايــن
كشــور
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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  3دسامبر 2021

71.72

- 9.8

66.89

- 14.3

72.06

- 10.4

هفته منتهی به  10دسامبر 2021

74.14

3.4

71.3

6.6

74.5

3.4

هفته منتهی به  17دسامبر 2021

74.27

0.2

71.23

- 0.1

73.77

-1

هفته منتهی به  24دسامبر 2021

73.55

- 1.0

71.98

1.1

73.28

- 0.7

هفته منتهی به  31دسامبر 2021

77.5

5.4

76.42

6.2

76.43

4.3
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رخدادهای انرژی

پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review

اقتصاد انرژی
افزایــش 2/4درصــدی تولیــد نفــت روســیه
در ســال 2021بــا افزایــش ســهمیه اوپــک
پــاس نســبت بــه ســال گذشــته

میکنند .اوپک و آژانس بینالمللی انرژی نیز رشد تولید نفت
روسیه را در سال  2022پیشبینی کردهاند .مجموع صادرات
نفت روســیه در ســال  2021بــه  214.40میلیون تن رســید که

میانگیــن روزانــه تولیــد نفتخــام و میعاناتگازی روســیه در

معادل  4.3میلیون بشــکه در روز است .مصرف داخلی نفت

ســال  2021با  2.4درصد افزایش به  10.52میلیون بشــکه در

خام روسیه در سال  2021در مجموع به  286.39میلیون تن

روز رســید ،زیــرا اوپــک پالس ســهمیههای خود را در راســتای

یا  5.75میلیون بشکه در روز رسید.

بهبــود تقاضــا با کاهــش اقدامــات قرنطینه جهانی در ســطح

قیمت نفت خام اورال روسیه در سال  2021با بهبود تقاضا به

جهانــی ،افزایــش داد .ســهمیههای نفــت خــام اوپــک پــاس

میزان قابل توجهی افزایش یافت .پالتس گلوبال قیمت نفت

محرک اصلی افزایش حجم تولید روســیه در سال  2021بود.

را در  31دســامبر  75.53دالر در هر بشــکه ارزیابی کرد که از

تحلیلگــران معتقدند که ســهمیهها همچنــان تاثیرگذارترین

 48.92دالر در  1ژانویه  54 ،2021درصد افزایش داشته است.

عامــل بــر تولیــد در ســال  2022هســتند و تحریمهــای جدید

الکساندر نواک ،معاون نخســت وزیر روسیه و مذاکرهکننده

بالقوه غرب بر تولیدکنندگان انرژی روســیه به عنوان عوامل
دیگری مطرح میشوند که احتماال ًبر تولید تأثیر میگذارند.

کلیــدی اوپــک پــاس ،در  24دســامبر  2021بیــان داشــت که
انتظار دارد قیمتها در حدود  75دالر در هر بشــکه در ســال

روســیه انتظــار دارد تولیــد نفت در ســال  2022به رشــد خود

 2022ثابــت بمانــد .قیمتهــای فعلی بســیار باالتر از ســطح

ادامــه دهــد و تــا مــاه مــی بــه حجــم قبــل از همهگیری برســد.

محافظهکارانه گنجانده شــده در بودجه دولتی روســیه برای

مقامات این كشــور کل تولیــد را بیــن  540-550میلیون تن یا

سال  2022یعنی  44.20دالر در هر بشکه است.

بودجــه  2022عمــان و تنــوع در اولویــت
بودجــه ايــن كشــور
طی چند ســال گذشته ،اقتصاد ملی عمان با چالشهای مالی

نسبت به نتایج اولیه سال 2021کاهش 19درصدی را نشان
میدهد.
•تخمیــن زده می شــود که درآمــد فــروش گاز  2750میلیون
ریال عمان یعنی  26درصد از کل درآمد باشد که در مقایسه
با نتایج اولیه سال  5 ،2021درصد افزایش یافته است.

مکررناشیازکاهششدیدقیمتنفت،کاهشتقاضاینفت،

•پیشبینــی میشــود کــه درآمــد غیرهیدروکربنــی در ســال

بدهــی عمومی باال و پیامدهای ناشــی از همهگیــری کووید۱۹-

 2022بــه  3340میلیــون ریال عمان یعنــی  32درصد از کل

مواجه شده است .این چالشها بر اعتبار و هزینه استقراض

درآمد برسد که در مقایسه با ارقام اولیه سال2021حدود21

ایــن كشــور تأثیــر منفــی گذاشــته اســت .پیشنویــس بودجه

درصد افزایش یافته است.

ســال  2022با در نظــر گرفتن چالشهای موجود ،در راســتای

وزارت اقتصاد ،ماتریسی را برای شناسایی اولویتهای بخشی

برنامه پنجساله دهم توسعه ( )2021-2025که منعکسکننده

و پــروژهای برنامــه پنجســاله دهــم توســعه به منظــور تضمین

برنامه اول چشــمانداز  2040عمان است ،تهیه گردیده است.

بــازده اجتماعــی و اقتصــادی تهیه کرده اســت .عــاوه بر وجود

پایــداری مالی و تحریــک بخشهای متنوعســازی اقتصادی از

پیامدهایــی که بــه اقتصاد ملی کمک میکنــد ،جنبه اجتماعی

اولویتهای اصلی است.

را نیز در بر میگیرد .بطور كلی ســیر رســیدن بــه اهدف برنامه

هدف بودجه ســال  2022دســتیابی به مجموعــهای از اهداف

توسعه عمان را نیز میتوان بدین صورت بیان کرد:

توسعه اقتصادی و اجتماعی است که به طور خالصه در بخش

ایجاد سازوکار مشخص برای ارزیابی اولویت انتخاب پروژهها

نفت و گاز به شرح زیر است:

برای برآوردن نیازهای فعلی و آتی در راستای چشمانداز 2040

• پیشبینی میشــود که درآمد خالص فروش نفــت به 4490
میلیــون ریــال عمان یعنــی  42درصــد از کل درآمد برســد که
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 10.84-11.05میلیون بشــکه در روز در سال  2022پیشبینی

عمان و دستیابی به اهداف برنامه پنجساله دهم توسعه.

تحوالت بازار انرژی
بــازار گاز طبیعــی ایــاالت متحــده در ســال
 2022بــا نوســانات باالیــی مواجــه اســت

تــرس از کمبود گاز را کاهش داده اســت ،اگرچه خریداران در
قاره اروپا هنوز شش برابر رقبای آمریکایی می پردازند .با توجه
به اینکه ســردترین ماه های زمســتان در نیمکره شمالی هنوز
در راه اســت ،اضطــراب و نگرانــی بــه طــور کامل از بیــن نرفته

قیمتهــای آتــی گاز آمریــکا در ســال  2021تقریبــا ً 45درصــد

است .بر اســاس دادههای جمعآوریشــده توسط بلومبرگ،
تــا  30دســامبر ،2021تقریبــا ً 50تانکــر حمــل  LNGآمریکایی

افزایــش یافــت ،بطوریکه قویترین عملکرد ســاالنه را در نیم

به ســمت اروپا هدایت شــده اند ،با مقاصــدی متنوع از جمله

دهه گذشــته داشته است .با آغاز ســال  ،2022معامله گران

جبــل الطــارق ،ترکیه ،کرواســی و لهســتان .این یــک افزایش

و اپراتورها با چشــم انداز تداوم نوســانات در بحبوحه رقابت

خیــره کننــده  77درصدی نســبت به یــک هفته قبل بــود .پل

فزاینده خریداران از مناطق دورتر مانند لهستان و هلند روبرو

فیلیپــس ،استراتژیســت ارشــد در Uplift Energy Strategy

هســتند و گلدمن ساکس گروپ هشــدار می دهد که «خطر

در دنور گفت :ســال « 2021ســال پرچمداری» بــرای گاز بود.

آشکار تمام شدن گاز» وجود دارد .خریداران خارجی  13درصد

نگرانیهای مربوط به تغییرات اقلیمی برخی از ناظران را وادار

از تولید گاز ایاالت متحده را در ماه دسامبر خریداری کردند که

مــی کنــد تــا در مــورد پتانســیل افزایش نوســانات تابســتانی

در مقایسه با پنج سال قبل ،زمانی که بیشتر زیرساختهای

هشــدار دهنــد .دنیــس کیســلر ،تاجــر در Bok Financial

مــورد نیــاز برای حمل ســوخت به خارج از کشــور هنــوز وجود

 Securitiesمیگوید :اگر تابستان گرمتر از حد معمول باشد،

نداشــت ،هفــت برابــر افزایــش یافتــه اســت .قبــل از ظهــور

ماههای اواســط تابستان پتانسیل زیادی برای نوسان قیمت

صادرات گاز آمریکا ،بازار ایاالت متحده-کانادا یک حوزه ایالتی

ایجاد می كند.

بود که در آن قیمتها با توجه به شــدت ســرما در مکانهایی

بانک آمریکا پیش بینی می کند ،تولید گاز روزانه  3.5میلیون

مانند پیتسبورگ و شیکاگو و طوفانها در خلیج مکزیک تعیین

فوت مکعب در سال جاری افزایش یابد که ناشی از چاه های

میشــد .اما آن روزها گذشــته اســت زیــرا دالالن در ســئول و

جدید در میادین شیل از تگزاس غربی تا پنسیلوانیا است .بر

روتــردام مبالغ بی ســابقه ای را برای ترغیــب تانکرهای حامل

اساس گزارش بلومبرگ ،تولید گاز ایاالت متحده ،به استثنای

گاز ایــاالت متحــده پرداخــت مــی کنند .ناتاشــا کانــوا ،رئیس

آالسکا ،در سال  2021حدود  7درصد افزایش یافت که بیش

تحقیقات و اســتراتژی کاال در  JPMorgan Chaseمیگوید:

از کاهش مربوط به همه گیری کرونا در سال  2020بود .جان

« همچنان انتظار داریم که نوسانات قیمت بیشتری نسبت

کیلــداف ،یکی از بنیانگــذاران  ،Again Capital LLCگفت که

به شرایط اخیر در این بازارها وجود داشته باشد .این وضعیت

تولید روزانه ممکن اســت در سال جاری به رکورد  100میلیارد

بــه ویــژه در ایــاالت متحــده صــادق اســت ،جایــی کــه نوســان

فــوت مکعــب برســد و ایــن تهدیدی اســت که بــازار را بــا مازاد

قیمت برای مدت طوالنی وجود نداشته است ».نوسانات در

عرضــه مواجه می کند .بانک آمریکا در یادداشــتی اعالم کرد:

معامالت آتی گاز نیویورک در اوایل دسامبر به باالترین حد در

در یــک بازار «با عرضه کافی» ،معامالت آتی نیویورک به طور

سه سال اخیر رسید ،زیرا نگرانیهای اواخر پاییز مبنی بر اینکه

متوسط  3.45دالر به ازای هر میلیون بیتییو در سال 2022

ایاالت متحده در آستانه کاهش عرضه خود قرار دارد به دلیل

و  3.10دالر در هــر میلیون بیتییو در ســال بعــد خواهد بود.

آب و هــوای مالیمتــر از حــد معمول کاهش یافــت و قیمتها
بیــش از  40درصــد از اوج اکتبــر کمتر شــد .قیمت هــا اخیرا ًدر

این در مقایسه با میانگین ماه دسامبر که کمی کمتر از  4دالر

1

است قابل توجه خواهد بود.

اروپا نیز کاهش یافته است ،زیرا ورود محموله های آمریکایی

 . 1یک بانک ســرمایه گذاری چندملیتی آمریکایی و شــرکت هلدینگ خدمات مالی است که مقر آن در شارلوت ،کارولینای شمالی است.
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وضعیــت عرضــه و تقاضــای گاز طبیعــی
اروپــا

تانکرهــای حامــل گاز طبیعی مایــع از ایاالت متحــده به اروپا
یــک ســوم افزایش یافت ،تعدیل شــد .در همیــن حال ،روند
کنــد صدور مجــوز برای بهرهبــرداری از نورد اســتریم  2باعث
می شــود تا عرضه گاز کاهش یابد .به موازات آن ،طبق داده
هــای اپراتــور حمــل و نقــل گاز  ،Gascadeجریــان معکوس

بــر اســاس آخریــن دادههــای زیرســاخت گاز اروپــا (،1)GIE

گاز بــر روی خــط لولــه گاز یامال-اروپــا از آلمــان بــه لهســتان

برداشت گاز طبیعی از ذخایر گاز زیرزمینی اروپا بدلیل هوای

چهار برابر افزایش یافت .تحویل گاز به لهســتان از 121500

گــرم در پاییــز  ،2021کمتریــن میــزان در دهه گذشــته بود .تا

متــر مکعــب در ســاعت بــه  507000متــر مکعــب در ســاعت

دســامبر  ،2021کل برداشــت گاز از ذخایــر اروپــا بــه 15.63

افزایــش یافــت .قیمــت گاز اروپا در ایــن هفته پــس از تغییر

میلیارد مترمکعب رسید و میزان ذخایر گاز این قاره با 55.93

جهــت یامــال در  21دســامبر افزایش یافــت .در حالی که این

درصد افزایش به  60.38میلیارد مترمکعب رســید که 20.6

اقدام در بحبوحه افزایش تنش ها بین مســکو و کشــورهای

میلیارد مترمکعب نسبت به سال گذشته کمتر است .اما در

غربــی بــر ســر اوکراین صــورت گرفت ،روســیه اعــام کرد که

نوامبر  ،2021زمانی که برداشــت گاز به باالترین میزان خود

تغییر جریان اقدام سیاسی نبوده است .گاهی اوقات زمانی

در حداقــل چهــار ســال گذشــته در طــول  20روز اول نوامبــر

کــه گاز از آلمــان به لهســتان جریــان مییابد جهــت خط لوله

رســید ،میانگین برداشت گاز  240میلیون متر مکعب در روز

معکوس می شــود که در اکتبر و نوامبــر این اتفاق افتاد .این

بــود کــه در مقایســه با مــدت مشــابه در ســال  2020بیش از

حالت معکوس به این معنی اســت که هیچ درخواستی برای

دو برابــر بــود .تقاضای گاز اروپا تا ســال  2021با وجود قیمت

گاز از آلمــان وجــود نــدارد ،آلمــان نیــز گاز روســیه را از طریق

هــای بســیار باالی اســپات ،انعطــاف پذیر باقی مانده اســت

خط لوله نورد اســتریم  1در بســتر دریای بالتیک دریافت می

که نشــان دهنده محدودیت هایی برای پاســخ سمت تقاضا

کند .روز جمعه 31 ،دسامبر  ،2021قیمت گاز برای اولین بار

است .قیمت گاز در روزهای پایانی سال  2021به دلیل اینکه

از آغاز نوامبر به زیر  800دالر در هر  1000مترمکعب رســید.

1 . Gas Infrastructure Europe
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تحوالت سیاستهای راهبردی و ژئوپلیتك
وزرای نفت دو کشــور رســید .بر اســاس قرارداد ســوآپ ،ایران

ایــران مبادلــه گاز ترکمنســتان بــه
آذربایجــان را آغــاز کــرد
قرارداد سوآپ گاز طبیعی ایران ،آذربایجان و ترکمنستان تا سقف

گاز ترکمنســتان را دریافت می کند و معادل آن را منهای هزینه

ســوآپ بــه آذربایجان در مرز آســتارا تحویل مــی دهد.گازی که

ایران طبق قرارداد ســوآپ از ترکمنســتان دریافت می کند ،نیاز

استان های شمالی کشور را تامین می کند.

ایــران دارای میادیــن بــزرگ گاز طبیعــی در جنــوب اســت ،اما از

 2میلیارد متر مکعب گاز ترکمنســتان از اول ژانویه  2022اجرایی

سال  1997گاز ترکمنستان را برای توزیع در استان های شمالی

سهم ایران به عنوان کارمزد سوآپ و مابقی به آذربایجان تحویل

معتقدنــد اجرای ایــن توافق میتواند ســایر کشــورهای منطقه

شــد .از مجموع گاز دریافتی از ترکمنســتان حدود  20تا  30درصد

خــود به ویــژه در فصل زمســتان وارد کرده اســت .کارشناســان

خواهد شــد .طبــق گــزارش هــا ،آذربایجــان روزانه 4میلیــون متر

را نیــز ترغیــب بــه امضــای قراردادهــای مشــابه و اســتفاده از

کمتر از  4میلیون است و به تدریج به این میزان خواهد رسید.

ایــران بــا داشــتن بزرگترین شــبکه خط لوله گاز فشــار قــوی پس از

مکعب انرژی جدید دریافت خواهد کرد ،اما این رقم در حال حاضر

ظرفیتهای جمهوری اسالمی در این زمینه کند.

این قرارداد که در پانزدهمین اجالس ســران ســازمان همکاری

روسیه ،می تواند نقش اساسی در انتقال گاز از شرق به غرب ایران

 28نوامبر  2021مورد حمایت روسای جمهور سه کشور حاشیه

بزرگی برای ایران است ،زیرا تامین گاز پایدار به مناطق شمال شرق

اقتصادی ( )ECOدر شــهر عشــق آبــاد پایتخت ترکمنســتان در
دریــای خــزر قرار گرفــت ،در تاریــخ  30نوامبــر  2021بــه امضای

ونزوئــا بازارهــای نفــت را بــا افزایــش
تولیــد خــود شــگفت زده کــرد

و به کشــورهای همســایه داشته باشــد .این قرارداد همچنین گام
کشورراکهدورازمنابعگازطبیعیکشورهستندتضمینمی کند.

ونزوئال را مســدود کرده بود .پیش از تحریمهای شــدید ترامپ
که به عنوان بخشی از سیاست فشار حداکثری وی بر ونزوئال و

دولت نیکالس مادورو اعمال شــد ،ایاالت متحده تامینکننده

اصلــی مــواد رقیق کننــده بــرای عضو اوپــک بــود .رقیقکنندهها

علیرغــم دهههــا ســوءمدیریت ،بدعهدی و فســاد ،تحریمهای

یــک عنصر ضــروری بــرای تولید نفت خام بســیار ســنگین برای

انــرژی ،شــرکت ملــی نفــت ونزوئــا ( )PDVSAناظــران را بــا

هیدروکربنی بســیار ســبک به نفت خام فوق سنگین که دارای

شــگفتزده کــرده اســت .گــزارش ماهانــه بــازار نفــت اوپک در

آن را بــرای پاالیــش و صــادرات حمــل کــرد .کمبــود مزمــن رقیق

طــور متوســط  824000بشــکه در روز بــرای نوامبــر  2021تولیــد

 2019مجبور کرد تا نفت خام ســبک بــا ارزش باالتر داخلی را با

سختگیرانه ایاالت متحده و زیرساختهای در حال فروپاشی

گــزارش افزایش قابلتوجــه تولید نفت خام بــرای نوامبر 2021

دســامبر  2021بر اساس منابع اولیه نشــان میدهد ونزوئال به

شــرکت های نفت واقــع در کمربند اورینوکو هســتند .مایعات
 APIدر حــدود  8اســت ،اضافه می شــود تا جریــان یابد و بتوان
کننــده ،شــرکت ملی نفــت ونزوئــا ( ) PDVSAرا از اوایل ســال

كرده اســت .این نشــان دهنــده افزایش قابل توجــه  9درصدی
نســبت به ماه قبل است و تقریبا ًدو برابر تولید  434000بشکه

تا گریدهای نفت خام سنگین صادراتی مانند مری را تهیه کند.

توجهــی بیشــتر از  569000بشــکه در روز تولید شــده در ســال

نفت خام ســبکتر ونزوئال به قیمت نفت خام ســنگینتر عضو

در روز در مدت مشــابه ســال قبل اســت .این رقم بــه طور قابل

 2020است و تنها قدری کمتر از  1میلیون بشکه تولید روزانه در
ســال  2019است .افزایش تولید را می توان به طیفی از عوامل
نســبت داد کــه کمک های فنی ارائه شــده توســط ایــران در این

زمینه بسیار مهم است.

تــا ژوئــن  ،2019دفتــر کنترل دارایی هــای خارجــی وزارت خزانه
داری ایــاالت متحــده ،عرضــه رقیــق کننــده هــای نفــت خــام به

نفت فوق ســنگین تولید شــده در کمربند اورینوکو مخلوط کند
این امر بر درآمدهای صادراتی تأثیر میگذاشت ،زیرا گریدهای

اوپک به فروش میرســند .همچنین بر عملیات پاالیش در این

کشور بحران زده تأثیر نامطلوب گذاشت ،زیرا نفت خام سبک،

خوراک اولیه پاالیشگاه های در حال فروپاشی ونزوئال است که

بــرای پردازش گریدهای نفت خام ســنگین برنامه ریزی نشــده
انــد .ایــن امر بــر تولیــد بنزیــن و گازوئیل در کشــوری کــه درگیر

کمبود مزمن سوخت است ،تاثیر گذاشته است.
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قــراردادی کــه کاراکاس با تهران بــرای مبادله مخلــوط نفت خام

سوئیس ،Credit Suisseدر اوایل اکتبر  ،2021پیش بینی تولید

خــام ونزوئال و افزایــش قابل توجه تولید در نوامبر  2021بســیار

 4درصــدی تولیــد ناخالص داخلی به  5.5ارتقــا داد .اگر این اتفاق

سنگین ونزوئال با رقیق کننده ایجاد کرد ،برای تقویت تولید نفت
مهم اســت .طی آن ماه شــرکت نفت ونزوئــا چهارمین محموله
رقیق کننده خود را از تهران از ابتدای ســال دریافت کرد .شرکت

ملــی نفت ونزوئال از عرضه پایــدار میعانات گازی ایران به عنوان

بیفتد ،ســال  2021اولین ســالی خواهد بود که اقتصاد ونزوئال از
سال  2013رشد کرده است.

در حالــی کــه افزایــش قابــل توجه تولیــد نفت خــام در مــاه نوامبر

فرصتــی بــرای افزایش تولید نفت خــام فوق ســنگین در کمربند

بازارهــای انــرژی و تحلیلگران جهانی را غافلگیر کرده اســت ،مهم

شــرکت نفت ونزوئال از بزرگترین تولیدکننده نفت چین ،شرکت

قابل توجهی کمتر از هدف تعیین شــده توســط طارق االیســامی،

عملیات،کمک دریافت می کند .در اوایل ســپتامبر  ،2021گزارش

درآغازسال 2021وضعیتنامطلوبزیرساختهایهیدروکربنی

اورینوکو استفاده می کند.

ملــی نفــت چیــن کــه تحــت کنتــرل دولــت اســت ،بــرای تقویــت

شد که شرکت نفت چین(  )CNPCدر حال احیای عملیات خود در

است که توجه داشته باشیم تولید نفت ونزوئال همچنان به طور
وزیــر نفــت ونزوئــا بــرای تولیــد  1.5میلیون بشــکه در روز اســت.
ونزوئال همراه با کمبود سرمایه برای سرمایه گذاری در کارهای مهم

ونزوئالاست،جاییکهدرپنجسرمایهگذاریمشترکنفتسنگین

و توســعه ای و همچنین ضرورت فعالیت های تعمیر و نگهداری،

ســایر منابع خود را به این کشــور بحران زده می فرستد .یک پروژه

در طول نوامبر  2021بود .شواهدی وجود دارد که نشان می دهد،

با شــرکت نفت ونزوئال (  )PDVSAشــرکت می کند و مهندسان و
کلیدی برای  ،CNPCتعمیرات اساسی یک تاسیسات بسیار مهم

مخلــوط کردن نفت اســت که با شــرکت نفــت ونزوئــا انجام می
شود و برای پاالیش نفت خام بسیار سنگین تولید شده از کمربند
اورینوکو حیاتی است .در صورت حفظ عرضه رقیق کننده حیاتی از

تهران ،این امر به رشد بیشتر تولید منتهی خواهد شد.

یکی دیگر از عوامل کلیدی برای تولید باالتر ،توانایی شرکت نفت
ونزوئال برای اســتهالک و تسویه بدهی های معوق با شرکت های

خدماتنفتیمحلیبودکهباعثافزایشقابلتوجهیدرحفاری،

شاهد کاهش هدف شرکت نفت ونزوئال به 1میلیون بشکه در روز

علیرغم ســرمایه گــذاری رو به رشــد در کار و فعالیت های تعمیر و

نگهداری ،عملیات شرکت نفت ونزوئال در حال رسیدن به ظرفیت
تولید اســت .مدیر برنامــه انرژی آمریکای التین در موسســه بیکر
مســتقر در هیوستون و کارشناس ونزوئال ،فرانسیسکو مونالدی
در مقاله اخیر رویترز اظهار داشــت :ما اکنون در حال رســیدن به

این ظرفیت هستیم .برای مشاهده افزایش تولید در سال،2022

سرمایه گذاری در چاه های جدید و ارتقاء زیرساخت ها مورد نیاز
اســت .مونالــدی قبال ًاعالم کــرده بود که ســاالنه  10تــا  12میلیارد

اکتشافوسایرفعالیتهایتوسعهشد.براساستحقیقاتاخیر

دالر ســرمایه گذاری ســاالنه برای بازســازی صنعــت نفت ونزوئال

کار و سایر فعالیتهای توسعه را انجام میدادند و 19دکل دیگر در

بیشتر در روز ،نیاز است.

رویترز ،تا دســامبر ســال  2021حدود  47دکل در کمربند اورینوکو

دیگر حوضههای هیدروکربنی دیگر در ونزوئال فعالیت میکردند.

برای اولین هفته در دسامبر ،2021شرکت نفت ونزوئال اعالم کرد

که به طور متوسط 930000بشکه در روز نفت تولید کرده است که

و بازگشــت تولید به ســطح قبل از چاوز یعنی  3میلیون بشــکه یا

تا زمانی که تحریمهای ایاالت متحده کاهش نیابد ،کاراکاس قادر

بــه جذب ســرمایه و تخصص الزم از شــرکتهای انــرژی خارجی،

بهویــژه شــرکتهای آمریکایــی و اروپایــی ،بــرای توســعه میادیــن

کمترازهدفشرکتملینفتبرایرسیدنبه 1میلیونبشکهدرروز

نفتــی و تعمیرات اساســی یــا جایگزینی زیرســاختهای صنعتی

دهدکهتحریمهایسختگیرانهواشنگتن،کهدسترسیونزوئالبه

واشنگتنپابرجاست،موقعیتشرکتنفتونزوئال شکنندهباقی

فشار حداکثری ایاالت متحده را تشکیل می دهد ،شکست خورده

به شکست عظیمی شود که باعث کاهش تولید نفت خام شود.

تاپایانسالاست.این،افزایشقابلتوجهتولیددرنوامبر،نشانمی
بازارهایانرژیوسرمایهجهانیراهدفقراردادهوبخشیازسیاست

به شــدت فرســوده ،نخواهد بود .تا زمانی که رژیم تحریم کنونی
خواهــد ماند ،به این معنی کــه کوچکترین نقصی میتواند منجر

اســت .نه تنها ونزوئال با کمک ایران ،چین و روســیه توانسته است

شــرکت ملی نفت ونزوئال باید به پرداخت مطالبات شــرکتهای

نفت خام خود برخالف تحریم های ایاالت متحده ادامه دهد ،بلکه

را مدیریــت کنــد تا ســرعت فعلی عملیات حفظ شــود .ایــن بدان

بخشهیدروکربنیمتالشیشدهخودرابازسازیکندوبهصادرات
اقتصادورشکستهاینکشورنیزامسالبرایاولینبارازسال2013
رشــد خواهد کرد .برآوردها متفاوت اســت ،اما در نوامبــر 2021وال
استریتژورنالدرمقالهایاستداللکردکهاقتصادونزوئالدرطول

سال 2021بین 5تا 10درصد رشد خواهد کرد .بانک سرمایه گذاری
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ناخالص داخلی ساالنه ونزوئال را اصالح کرد و برآورد خود را از رشد

خدمات نفتی محلی ادامه دهد و بدهیهای خود به آن شرکتها
معناســت که تحریمهای اضافی ایاالت متحده یا افزایش اجرای

الزامات موجود توسط واشنگتن میتواند بر عملیات شرکت نفت
ونزوئال و صادرات نفت تأثیر بگذارد و باعث کاهش درآمد شود و

در نهایت بر تولید تأثیر بگذارد.

تحوالت محیط زیست و فناوری
تــاش اتحادیــه اروپــا بــرای برچسـبگذاری
انــرژی هســتهای و گاز بــه عنــوان
«ســبز»

می شــود .فرانســه با وجود مخالفت شــدید اتریش و بدبینی
آلمــان که در حــال تعطیلی تمام نیروگاه های هســته ای خود
است ،در پیشنهاد اضافه کردن انرژی هسته ای و گاز در کنار
انرژی های سبز( انرژی هسته ای منبع اصلی انرژی این كشور
است)پیشــرو بوده اســت .كشــورهای وابســته به انرژیهای

اتحادیــه اروپا در حال برنامه ریزی برای برچســب گذاری برق

فســیلی در شــرق و جنوب اتحادیه اروپا نیز از اســتفاده از گاز

تولیــد شــده از انرژی هســته ای و گاز طبیعی بــه عنوان منابع

طبیعــی ،حداقل به عنوان یک منبع انتقالــی ،دفاع کرده اند،

«ســبز» برای ســرمایه گــذاری اســت ،در حالی کــه اختالفات
داخلی در مورد اینکه آیا آنها واقعا ًبه عنوان گزینه های پایدار

این در حالی است که گاز طبیعی میزان قابل توجهی گازهای
گلخانه ای تولید میکند.

واجد شرایط هستند یا خیر در این بین به چشم میخورد.

در پروپــوزال مذکــور آمــده اســت« :الزم اســت بدانیــم کــه

این پیشــنهاد با هدف حمایــت از حرکت بلــوک اتحادیه اروپا

بخشهــای گاز طبیعــی و انرژی هســتهای میتوانند به کربن

متشــکل از کشــورها به ســمت آینده ای بدون کربــن و اعتبار

زدایــی اقتصــاد اتحادیــه اروپــا کمــک کننــد» .همچنیــن در

بخشیدن به اتحادیه اروپا به عنوان یک استانداردساز جهانی

پروپوزال ذکر شــده که « برای انرژی هسته ای ،باید اقدامات

بــرای مبــارزه با تغییــرات آب و هوایی شــکل گرفته اســت .اما

مناســبی بــرای مدیریــت و دفع زباله هــای رادیواکتیــو در نظر

این واقعیت که کمیســیون اروپا به آرامی متن را در اواخر روز

گرفتــه شــود و بــرای گاز ،محدودیــت های انتشــار کربــن باید

جمعــه ،در آخریــن ســاعات ســال  ،2021پــس از دو بــار وعده

بسیار کمتر از حد تولید شده توسط نیروگاه های زغال سنگ

ارائه ســند با تأخیر در اوایل ســال ،2022در میان کشــورهای

تنظیم شود» .تیری برتون ،کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا

عضو توزیع کرد ،نمایانگر راه دشــوار تصویب پیشنویس آن

ماه گذشــته گفــت که اتحادیــه اروپا باید «عمل گرا» باشــد و

بوده اســت .اگر اکثریت کشــورهای عضو از آن حمایت کنند،

تولیــد کلــی برق خود را در ســه دهه آینــده دو برابــر کند و این

به قانون اتحادیه اروپا تبدیل می شود و از سال  2023اجرایی

«بدون انرژی هسته ای به سادگی امکان پذیر نیست».

شماره  | 28هفته چهارم | دی ماه 1400
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پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review

ســاخت نیــروگاه هــای گاز طبیعی بیشــتر
بــه محیــط زیســت آســیب میرســاند

مبنــی بــر اینکــه  10درصد از تأسیســات نظامی موجــود و آتی
باید تا سال  2035به انتشار خالص صفر برسند.
نیروگاه های گازی نه تنها سوخت فسیلی می سوزانند ،بلکه
منبــع نشــت گاز متــان بــه اتمســفر از شــبکه گاز طبیعــی نیز
هســتند .اگرچه متان به اندازه دی اکســید کربن در اتمسفر

ایجاد مشاغل ساختمانی و ایجاد بازده برای سرمایه گذاران

فوقانــی باقــی نمی ماند ،ولی گاز گلخانه ای بســیار قوی تری

دلیــل خوبی بــرای ســاختن نیروگاههــای گاز طبیعی بیشــتر

اســت .بر اســاس گزارش آژانــس حفاظت از محیط زیســت

نیست .چرا ایلینویز هنوز در نظر دارد  3نیروگاه گاز طبیعی

ایــاالت متحده ،تأثیر منفی نســبی هر پونــد متان به ازای هر

جدید بسازد؟

پوند دی اکسید کربن در یک دوره  100ساله  25 ،برابر است.

نیــاز به حرکــت به ســمت منابع انــرژی تجدیدپذیــر هیچگاه

به عنوان بخشی از قانون جدید انرژی سبز ایلینویز ،مردم و

به این وضوح خودش را نمایش نداده اســت .هر روز نشــانه

شرکت ها تشویق به خرید وسایل نقلیه الکتریکی می شوند.

هایــی از ویرانــی ناشــی از تغییــرات آب و هوایــی در اطــراف

تحقق اهداف انرژی پاک همچنین مستلزم تبدیل گرمایش

ما مشــاهده میشــود .دنیا شــاهد ثبت دماهای بیســابقه ،

ساختمان ها از گرمایش با گاز به گرمایش الکتریکی و وسایل

طوفان های قوی تر ،خشکسالی های شدیدتر ،آتش سوزی

برقی است .با این حال ،تنها در صورتی مزایای این انتقال به

های جنگلی عظیم ،ســیل های تاریخی و موارد دیگر اســت.

طور کامل محقق میشــود که منبع انرژی نهایی از باد ،آب یا

بیشــتر این موارد ناشــی از ســوزاندن ســوخت های فسیلی

انرژی خورشیدی تجدید پذیر حاصل شود ،نه گاز طبیعی.

اســت کــه گازهای گلخانــه ای را آزاد مــی کند و ســیاره را گرم

ساخت نیروگاه های گازی جدید تا حدی نتیجه تأخیر چندین

می کند.

ســاله قوه مقننه در تصویب قوانین جدید انرژی پاک است.

با ایــن حــال ،برنامههایی برای مرکــز انرژی لینکلــن لند ،یک

هیچکس نمی دانست که نیروگاه های هسته ای در معرض

نیروگاه گازی در نزدیکی ایالت پاونی در بخش ســانگامون ،

تهدیــد اقتصــادی ،ممکن اســت بتوانند با کمــک قانون آب و

در حدود  13و نیم مایلی جنوب اسپرینگفیلد  ،در حال انجام

هوا ،باز بمانند یا به عنوان نمونه پرداخت یارانه برای تشویق

اســت .پیش نویس مجوز توســط آژانس حفاظــت از محیط

ســاخت تاسیســات انرژی ســبز کامــا مبهم بود .ایــن تأخیر

زیســت ایلینویز در حال بررســی اســت ،این خبری تلخ برای

همچنیــن باعث از دســت رفتــن فرصت کاهــش قبوض برق
مصرف کنندگان شــد .نیروگاه های گاز ســوز مذکور احتماال ً

در زمــان دولــت بروس راونر تأیید شــده بودنــد ،به زودی در

باید حداقل  20سال کار کنند تا به سرمایه گذاران خود سود

نزدیکــی الــوود و موریــس فعالیت خود را آغــاز خواهند کرد.

برســانند ،ایــن در حالــی اســت کــه قانــون انرژی پــاک هدف

مرکز انرژی لینکلن لند به تنهایی بیش از  800000خودرو دی

تبدیل  100درصدی شبکه برق به انرژی پاک را تا سال 2045

اکســید کربن منتشــر می کند .همانطور که شــیکاگو تریبون

تعیین کرده اســت .اما به نظر میرسد نیروگاههای گاز سوز،

گــزارش داد ،انتشــار گازهــای گلخانــهای از هــر ســه نیروگاه

دستیابی به این هدف را به تاخیر میاندازند .تصویب قانون

گازی جدیــد نســبت بــه چهــار نیــروگاه زغالســنگ که ســال

انــرژی پــاک در ایلینویــز نقطه عطــف مهمی بود .امــا این امر

گذشــته تعطیل شدند ،دی اکسید کربن بیشتری را وارد جو

مســتلزم مشارکت کامل افراد ،کســبوکارها و تمام سطوح

میکند .ســاختن نیــروگاه هــای گاز جدید به وضــوح با آنچه

دولت بــرای جلوگیری از بدترین اثرات تشــدید تغییرات آب

دولــت و ملت بایــد انجام دهنــد مغایــرت دارد .همین هفته

و هوایی است.

طرفداران محیط زیست است که در مورد قانون جدید انرژی
ً
پاک ایلینویز مذاکره کرد ه بودند .دو نیروگاه گاز دیگر که قبال آخریــن نیروگاهها در نوع خود در ایلینویز خواهند بود .آنها

گذشــته ،جو بایدن قوانین مربوط بــه انرژی پاک را امضا کرد
1. Pawnee in Sangamon
2. Springfield
3. Bruce Rauner
4. Elwood and Morris
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اقتصاد انرژی

تــاش برخــی از نماینــدگان آمریــكا بــرای جلوگیــری از ممنوعیــت
صــادرات نفــت خــام آمریــكا
مهرزاد زمانی
بیان موضوع:

جدید كرونا موجب كاهش قابل توجه قیمت نفت شــد.

دوازده نماینده دموکرات کنگره از جو بایدن خواستند که با آزاد کردن

بــا ایــن حــال ،حتــی طرفــداران بهــره بــرداری از ذخایر اســتراتژیك

بخشــی از ذخایر اســتراتژیک نفت آمریکا و عالوه بر آن با ممنوعیت

اذعــان دارنــد کــه ایــن یــک راه حــل طوالنــی مــدت نیســت و فقط

صادرات نفت ،با قیمت های باالی بنزین مبارزه کند .نامه ارسالی به

در کوتــاه مــدت اثــر کمــی دارد .بــه ایــن دلیل کــه مقــدار محدودی

بایدن بر فشاری که کاخ سفید حتی از جانب حزب خود برای کاهش

نفــت در ذخایر اضطراری وجود دارد و آزادســازی آنها عدم تعادل

قیمتهــا در پمــپ بنزینها بــا آن روبهرو اســت ،میافزاید .افزایش

عرضــه و تقاضای اساســی ناشــی از افزایــش تقاضــا را در بحبوحه

قیمتهــا موجــب خشــم آمریکاییهــا و بزرگتریــن جهــش تــورم در

بهبــود اقتصــادی و عرضــه ضعیــف اوپــک ،ایــاالت متحــده و ســایر

دهههای اخیر شده است .دموکراتهای مجلس نمایندگان آمریکا

تولیدکنندگان بزرگ حل نخواهد کرد .خانا در این مصاحبه گفت:

به رهبری روخانا ،نماینده کالیفرنیا ،این موضوع را «مسئله فوری»

این اقدام نوشــدارو نخواهد بود .امــا ما باید آنچه را که می توانیم

خواندند و از بایدن خواستند انرژی مقرون به صرفه و قابل اعتماد را

انجام دهیم .سوال دیگر آن است كه آیا ممنوعیت صادرات کمک

برای خانوادههای آمریکایی تضمین کند .حال سوال این است كه آیا

می کند یا آسیب می رساند؟

این دو اقدام موجب كاهش قیمت نفت و بنزین میشود.

چندین كارشناس هشدار دادهاند که چنین اقدامی میتواند برای
مصرفکننــدگان آمریکایی نتیجه معکوس داشــته باشــد .گلدمن

تحلیل كارشناسی:

ساکس در ماه گذشته اظهار داشت که ممنوعیت صادرات احتماال ً

در نامــه نماینــدگان بــه جــو بایــدن آمــده اســت :مــا بایــد از تمــام

ضــد تولیــد خواهــد بــود و تأثیــر صعــودی احتمالــی بــر قیمتهــای

ابزارهایــی که در اختیار داریم برای کاهــش قیمت بنزین در کوتاه

خردهفروشی سوخت خواهد داشت .به این دلیل که نفت کاالیی

مدت اســتفاده کنیم و ممنوعیت صادرات نفت خام آمریکا باعث

اســت که در ســطح جهانی معامله می شــود و قیمت بنزین آمریکا

افزایش عرضه داخلی و فشار نزولی بر قیمتها برای خانوادههای

توســط برنت معیار جهانی تعیین میشود .اگر جهان دسترسی به
بشــکه های آمریکا را از دست بدهد ،قیمت برنت احتماال ًبه دلیل

نامــه مشــابهی را بــرای بایدن ارســال کردند .خانا در یــک مصاحبه

عرضه کمتر افزایش می یابد و پاالیشــگاههای نفت ایاالت متحده

تلفنــی بــه ســی ان ان گفــت :مســئولیت اصلــی مــا ایــن اســت كــه

نمیتوانند برای تولید گازوئیل ،ســوخت جت و بنزینی که اقتصاد

بــه طریقــی هزینــه را بــرای طبقــه کارگــر آمریکایی کاهــش دهیم.

بــه آن متکی اســت به نفت داخلــی تکیه کنند .پاالیشــگاه ها نفت

ایــن چیزی اســت که مــردم از آن ناراحت هســتند و مــا باید به این

آمریکا را با بشکه های خارجی مخلوط می کنند تا این محصوالت را

نگرانی رسیدگی کنیم .بایدن درجهت كنترل قیمت بنزین دستور

تولید کنند .خانا در مورد تحلیل کارشناســان صنعت تردید دارد و

اســتفاده از ذخایر اســتراتژیك را صادر كرده اســت و وزارت انرژی

اســتدالل کرد که آنها ممکن است در هشدار نسبت به ممنوعیت

ایــاالت متحــده روز  17دســامبر اعــام کــرد کــه  18میلیــون بشــکه

صــادرات نفــت دچــار تضاد باشــند .مــارک زنــدی ،اقتصاددانی که

نفــت از ذخایــر اســتراتژیک نفــت خواهــد فروخت و پیشــنهادات

اغلــب مــورد توجــه کاخ ســفید اســت نیــز در ایــن خصــوص تردیــد

شرکتها برای خرید آن در  4ژانویه ،به عنوان بخشی از این برنامه

دارد .زنــدی ،اقتصــاددان ارشــد مــودی آنالیتیکــس در ایمیلــی بــه

بــا هــدف کاهــش قیمت ســوخت ،انجــام خواهــد شــد .آزاد کردن

 CNNگفت :من طرفدار ممنوعیت صادرات نفت نیستم .من شک

ذخایــر اســتراتژیك در حــال حاضر بــه کاهش قیمت نفــت پس از

دارم که قیمت بنزین را به طور معناداری کاهش دهد ،زیرا قیمت

رســیدن بــه بشــکه ای  85دالر در اواخــر اکتبر تا حــدود كمی کمک

بنزیــن تــا حد زیادی توســط قیمــت جهانی نفت تعیین می شــود و

کرده اســت ،كه به نوبه خود به جلوگیــری از افزایش قیمت بنزین

نــه قیمت نفت تولیــد داخل .پس از لغــو ممنوعیت صادرات نفت

کمــک کــرده اســت .البتــه همزمــان با ایــن اقدام گســترش ســویه

خام توسط کنگره در اواخر سال  ،2015تولید نفت و گاز در حوضه

آمریکایــی خواهــد شــد .دموکــرات های ســنا نیــز اوایل مــاه جاری
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گزارشهای تحلیلی

پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review
پرمیــن افزایش یافــت در حالی که مصرف داخلــی ثابت باقی ماند

کــه مــازاد عرضــه نفــت خــام آمریکا به ســرعت بــه مخازن برســد و

که منجر به ساخت انبوه خطوط لوله و سایر زیرساختها و منجر

تولیــد را مجبــور به تعطیلــی کند و ســرمایهگذاری و تولید به زودی

به صادرات ایاالت متحده شــد .رونق حفــاری که این منطقه را در
جنــوب غربی ایاالت متحده بــه پربارترین میدان نفت و گاز جهان

کاهش قابل توجهی پیدا کند .در عین حال ،بازار جهانی از عرضه
 3میلیــون بشــکه در روز آمریــکا محــروم خواهد شــد کــه عمدتا ًاز

در دهــه گذشــته تبدیــل کــرد ،بــه دلیــل افزایــش تقاضــای داخلی

نفت خام ســبک و با کیفیت شــبیه برنت تشــکیل شــده است ،که

نبــود ،بلکــه ناشــی از افزایش شــدید صــادرات پس از ســال ۲۰۱۵

به این معنی اســت کــه قیمت برنت باید افزایــش یابد و این منجر

بــود .بیــن ســالهای  2015تا  ،2020مصــرف نفت آمریــکا در واقع

به جهش قیمت بنزین می شــود.

 7درصد کاهش یافت .با این حال ،کاهش مشــابهی در استخراج
در نیومکزیکــو و تگزاس وجود نداشــت .در عوض ،تولید ســوخت
فسیلی در حوضه پرمین در همان دوره زمانی  135درصد افزایش

•دســتور بایدن برای عرضه از ذخایر استراتژیك اثر كمی بر بازار

یافت .این رشد تولید همزمان با افزایش همزمان صادرات نفت و

نفــت و كاهــش قیمتهــا داشــته اســت و بــازار متاثــر از ســویه

گاز از سواحل خلیج فارس بود که از سال  2015تا  2020به میزان

جدید كروناســت .این موضوع موجب شــد كه نمایندگان طرح

 589درصد افزایش یافت .قبل از دسامبر  ،2015زمانی که فروش

ممنوعیــت صــادرات را مطــرح كنند تا بــا افزایش قیمــت بنزین

بــه کانادا محدود بود ،صادرات نفــت خام  5درصد از تولید نفت و

مقابله شود.

گاز ایــاالت متحده را تشــکیل می داد .رونق صــادرات تنها به نفت

•ممنوعیــت صــادرات موجــب افزایــش عرضه داخلــی و افزایش

خــام محدود نمیشــود .مدیــر عامل یــک شــرکت گاز طبیعی مایع

ســطح ذخیرهسازیها میشــود كه موجب كاهش قیمت WTI

بیان كرده است که هر هیدروکربنی که در حوضه پرمین تولید می

میشــود .از طرف دیگر كاهش صــادرات موجب كاهش عرضه

شــود خــواه نفت ،مایعات یا گاز باشــد ،باید صادر شــود .تصادفی

جهانــی نفــت شــده و در نتیجــه قیمــت نفــت برنــت افزایــش

نبــود که رشــد تولید در حوضــه پرمین پس از لغــو محدودیت های

مییابد و در نهایت تفاوت قیمت این دو نفت افزایش مییابد.

صــادرات نفــت خــام توســط کنگــره در اواخــر ســال  2015شــتاب

•اثــر ممنوعیــت صادرات بــر قیمت بنزیــن به ســادگی نفت خام

گرفــت .امــا لغــو ایــن ممنوعیــت به خــودی خود بــرای ایجــاد رونق

نیســت و كاهش قیمت بنزیــن احتماال به میزان كاهش قیمت

دوگانه تولید و صادرات در پرمین و ساحل خلیج فارس کافی نبود.

نفت  WTIنخواهد بود.

برای تحقق جهش صادرات و تولید ،شبکه وسیعی از خطوط لوله،

•بیشــترین اثرگــذاری ممنوعیــت صــادرات بــر تولیــد نفــت بــه

کارخانــه های فرآوری ،مخازن ذخیرهســازی و پایانههای صادراتی

خصوص از مناطق نفت شــیل خواهد بــود و درمجموع موجب

باید ســاخته می شــد .ایاالت متحده  3میلیون بشکه در روز نفت

كاهش تولید نفت خام آمریكا خواهد شــد.

خــام صادر میکند .بــه گفته تحلیلگران ،خطــوط لوله داخلی قادر
بــه تغییــر مســیر نفت خــام به پاالیشــگاه هــای آمریکایی نیســتند
کــه ظرفیــت کافــی برای پاالیــش آن را ندارنــد .این باعث میشــود

12

نظر كارشناسان و جمع بندی:

•پیشــنهاد نمایندگان در ممنوعیت صادرات بر پایه علمی نبوده
و بیشتر جنبه سیاسی دارد.

بازار انرژی

تحوالت بازار نفت در هفته منتهی به  31دسامبر 2021
کاهــش نگرانــی نســبت بــه تاثیــر ســویه امیکــرون بــر تقاضــای جهانــی نفــت و احتمــال عدم تغییــر در
برنامــه افزایــش تولیــد ماهانــه  400هــزار بشــکه در روز اوپــک پــاس
مهدی يوسفی

درهفتهمنتهیبه 31دسامبر 2021قیمتاکثرنفتخامهایشاخص

بشــكه رســید و قیمت نفتخام دوبی در بازار تك محموله با  6درصد

رونــد صعودی داشــت .ســبد اوپــك بــا  5/4درصد افزایش نســبت به

افزایش نســبت به هفته ماقبل به  76/77دالر در بشــكه رســید .در

هفتــه ماقبــل در ســطح  77/50دالر در بشــكه قرار گرفت و متوســط

همین دوره زمانی قیمت نفتخام وستتگزاس با 6/2درصد افزایش

ت برنت موعددار با  4/3درصد افزایش به  76/43دالر در
هفتگی نف 

نسبت به هفته ماقبل به  76/42دالر 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  3دسامبر 2021

71.72

- 9.8

66.89

- 14.3

72.06

- 10.4

هفته منتهی به  10دسامبر 2021

74.14

3.4

71.3

6.6

74.5

3.4

هفته منتهی به  17دسامبر 2021

74.27

0.2

71.23

- 0.1

73.77

-1

هفته منتهی به  24دسامبر 2021

73.55

- 1.0

71.98

1.1

73.28

- 0.7

هفته منتهی به  31دسامبر 2021

77.5

5.4

76.42

6.2

76.43

4.3

هفته

در  23دسامبر  2021در بازار فیوچر و در بورس آیس ،قیمت نفت

قــرارداد مــاه اول وســت تگــزاس  73/79دالر در بشــکه بــود کــه

برنت در وضعیت بکواردیشــن قرار داشــت .قرارداد ماه اول برنت

نســبت به قرارداد ماه چهارم به مقدار  1/39دالر در بشــکه بیشتر

 76/85دالر در بشــکه بــود کــه نســبت بــه قــرارداد مــاه چهــارم به

بــود .وضعیــت بکواردیشــن در بازار آتیها بیانگر آنســت که رشــد

مقدار  1/19دالر در بشکه باالتر بود .قیمت نفت وست تگزاس در

تقاضا بیش از رشد عرضه است و بازار با کمبود عرضه مواجه بوده

بــورس نایمکس نیز در وضعیت بکواردیشــن قرار داشــت و قیمت

و از ذخیرهسازیها برداشت میشود.

نمودار .1قیمت نفت برنت و وســت تگزاس در بورس آیس و نایمکس در  31دسامبر 2021
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پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review
در هفته منتهی به  31دسامبر  2021عوامل مختلفی در نوسانات
قیمت نفت موثر بود كه در ذیل به مهمترین آنها به تفكیك عوامل
تضعیفكننده و تقویت كننده اشاره میشود.

مربوط به  13مارس  2020با  13/1میلیون بشکه در روز است که تولید
کنونی هنوز  1/3میلیون بشکه کمتر از آن است؛
 .7رویترز اعالم کرد که ممکن اســت عربســتان ســعودی قیمت رسمی

تضعيف کننده:

فروش نفت خود را به مشــتریان آســیایی برای تحویل در ماه فوریه

 .1نگرانی نســبت به شــیوع موجهای جدید ویروس کرونا به خصوص

حدود یک دالر در بشکه کاهش دهد؛
 .8رویتــرز در پیــش بینــی خــود از قیمت نفــت بــرای ســال  2022که بر

نــوع جهش یافته آن موســوم بــه امیکــرون و تاثیرگذاری بــر روند در
حال رشــد تقاضــای نفت؛ تعــداد مبتالیــان روزانه در جهــان مجددا ً

اساس نظر سنجی از  35تحلیلگر بازار نفت ارائه میکند ،اعالم کرد

رونــد صعودی به خود گرفته و در روز  30دســامبر به  1/889میلیون

که در سال  2022قیمت نفت برنت  73/57دالر در بشکه است که

نفر رســید در حالیکه در روز  23دســامبر حدود یک میلیون نفر بود،

 2درصد نسبت به پیش بینی ماه قبل این نهاد پایین تر است.

از اینرو در برخی کشــورها محددیتهای جدیدی وضع شــده است.

تقويت کننده:

اگرچه بر اساس گزارش های اولیه این سویه قدرت کشندگی کمتری

 .1ادامــه سیاســت اوپک پــاس مبنی بر عــدم تغییردر برنامــه افزایش

دارد اما به دلیل قدرت باالی ســرایت آن این نگرانی را در بســیاری از

تولید ،در جلسه اوپک پالس که در  2دسامبر برگزار شد ،توافق شد

کشــورها ایجاد کــرده که افزایش بیش از حد مبتالیان ممکن اســت

کــه همچنان به برنامه افزایش تولید ماهانه  400هزار بشــکه در روز

سیستم بهداشتی آنها را برای پذیرش بیماران جدید با مشکل مواجه

بــرای مــاه ژانویه  2022ادامه دهند ،جلســه بعدی اوپــک پالس در 4

کند از اینرو شروع به ایجاد محدودیت برای کنترل آن نموده اند؛

ژانویــه برگــزار میشــود و گمانه زنیهــای اولیه حاکی از آن اســت که

 .2اجرایی شدن برنامه کشورهای آمریکا ،ژاپن ،چین ،هند ،کره جنوبی

اوپــک علیرغــم افزایــش قیمتها در هفته جــاری به ایــن رویه ادامه

و انگلیس برای برداشت  71میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک خود؛

دهد .از یک طرف پادشاه عربستان اعالم کرد که توافق اوپک پالس

 .3ادامه مذاکرات هسته ای ایران و گروه 4+1؛

برای ثبات بازار نیاز اســت و کشــورها باید به تعهد خود پایبند باشد

 .4در هفتــه منتهــی بــه  24دســامبر ذخایــر نفــت منطقــه کوشــینگ

وعراق نیز اعالم کرد که از افزایش  400هزار بشکه در روز اوپک پالس

اوکالهاما به مقدار  1/055میلیون بشــکه افزایش یافت و به ســطح
 34/729میلیون بشکه ،این ذخایر برای هفتمین هفته متوالی روند
صعودی داشت؛

برای ماه فوریه  2022حمایت میکند؛
 .2انجمــن نفــت آمریــکا( )APIاعــام کــرد کــه در هفتــه منتهــی به 24
دســامبر ذخیرهســازیهای نفــت خــام ایــن کشــور  3/090میلیــون

 .5در هفته منتهی به  31دسامبر  2021تعداد دکلهای حفاری فعال در

بشــکه کاهش یافته است ،در حالیکه پیشبینی میشد حدود 3/1

بخش نفت آمریکا  480دکل بود .اگرچه نسبت به هفته قبل بدون

میلیون بشکه کاهش یابد .عالوه بر این اداره اطالعات انرژی آمریکا

تغییر بود اما نســبت به هفته منتهی به  17دسامبر پنج دکل بیشتر

نیــز اعالم کرد که در هفته منتهی به  24دســامبر ذخیرهســازیهای

بود؛

نفــت خــام ایــن کشــور  3/576میلیــون بشــکه کاهــش یافتــه و بــه

 .6بر اساس گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا ،در هفته منتهی به 24

 419/995میلیون بشــکه رسیده است (البته بخشی از این کاهش

دسامبر تولید نفت خام این کشور با  200هزار بشکه در روز کاهش

به دلیل مالحظات مالیاتی شرکتها در پایان سال است که شرکتها

به  11/8میلیون بشــکه در روز رســید .باالترین ســطح هفتگی تولید

را تشویق به کاهش سطح ذخیره سازیها میکند).

نمودار .2ذخیرهسازیهای نفت خام آمریکا(میلیون بشکه)

14

همانطــور کــه در نمودار شــماره  2مالحظه میشــود ذخیرهســازیهای

ذخیره ســازیهای فرآوردههای میان تقطیر نیز با  1/8میلیون بشکه

نفــت خــام آمریــکا بــرای پنجمیــن هفتــه متوالــی کاهــش داشــت و در

کاهش به  122/4میلیون بشکه رسید؛

مجموع در پنج هفته گذشــته حدود  14میلیون بشکه کاهش یافته که

 .7انتشــار گزارشات اولیه در مورد سویه امیکرون که بیانگر آنست که

نشاندهنده رشد باالی تقاضا در این کشور است.

این ســویه اگرچه سرعت ســرایت باالیی دارد اما عالئم خفیف تری

 .3کاهــش تولیــد لیبی ،نیجریــه و اکــوادور به علت مشــکالت تعمیر و

دارد و قدرت کشندگی آن کمتر از سویه های قبلی است .در همین

نگهداری و توقف تولید در میادین نفتی و اعالم شرایط فورس ماژور

رابطه وزیر بهداشــت انگلســتان اعالم کرد این کشــور تا پایان سال

در صادرات نفت توســط این کشــورها ،تولید لیبــی و نیجریه در ماه

جاری محدودیت جدیدی را وضع نخواهد کرد .این در حالیست که

نوامبر به ترتیب  1/140و  1/399میلیون بشکه در روز بوده است؛

تعــداد مبتالیان روزانه در این کشــور روند فزآینــده ای دارد و در روز

 .4بــاال بودن قیمت گاز طبیعــی و ادامه اســتفاده از فرآوردههای نفتی

 30دسامبر به  189هزار نفر که  90هزار نفر باالتر از روز  23دسامبر

نظیر نفت کوره ،گازوئیل و پروپان به جای گاز طبیعی؛

است؛

 .5تضعیــف ارزش دالر ،شــاخص ارزش دالر در هفتــه منتهــی بــه 24

 .8در هفــت روز منتهــی به  21دســامبر خالــص وضعیت خریــد بورس

دســامبر  96/30بــود که در هفتــه منتهی به  31دســامبر به 96/05

بــازان در بــازار نایمکــس بعد از پنــج هفته کاهش ،به مقــدار 5059

رسید؛

قرارداد افزایش یافت و به  216913قرارداد رسید.

 .6در هفته منتهی به  24دسامبر ذخیره سازیهای بنزین در آمریکا با 1/4
میلیون بشکه کاهش به  222/7میلیون بشکه رسید .عالوه بر این

شماره  | 28هفته چهارم | دی ماه 1400
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پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review

سیاستهای راهبردی و ژئوپلیتك

چیــن و ایــاالت متحــده در رقابــت بــرای اثرگــذاری بیشــتر درجهــان
هســتند
سروش بغدادی

بیان مساله:

تحلیل و ارزیابی:

در ســال  ،2022چیــن بــه تــاش خــود بــرای تحکیــم اثرگــذاری

رویارویــی بیــن نیروهــای هنــد و چیــن در تابســتان  2020و نهایی

منطقــهای خود از طریق دیپلماســی اقتصادی ادامه خواهد داد و

شــدن توافقنامــه مبادلــه و همــکاری ( )BECAبــا ایــاالت متحده،

آمریکا به دنبال اســتفاده از فرصت های اقتصادی در کشــورهای

نشان دهنده تغییر وضعیت ژئواستراتژیک منطقه ای هند است.

پیرامــون چین خواهد بود تــا همزمان با پیشــبرد منافع اقتصادی

کنــار گذاشــتن وضعیــت غیــر متعهــد و همــکاری امنیتی بیشــتر با

و ژئواســتراتژیک آمریکا ،چین را عقب براند.

اســترالیا  ،ژاپن و رژیم صهیونیســتی ،توافقنامه مبادله و همکاری

در آغــاز ســال  2021و با شــروع انتقــال قدرت ریاســت جمهوری

( )BECAبــا ایاالت متحــده ،هند را در اردوگاه ایــاالت متحده قرار

در آمریــکا و انتخــاب جو بایدن بــه عنوان رئیس جمهــور آمریکا و

می دهد ،تغییری که نشان می دهد چین ،به جای پاکستان ،باید

پس از  4ســال درگیــری نامتعارف چین و آمریکا در دوره ریاســت

در درجه اول نگران دهلی نو باشــد.

جهمــوری ترامــپ ،روابط دو کشــور خصومت آمیزتــر از دهه های

در ســال  ،2022هند در موقعیتی قــرار خواهد گرفت که در جهت

قبلی شده بود .واشنگتن در حال حاضر چین را مهم ترین تهدید

عقــب رانــدن پیشــروی اقتصــادی و فنــاوری چیــن بــوده و نظــارت

بلندمدت آمریکا می داند و حتی اگر رویه مبادالت نیز تغییر کند،

دقیقــی بر تمامی فعالیــت های چین اعمال خواهــد کرد .در حالی

در آینده رقابت بین دو کشور در جنبه ها ،ابعاد و مناطق مختلف

کــه تجــارت بیــن هنــد و چیــن ادامــه خواهــد داشــت ،دولــت هند

تشــدید خواهد شــد .این رقابت در حال حاضر در سراســر جهان

بــه دنبال تقویت جذابیت کشــورش بــه عنوان عضو مهــم زنجیره

در حــال انجــام اســت ،چین تــاش می کنــد تا حوزه نفــوذ خود را

تامیــن جهانــی و بــه عنــوان جایگزینــی بــرای چیــن همزمان بــا باال

در مناطقــی از جنوب صحرای آفریقا تــا آمریکای جنوبی در قرن

گرفتــن تنش میان چین و غرب خواهد بود.

بیست و یکم گسترش دهد و بازتعریف کند .تا به امروز ،ایاالت

در سال  2022به احتمال زیاد تغییرات عمدهای در سیاست تایوان

متحــده نشــان داده کــه تمایلــی به بازگشــت به طــرز فکر دوران

در داخل ایجاد نخواهد شد :ادامه تالش برای استقالل اقتصادی از
پکن ،عمدتا ًاز طریق تالش برای متنوعسازی تجاری و افزایش فشار

محــور اصلــی هــر اســتراتژی سیاســت خارجــی خــودداری کــرده

بــر سیاســتمداران تایوانــی متمایل به چیــن ادامه خواهد داشــت.

اســت .اما با توجه به تحوالت چهار ســال گذشــته ،دولت بایدن

مانند هند ،تایوان به بازیگران بخش خصوصی بینالمللی در زمینه

در تــاش خواهــد بــود امنیــت ژئواســتراتژیک و منافــع تجــاری

تولیــد ،بهویژه فناوریهای اطالعــات و ارتباطات ،جایگزین جذابی

ایــاالت متحــده را ارتقــا دهــد و در عیــن حــال ،چیــن را بــه عقب

برای چین جلوه میکند .چالشــی که برای دولت بایدن وجود دارد،

براند .کشــورهای پیرامونی چین برخی از نمونه های آشــکار این

حفــظ موضع دولت ترامپ به طور غیرقابــل عذرخواهی ،طرفداری

فرصت در ســال  2022خواهد بود .به بیانی دیگر ،فشــار ایاالت

از چیــن تایپــه و در عین حال دور نگه داشــتن نیروهای آمریکایی از

متحــده بر کشــور های حاشــیه چین ،پیامد تالش های گســترده

درگیری مستقیم در منطقه خواهد بود.

چین برای رشــد اقتصادی از طریق مرکانتیلیســم .همگنی قومی

قزاقســتان ،قرقیزســتان و مغولســتان هــر ســه درگیــر منازعــات

و فرهنگــی و نهایتــا تحکیــم قدرت در پکن اســت .پس از چندین

سیاســی داخلــی هســتند کــه ناشــی از اثــرات جانبــی اقتصــادی

ســال رشــد پرتنش و شــوک اولیه همهگیری کوویــد ،19-اقتصاد

طرح جاده ابریشم نوین است .در قزاقستان و قرقیزستان ،این

چیــن نشــانههایی از بهبــود را نشــان میدهــد ،امــا روابــط ایــن

اختالفات باال گرفته اســت ،چرا که این دو کشــور شــاهد هجوم

کشــور بــا بســیاری از همســایگانش بــه طــور فزاینــد های ضعیف

ســرمایهگذاران و کارگــران چینــی در ســا لهای اخیــر بود هانــد

شده است.

کــه ســود مســتقیم چندانــی بــرای مــردم محلــی نداشــته اســت.

ویتنام ندارد و از تبدیل کردن رقابت آشکار برای نفوذ به عنوان
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در مغولستان ،جایی که تا به امروز سرمایه گذاری مستقیم کمتری

گذاشــته اســت .این تحــوالت باید برای شــرکت غربی کــه در حال

صــورت گرفته اســت ،پــروژه اقتصادی کریــدور چین -مغولســتان-

حاضــر منافــع تجــاری در هر یک از کشــورهای فوق دارنــد و ویتنام

روســیه  -در مراحــل برنامــه ریزی باقی مانده اســت ،زیــرا مقامات

را بــه عنوان جایگزینــی بالقوه برای چین در زنجیــره تامین در نظر

مغولستان بر این باورند که این پروژه به یک تله بدهی تبدیل می

گرفته اند ،هشدار آمیز باشد.

شــود و به طور بالقوه هزینه بســیار باالیی برای کشورخواهد كرد.

با توجه به روابط اقتصادی فعلی ،در حال حاضر شــرایط سیاســی

با این حال ،عامل مشترک نگرانی در سه کشور ،تالش چین برای

داخلــی در هر دو کشــور ویتنام و الئوس ،فاصلــه گرفتن از چین را

همگنی قومیتی و فرهنگی اســت.

غیرممکــن مــی کند .به ایــن ترتیب ،فرصت هــا در ویتنام و الئوس

در قزاقســتان و قرقیزستان ،اعتراضات بیشــتر به نحوه برخورد با

برای منافع غربی ها به اندازه برخی از همســایگان غربی و شمالی

قزاق ها و قرقیزهای ســاكن در استان سین کیانگ چین است ،در

چیــن درخشــان نخواهد بود .تنــش میان غرب و چیــن به درجاتی

حالی که در مغولســتان ،نارضایتــی به دلیل تالش چین برای تاثیر

خواهد رسید که هر دو طرف باید خود را برای گفتگو های سخت،

گذاری فرهنگی بر این کشــور می باشد.

طوالنی و پیچیده آماده کنند.

در حالــی کــه ایــاالت متحــده و دیگــر قدرتهــای غربــی توانایــی
چندانــی بــرای تغییــر رفتار چیــن در داخل این كشــور را ندارند ،به

جمع بندی و نتیجه گیری:

دنبال سرمایهگذاری بر تقویت چین ستیزی در این سه کشور می

اکنون ،با افزایش نگرانیها در مورد نفوذ پکن در سیاست داخلی

باشــند و احساسات ضد چینی در خیابانهای اوالنباتور ،آلماتی
و بیشــکک احتماال ًدر سال آینده افزایش مییابد.

کشــورهای همســایه و پیشبینی رشــد برای اقتصادهــای محلی و
نیروی کار ،سرمایهگذاریهای طرح یک جاده یک کمربند ،به طور

ویتنــام و الئــوس نمونــهای از تالشهای پکــن برای تحکیــم کنترل

فزایندهای با شــک و تردید مواجه شده است.

سیاســی هســتند .در حالــی کــه چیــن بــه دنبــال تحکیــم هژمونــی

بــا این وجــود احیای جاده ابریشــم نوین یــک اولویت اســتراتژیک

نظامی خود در دریای چین جنوبی است ،ویتنام در مورد دسترسی

برای چین اســت و شــواهدی دال بر تغییر راهبــرد پکن درمورد آن

بــه آبــراه های بیــن المللــی و برخی از جزایر نگران شــده اســت .به
طور مشابه ،الئوس که قبال ً درگير بدهی طرح جاده ابریشم شده

در ســال  2022وجود ندارد .پکن به دنبال تحکیم نفوذ منطقهای
خود از طریق دیپلماســی اقتصادی اســت .تعامل با همسایگان از

بــود ،اخیــرا ًکنترل شــبکه برق خــود را به یک شــرکت دولتی چینی

مهــم تریــن چالش هایی خواهد بــود که چین در ســال آینده با آن

واگــذار کــرده اســت .هــر دو کشــور احتمــاال بــا آســیبپذیریهای

روبرو خواهد شــد و قدرت های غربی ،یعنی ایاالت متحده آمریکا

زیســتمحیطی مواجه خواهند شد ،زیرا کنترل چینی ها بر منابع

و متحدانش به دنبال ســرمایه گذاری بر آن هستند.

آب باالدســتی تأثیــر قابلتوجهــی بر کشــاورزی در دلتــای مکونگ
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محیط زیست و فناوری

نقــش گاز طبیعی تجدیدپذیر در فرآیند گذار انرژی کشــور آ لمان
مهدیه ابوالحسنی چیمه

 -1طرح مسئله:

مقایســه با ســطوح انتشــار ســال  88 ، 1990درصد تا سال  2040و

کشــور آلمــان اهدافی را به منظور کاهش میزان انتشــار گازهای

در نهایــت دســتیابی به خالص انتشــار صفر تا ســال  2045اســت.

گلخانهای تعیین کرده اســت ،بر این اساس تالش این کشور برای

هیــدروژن ابــزار مهمــی بــرای دســتیابی به ایــن اهداف به حســاب

کاهــش  65درصــد از انتشــار گازهــای گلخانهای تا ســال  2030در

میآید و این کشــور از استفاده از هیدروژن سبز حمایت میکند.

نمودار  .1انتشار گازهای گلخانهای آلمان به تفکیک سالهای مختلف

منبع :آژانس محیطزیست آلمان

18

دولت فدرال تقاضای هیدروژن را تا ســال  2030برای این کشــور،

حداکثــر  14تــراوات ســاعت هیــدروژن ســبز تولیــد کنــد ،ترکیــب

معادل 90تا  110تراوات ســاعت برآورد کرده اســت و بر این اساس

سوخت موجود برای سیستم انرژی آلمان (نمودار  )2نشاندهنده

پیشبینــی میشــود تــا ســال  2030تاسیســاتی بــرای تولیــد آن بــا

نیاز روزافزون این کشــور به هیدروژن و ســایر گازهای تجدیدپذیر

ظرفیــت کل معــادل  5گیــگاوات در آلمان ســاخته شــود تــا بتواند

است.

نمودار  .2سیستم انرژی آلمان بر اساس سوختهای مختلف -سال 2018

منبع :آژانس بینالمللی انرژی

آلمــان یکی از پیشــگامان جهانی در تولید بیومتان اســت ،حتی اگر

از منابع برای تولید بیوگاز استفاده میشود :کشت زیستتوده:

هیــچ هــدف سیاســتی قطعی بــرای تولیــد بیومتــان وجود نداشــته

 164کارخانه که  84درصد بیومتان را تولید میکند ،پســماندهای

باشــد ،فرصتهــای بیومتان در این کشــور در حال افزایش اســت،

کشــاورزی در  8کارخانــه بــا تولیــد  4درصــد از بیومتــان ،پســماند

زیــرا توجه آلمان بــه کربنزدایی بخشهای گرمایــش و حملونقل

منابــع ارگانیــک حاصل از مــواد غذایی و صنایع نوشابهســازی در

اســت .البته نباید این مسئله را نادیده گرفت که بدلیل هزینههای

 6کارخانــه تولیــد کننــده  3درصــد از بیومتــان ،زبالههای زیســتی

باالیــی که تولیــد بیومتــان دارد ،یک گزینــه میانمــدت و بلندمدت

و شــهری در  11کارخانــه تولیــد کننــده  6درصــد از بیومتــان ،لجن

برای بخشهای نام برده شده در نظر گرفته میشود.

فاضــاب در دو کارخانه تولید کننده  1درصد از بیومتان هســتند.
نســبت باالی کشــت زیســتتوده منجر بــه بــروز نگرانیهایی در

 -2تحلیــل و ارزیابی:

مــورد پایداری تولید بیوگاز در آلمان شــده اســت که باعــث تغییر

 194کارخانــه بیومتــان بــا تولیــد کل  8.8تراواتســاعت برای این

در قوانین برای تمرکز توسعههای آتی در بستر زبالههای زیستی

کشــور مورد بررســی قرار گرفته اســت ،در آلمان از طیف متنوعی

شده است.

نمودار  .3کارخانههای بیومتان در آلمان به تفکیک منابع خوراک
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از  32کارخانــه مــورد بررســی هیــدروژن کــه در مناطــق مختلــف

نشــان داده شــده ،ظرفیــت تخمینــی کل تولیــد هیــدروژن در ایــن

آلمــان واقــع شــدهاند ،تنهــا  14کارخانــه آن ،بــا ظرفیــت کل تولیــد

پروژههــا 3.9تراواتســاعت بــوده کــه غالــب آن متعلــق بــه تولیــد

0.74تراواتســاعت فعال هســتند .در مقابــل ،وضعیت و ظرفیت

هیــدروژن ســبز بــا اســتفاده از الکترولیــز غشــایی تغییــر پروتون و

تولید هشت واحد دیگر مشخص نیست و همانطور که در نمودار4

الکترولیز قلیایی است.

نمودار  .4وضعیت كارخانه های تولید هیدروژن و ظرفیت آنها در آلمان

20

 -3جمعبندی:

خام را برای تولید حدود  10تراوات ســاعت بیومتان در سال ارتقا

آلمــان هــدف بلندپروازانــهای بــرای کاهــش انتشــار گازهــای

میدهد.

گلخانــهای بــه میــزان حداقــل  65درصــد تــا ســال  2030دارد .در

تولیــد هیــدروژن ســبز در آلمــان یــک تمرکز سیاســتی قــوی دارد.

اوایل دهه  ،2010آلمان اروپا را برای توســعه تولید بیوگاز رهبری

ظرفیــت تولیــد هیــدروژن موجــود ،در صورتیکــه تمــام پروژههای

مــی كــرد ،اگرچه مشــوقهای سیاســتی بــه دلیل نگرانــی در مورد

موجــود بــه نتیجــه برســد 3.9 ،تراوات ســاعت اســت و اگــر دیگر

مقدار زیادی از کشت زیستتوده که برای تولید بیوگاز استفاده

پروژهها به ســرعت توسعه یابند ،تا سال  2030تولید حداکثر 14

میشــد کاهش یافت .این کشــور حدود 10درصــد از تولید بیوگاز

تراوات ســاعت امکانپذیر خواهد بود.

ل
موسسهمطالعاتنیبا مللیارنژی
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