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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

روســیه معتقــد اســت نفــت  80دالری بطــور کامــل انعــکاس
وضعیــت بــازار اســت

ســرمایه گــذاری ناکافــی در نفــت و گاز میتوانــد
منجــر بــه افزایــش قیمــت شــود

افزایــش قیمــت گاز و بــرق اروپــا بــا عــدم افزایــش جریــان گاز
از روســیه

دولــت جدیــد نــروژ مــی خواهــد  322.4میلیــارد
کــرون از صنــدوق نفــت هزینــه نمایــد

تكذیــب درخواســت  LNGمــازاد از قطــر توســط دولــت
بریتانیــا

صاد ان رژی
اقت

امضاء قرارداد بلند مدت میان  Cheniereو Sinochem

امضــای تعهــد نامــه  COP26توســط هلنــد بــرای
پایــان دادن بــه ســرمایهگذاری در ســوختهای
فســیلی
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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  8اکتبر 2021

79.89

3.1

78.33

4

82.2

4.6

هفته منتهی به  15اکتبر 2021

82.55

3.3

81.04

3.5

83.85
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هفته منتهی به  22اکتبر 2021

83.52

1.2

83.43

2.9

84.62

0.9

هفته منتهی به  29اکتبر 2021

83.64

0.1

83.72

0.3

84.5

-0.1

هفته منتهی به  5نوامبر 2021

81.79

-2.2

81.78

-2.3

83.01

-1.8

مدیرمسئول :دکترمحمد صادق جوكار
		
ناظر علمی :مهرزاد زمانی

دبیر علمی :دکتر غالمعلي رحيمي
ويراستار علمی :مهندس عباس يعقوبي

تحلیــل چشــمانداز بــازار گاز ترکیــه در
میانمــدت تــا افــق 2030

اقتصاد

ا ن رژ ی
بازا

بررســی تحــوالت هفتگــی بازارهــای جهانــی
گاز طبیعــی (  6نوامبــر ) 2021
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تحوالت بــازار نفت در هفته منتهی به 5
نوامبر 2021

بررســی خــط لولــه تاپــی و تاثیــر تحــوالت آن
بــر منافــع ج.ا.ایــران
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آیــا برنامــه چیــن بــرای رســاندن ســهم
انرژیهــای غیرفســیلی بــه  80درصــد در
ســبد انــرژی خــود تــا ســال  2060قابــل
تحقــق اســت؟

فناو ری ان رژی
محیط زیست
و

نمودار قیمت نفت برنت و وســت تگزاس در بورس آیس و نایمکس در  5نوامبر 2021

نمــودار روند هفتگی تعداد دکلهای حفاری فعال در بخش نفت آمریکا
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اقتصاد انرژی
ســرمایه گــذاری ناکافــی در نفــت و گاز
میتوانــد منجــر بــه افزایــش قیمــت شــود

را برای رســیدن به هدف کاهش انتشار گازهای گلخانهای
خالص تا سال  2050اعالم کرده و  600میلیارد درهم (163
میلیــارد دالر) ســرمایهگذاری در انــرژی هــای تجدیدپذیــر
فراهــم نموده اســت .این برنامه در حالی منتشــر میشــود
کــه کنفرانــس تغییــرات آب و هوایــی ســازمان ملــل متحد
 COP26آغاز میشــود .دانشــمندان و مقامات بهداشــتی

ســهیل المزروعــی ،وزیــر انــرژی امــارات متحدهعربــی روز

هشــدار دادهاند کــه عوامل متعــددی نظیر گرمای شــدید،

دوشنبه گذشته بیان کرده است که سرمایهگذاری ناکافی

تشــدید گرســنگی ،کمبــود آب و تســریع تغییــرات آب و

در صنعــت نفــت و گاز طبیعــی میتواند بــه افزایش قیمت

هوایــی ،ســامت انســانها را تهدیــد میکننــد .جنــی میلر،

انــرژی منجرشــد .او در کنفرانــس هفتــه نفــت آفریقــا در

مدیــر اجرایــی اتحادیــه جهانــی آب و هوا و ســامت ،تاکید

دبــی گفــت کــه نفــت و گاز بــرای اطمینــان از تامیــن قابــل

کــرده اســت کــه بســیاری از برنامههای ملــی آب و هوا باید

اعتمــاد انــرژی در طول دوره گذار و بــرای اجرای پروژههای

تهدیدات بهداشــتی را نیز در نظر بگیرند و کاهش انتشــار

بــدون انتشــار کربــن مــورد نیــاز اســت .وی افــزود ،امارات

گازهــای گلخانهای ،کلیدی برای مهــار این خطرات خواهد

مایــل به ســرمایه گذاری در پــروژه های خورشــیدی و بادی

بود .او همچنین بیان داشــته است که« :تصمیمات اتخاذ

آفریقــا اســت و پتانســیل الزم را در توســعه هیــدروژن بــه

شــده در  COP26ســامت و رفــاه مــردم را برای ســالهای

عنوان منبع انرژی دارد .این کشــور در مــاه اکتبر برنامهای

آینده مشــخص خواهد کرد».

دولــت جدیــد نــروژ مــی خواهــد 322.4
میلیــارد کــرون از صنــدوق نفــت هزینــه
نمایــد

در ســال آینــده صــورت گیرد .رشــد تولید ناخالــص داخلی
نــروژ  3.8درصــد بــرآورد شــده اســت و در صــورت تحقــق
پیشبینی ها ،بیکاری در ســال آینده به  2.4درصد کاهش
خواهد یافت .تریگو اسالگســولد وودوم ( )SPوزیر دارایی
ایــن کشــور نیــز بیــان داشــته اســت کــه« :اقتصاد نــروژ به
خوبــی پیش مــیرود ،بودجه با ایــن امر تطبیق داده شــده

نخســت وزیــر  Jonas Gahr Storeمیخواهــد 322.4

اســت .نرخ بهره پایین میماند و این باعــث تقویت رقابت

همان چیزی است که دولت  Solbergدر آخرین پیشنهاد

یک جریان بســیار خوب یاد میکنند و به مردم کشــور خود

بودجــه خــود ارائــه داد 322.4 .میلیارد کــرون معادل 2.6

ایــن اطمینــان را میدهنــد کــه مســئولین نظارهگــر زندگــی

درصد از صندوق نفت اســت و در چارچوب استفاده کمتر

روزمره آنها هستند.

میلیــارد کــرون از صنــدوق نفــت هزینــه نمایــد .ایــن دقیقا ً نروژ شده است .مسئولین نروژی از این موضوع به عنوان

از  3درصــد از پــول نفــت میباشــد .پیشبینی میشــود که
ایــن هزینــه بــرای ایجــاد ارزش افــزوده ،اشــتغال و بیکاری
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رخدادهای انرژی
تحوالت بازار انرژی
روســیه معتقد اســت نفــت  80دالری بطور
کامــل انعــکاس وضعیت بازار اســت

در دسامبر  2021و ژانویه  2022چه اتفاقی خواهد افتاد.
اوپــک پــاس علیرغــم درخواســت هــای ایــاالت متحــده و ســایر
کشــورهای بــزرگ مصرف کننده نفــت برای افزایش بیشــتر عرضه،
تصمیم گرفت در دسامبر نیز تولید را  400هزار بشکه در روز افزایش
دهــد .اوپــک پــس از این نشســت اعــام کرد کــه این ائتــاف در ماه

الکســاندر نواک معاون نخست وزیر روســیه در مصاحبه ای پس از

دسامبر تولید خود را به میزان  400هزار بشکه در روز افزایش خواهد

نشســت اوپک پالس گفت :قیمت فعلی نفت در حدود  80دالر در

داد ،بــدون اینکــه بــه موضــوع چندیــن عضــو افریقایی اوپــک مانند

هر بشکه به اندازه کافی وضعیت بازار را منعکس می کند .به گفته

نیجریه و آنگوال پرداخته شود .این کشورها در تالشند تولید خود را

نــواک ،نماینــده روســیه در مذاکرات و نشســت های اوپــک پالس،

به ســطح سهمیه های مربوطه افزایش دهند ،اما در افزایش تولید

برخــی عوامل صعــودی و نزولی وجود دارد که تعیین می کند قیمت

عملکرد ضعیفی دارند .به نظر میرســد کــه دلیل رویکرد محتاطانه

ها در کوتاه مدت به چه ســمتی خواهند رفت .گســترش نوع دلتای

اوپک پالس برای حفظ سطح تولید ،مبنی بر این است که سه ماهه
چهارم کســری بازار کمتــر از آنچه قبال ًانتظار میرفــت ،خواهد بود

نفت هستند ،در حالی که جهش اقتصادی در بسیاری از اقتصادها

و ایــن وضعیــت در ســال آینده بــه مازاد عرضــه تبدیل خواهد شــد.

عاملــی صعــودی برای قیمت نفت خام اســت .به عقیــده وی قیمت

عربســتان سعودی و روسیه ،رهبران گروههای اوپک و غیراوپک در

امروز در حدود  80دالر در هر بشــکه به طور عینی وضعیت فعلی را

اوپک پالس ،هر کدام ســقف تولید کمی بیش از  10میلیون بشــکه

منعکــس می کند .باید دید با توجــه به واقعیت هایی که ذکر گردید

در روز خواهند داشت.

کرونا و محدودیتها در برخی کشورها عوامل منفی کاهش قیمت

افزایــش قیمــت گاز و برق اروپــا با عدم
افزایش جریان گاز از روسیه

به آسیا هدایت می شد .مسکو بارها گفته است که میتواند سوخت
ثبرانگیزنورداستریم 2بهاروپابرساند
بیشتریراازطریقخطلولهبح 
وبراینقارهفشارآوردهاستتاجریانهایعبوریازاینخطلوله1200
کیلومتری را تایید کند .قیمت برق در آلمان برای ســه ماهه اول ســال
آینده بــا افزایش  6.9درصدی به  166.50یورو در هر مگاوات ســاعت

قیمــت گاز و برق در اروپا بدلیل اینکه روســیه به وعدههای والدیمیر

رسید.سفارشاتگازآلمانازطریقخطلولهیامال-اروپابرایتحویلبه

پوتین در مورد افزایش عرضه گاز عمل نکرد ،افزایش یافت .معامالت

ایستگاهمالنوهنوزکمترازسطحعادیروزدوشنبهبود.درآخرهفته،

آتــی های گاز در هلند تا  9.7درصــد افزایش یافت ،زیرا معامله گران

گازپروم هیچ فضایی در مبــادی ورودی  Sudzhaو  Sokhranovkaدر

انتظار داشتند که انتقال گاز از طریق خط لوله کلیدی روسیه در روز

مرزبینروسیهواوکراینرزرونکرد.همچنینهیچظرفیتاضافیبرای

دوشــنبه بســیار پایینتر از حد نرمال باشــد .بزرگترین تامین کننده

ایستگاه مالنو در آلمان رزرو نشده است .اروپا فصل سرما را با کمترین

ســوخت اروپا قول داده بود که از روز دوشــنبه گاز بیشتری را به اروپا

میزان موجودی در بیش از یک دهه گذشته آغاز کرده و اگر زمستان

ارسال کند و پوتین به شرکت گازپروم دستور داده بود تا سایت های

سردتر از شرایط عادی باشد ،برای پاسخگویی به تقاضا کافی نخواهد

ذخیره سازی اروپایی خود را پس از تکمیل ذخیره سازی داخلی روسیه

بود .قطعی های برنامه ریزی نشــده نیز جریان گاز به اروپا را محدود

پر کند .درعوض ،این شرکت اعالم کرد که هیچ محموله اسپاتی را از

کرده اســت .این در حالی است که تقاضا افزایش می یابد.دمای هوا

طریق پلتفرم فروش خود در این هفته نمیفروشد و همچنین هیچ

در شمال غربی اروپا طی دو روز گذشته کمتر از حد نرمال بوده است

ظرفیت اضافی برای ارسال منابع بیشتر به اروپا در روز دوشنبه رزرو

و کارشناسان پیشبینی میکنند که هوا در هفته آینده حتی سردتر

نشده است .نیک ون کوترن ،تاجر ارشد شرکت انرژی هلندیPZEM

شود .با این حال ،برخی از تاجران همچنان این احتمال را می دهند

گفت«:اینوضعیتناامیدکنندهاستزیرابازارگازبهمنابعبیشتری

که مســکو بتواند در چند روز آینده گاز بیشــتری به اروپا ارســال کند.

نیاز دارد .اگر روسیه جریان گاز به اروپا را افزایش ندهد ،ممکن است

حتی اگر روســیه جریان گاز به این قــاره را افزایش دهد ،حجم دقیق

شاهد افزایش بیشتر قیمت ها باشیم».

آن مشخص نیست ،زیرا ظرفیت صادرات گازپروم تا زمانی که فضای

قیمت گاز اروپا در سال جاری بیش از سه برابر شده است ،زیرا روسیه

ترانزیتی اضافی رزرو نکند ،محدود خواهد بود .ممکن اســت عرضه

درحالیکهمحدودیتعرضهگازبهاروپاداشت،محمولههایالانجی

روسیه تا زمان راه اندازی نورد استریم  2کم بماند.
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تحوالت سیاستهای راهبردی و ژئوپلیتك
تكذیــب درخواســت  LNGمــازاد از قطــر
توســط دولــت بریتانیــا
بــه دنبال گزارشــی مبنی بــر اینکه انگلیس بــرای یک معامله
بلندمدت جدید و تامین منابع اضافی به دوحه نزدیک شده
است ،ســخنگوی دولت در  8نوامبر گفت که دولت بریتانیا
تقاضــای عرضه ال ان جی بیشــتری از قطر نکــرده یا تحویل
کوتــاه مــدت اضافــی را تضمین نکرده اســت .قیمــت گاز ماه
آینــده در  NBPبریتانیــا در حال حاضر گــران ترین قیمت در
میــان هاب های گازی اروپا اســت ،به طــوری که اس اند پی
گلوبــال پالتــس ( ) Global Platts P & Sقــرارداد NBP
دســامبر را در  5نوامبر  25.83دالر در هــر میلیون بی تی یو
ارزیابــی کــرد .این میزان حدود  363درصد بیشــتر از قیمت
یک سال پیش است.
بر اســاس گزارش فایننشال تایمز در  5نوامبر ،وزرای دولت
بریتانیــا با قطــر در مورد یک قرارداد بلندمــدت مذاکره کرده
انــد کــه در آن قطــر به «تامین کننــده آخریــن راه حل» برای
بریتانیــا تبدیــل می شــود .همچنین بر اســاس این گزارش،
قطــر چهــار محمولــه ال ان جی را برای تحویل بــه بریتانیا در

دو هفته گذشته جابجا کرده است.
سخنگوی دولت بریتانیا به اس اند پی گلوبال پالتس گفت:
«دولــت بریتانیــا هیــچ گونــه محمولــه اضافــی از دولت قطر
درخواســت یــا تضمین نکــرده اســت» .ســنتریکا بریتانیا در
حــال حاضر یک قرارداد بلندمــدت واردات ال ان جی با قطر
برای تحویل به پایانه  Isle of Grainدارد ،در حالی که انرژی
قطر خود مالک پایانه  South Hook LNGدر ولز اســت.
ســخنگوی دولــت بریتانیــا اعــام كرده اســت این كشــور در
حــال حاضــر محمولــه هــای منظــم ال ان جی از قطر و ســایر
تامیــن کننــدگان ال ان جــی را به عنــوان بخشــی از ترتیبات
تجــاری موجــود بیــن خریــداران و فروشــندگان دریافت می
کنــد .بوریــس جانســون ،نخســت وزیــر بریتانیــا ،در جریان
 COP26گفتگوهــای کوتاهی با تمیم بن حمد آل ثانی ،امیر
قطر داشت ،اگرچه تصور می شد که بحث ها بر روی توافق
اخیــر بین قطــر و رولز رویس در زمینه نــوآوری فناوری آب و
هوا متمرکز شده است.
انگلستان حدود نیمی از گاز مصرفی خود را تولید می کند و
برای تامین نیاز باقی مانده به واردات متکی است .بر اساس
داده های اس اند پی گلوبال پالتس  ،عرضه ال ان جی قطر
بــه بریتانیــا در ســال  2021تا به امــروز بــه  5.67میلیارد متر
مکعب رسیده است.

جک فوسکو ،رئیس و مدیر اجرایی چینیر اعالم نموده است؛
ما خوشــحالیم که این قرارداد بلندمدت ال ان جی را با گروه
امضــاء قــرارداد بلنــد مــدت میــان
ســینوچم  ،یکــی از شــرکتهای انرژی دولتی برجســته چین
 Cheniereو Sinochem
منعقــد نموده ایم و نقش چینیر در ارائه انرژی پاک ،مقرون
به صرفه و قابل اعتماد به بازار چین برای ســالهای آینده پر
چنیــر انــرژی اعــام کــرده اســت کــه شــرکت تابعــه آن ،رنگ تر خواهد شد.
چینیــر مارکتینــگ ،قــرارداد خریــد و فــروش ال ان جــی این قرارداد  SPAیک بار دیگر توانایی چینیر را در پاسخگویی
الــزام آور بــا شــرکت ســینوچم منعقد کرده اســت .تحت بــه نیازهــای مصرفکننــدگان ال ان جــی در سراســر جهــان
ایــن قــرارداد خریــد و فــروش ،گــروه ســینوچم موافقــت نشــان میدهــد .عالوه بــر این ،قــرارداد  SPAشــتاب تجاری
کــرده اســت کــه حجــم اولیــه تقریبــا ً  0.9میلیــون تــن در ما را بیشــتر تقویت می کند و بــار دیگر قدرت بازار جهانی ال
هــر ســال را از ژوئیــه  2022خریــداری کنــد کــه بــه  1.8ان جی و درخواســت جهانی برای ســرمایه گذاری در ظرفیت
میلیــون تــن در هــر ســال افزایــش خواهــد یافــت .مــدت اضافــی ال ان جــی ،از جملــه پــروژه مرحله  3گروه کریســتی
زمــان ایــن موافقتنامــه خریــد و فــروش (  )SPAتقریبــا ً ( )corpus Christiرا تأییــد مــی کنــد .پــروژه مرحلــه  3ایــن
 17.5سال است و گروه ســینوچم،ا لا نجی را به صورت گروه در حال توسعه و شامل  7واحد مایع سازی در مقیاس
 FOBدریافت خواهــد کرد .قیمت خرید ال ان جی تحت متوسط با ظرفیت اسمی کل تولید بیش از  10میلیون تن در
قــرارداد مذكــور با قیمت  ،Henry Hubبــه اضافه هزینه هر سال است كه تمامی تاییدیه های نظارتی الزم را دریافت
کرده است.
ثابت مایع ســازی ،نمایه می شــود.
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تحوالت محیط زیست و فناوری
امضایتعهدنامــه COP26توســطهلند
بــرای پایــان دادن بــه ســرمایهگذاری در
ســوختهای فســیلی

درجــه محــدود کنــد .بیــش از  25کشــور ،شــامل ســرمایه
گذاران بزرگ این تعهد را امضا کردند .نپذیرفتن این تعهد
نامــه توســط هلنــد باعــث انتقاداتــی از ســوی پارلمــان این
کشور شد.
هلنــد یک ســرمایه گذار نســبتا بزرگ در پــروژه های انرژی

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه هلنــد اعــام کــرد کــه ایــن

فســیلی در خــارج ازکشــور خــود مــی باشــد .ایــن کشــور از

کشــور تعهــد نامــه ی توقــف ســرمایه گــذاری هــای جهانــی

طریــق شــرکت بیمــه  Atradiusدر حــدود  1.5میلیارد یورو

در زغــال ســنگ ،نفــت و گاز را امضــا خواهــد کــرد .الزم به

پــروژه هــای شــرکتهای فعــال در اســتخراج نفــت و گاز

ذکــر اســت کــه هفته گذشــته ،هلنــد اظهار داشــته بود که

فراســاحلی در آفریقا را ضمانت کرده است.

ایــن تعهدنامه را امضا نمی کند زیــرا تصمیمات بزرگ را به

بانــک ســرمایه گــذاری اروپــا و بانــک توســعه  FMOنیــز از

کابینــه بعدی واگذار خواهد کرد.

تعهد نامه ی  COP26حمایت می کنند .بر اســاس گزارش

بریتانیــا میزبــان نشســتی با موضــوع تغییــرات اقلیمی بود

 ،NU.nlکشــورهایی کــه ایــن تعهــد را امضــا کردنــد اکنــون
تقریبا ً  20میلیارد یورو در انرژی های فســیلی برنامه ریزی

اســت کــه تا ســال  2022ســرمایه گــذاری در ســوخت های

کرده اند.

که در گالســکو برگزار شــد و اعالم کرد زمان آن فرا رســیده
فســیلی را متوقــف کنــد و تغییــرات دمای جهانــی را به 1.5

اهــداف واقــع بینانــهی گــذار انــرژی در
آفریقــا

و بیــن المللــی بــرای کمک بــه تشــکیل آینده ی پایــدار برای
تجــارت باالدســتی در آفریقــا خرســند اســت .بــه گفتــه ی
مدیــر اجرایــی این گــروه تولید و مصرف «مســئوالنه و پاک
تــر « انــرژی در آفریقا،کلیــد بازگشــایی رونــق اقتصادی در
این قاره می باشد .وی بیان داشت که ما به طور فزایندهای

گــروه صحــرا خواســتار اتخــاذ دســتورالعمل گــذار انــرژی

شــاهد تغییــر الگو در سیاســت ها و عملیــات نفت و گاز در

مناســب آفریقــا در بخــش باالدســتی ایــن قــاره شــد.

آفریقــا هســتیم و ایــن قابل ســتایش اســت .اینکــه آفریقا

 ، Adedoyin-Adeyinkaمدیــر اجرایــی ایــن گــروه بیــان

چگونــه و چــه زمانــی بــه گــذار انــرژی دســت پیدا مــی کند،

داشــته اســت کــه ســطح ناهمگــون و نابرابــر توســعه در

همچنــان بحــث جــدی بــرای جهــان اســت  .مــا ایــن آینــده

آفریقــا نکته ی مهمی اســت کــه باید هنــگام بحث پیرامون

مطلوب را در گروه صحرا برای آفریقا متصور هســتیم و در

اینکــه چگونــه ایــن قــاره و شــرکای بیــن المللــی آن بایــد به

حــال حاضر نیــز در حــال هماهنگ کردن ســرمایه گذاری و

هــدف مطلــوب گــذار انــرژی نزدیک شــوند ،در نظــر گرفته

مشــارکت خود در این زمینه می باشیم.

شــود .وی اظهــار داشــته اســت« :مــا بایــد اهــداف و نقــاط

مســئوالن گروه صحرا در تاریخ  8نوامبر  2021در همایش

عطــف واقــع بینانــه ای داشــته باشــیم کــه در نهایــت گذار

«عصــر نفت آفریقا» در مورد متنوع ســازی انرژی ،حفظ و

انــرژی در آفریقــا را به گونه ای افزایش دهد که هیچ یک از

تقویت بخش باالدستی آفریقا از طریق فناوری و نوآوری،

اهداف محقق نشــده باشــد باقــی نماند» .گــروه صحرا به

تامیــن مالی و تنظیم دســتورالعمل انرژی ســبز ســخنرانی

عنوان مهمترین مروج دسترســی به انرژی و محیط زیست

داشته اند.

پایدار از همکاری و مشارکت با سایر شرکتهای آفریقایی
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اقتصاد انرژی
تحلیــل چشـمانداز بازار گاز ترکیــه در میانمدت تا افق 2030
ندا علمالهدی
 -1مقدمه

ماه می  2020کاهش یافته اســت.با توجه به وابستگی شدید ترکیه

حجم ذخایر گاز ترکیه در سالهای اخیر به شدت بهبود یافته است.

به واردات گاز طبیعی ،كه عالوه بر هزینه ،آسیبپذیریهای امنیت

در ســال 2015میزان ذخایر گاز ترکیــه  5/7میلیارد مترمکعب برآورد

انرژی نیز ایجاد میكند ،اولویت اصلی ترکیه در رابطه با گاز طبیعی،

مــی شــد ولــی بعد از کشــف میدانــی در دریای ســیاه بــرآورد به 320

کاهش ســهم گاز وارداتی و افزایش ســهم منابع انــرژی تولید داخل

میلیارد متر مکعب رســید این میدان -دومین کشــف بزرگ جهان در

اســت .عالوه بر این در تولید برق به دنبال تقویت امنیت عرضه گاز

سال  - 2020در آبهای عمیق و فوق عمیق قرار دارد وگفته میشود

طبیعی با گسترش زیرساختها و تنوع بخشیدن به منابع واردات،

کــه ســهم واردات گاز تركیه پــس از خروج اولیــن گاز از این میدان به

هــم از طریق خطوط لولــه و هم گاز طبیعی مایع ( )LNGاســت.روند

میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت ،اما در حال حاضر ،واردات

کاهش وابستگی به گاز طبیعی در تولید برق مطابق با برنامه یازدهم

بیشتری همچنان برای تأمین تقاضای ترکیه مورد نیاز خواهد بود .با

توســعه ترکیه ( )2019-2023میباشــد که هدف آن افزایش امنیت

اینحال ،با انقضای نزدیک به  35میلیارد متر مکعب از قراردادهای

عرضه و دسترسی به گاز طبیعی است .برای این منظور ،دولت ترکیه

واردات گاز ایــن كشــور تا ســال  ،2027آغــاز تولید عمــده گاز داخلی

هدف خود را کاهش وابســتگی کشــور به واردات انرژی و جایگزینی

ترکیه نقش اصلی را در مذاکرات قراردادهای آینده ایفا خواهد کرد.

گاز وارداتی با منابع انرژی تولید داخل مانند زغالسنگ و انرژیهای

عــاوه بر ایــن ،افزایش خرید  LNGدر ســالهای اخیر نیــز باید مورد

تجدیدپذیر تعیین کرده است .عرضه گاز طبیعی ترکیه در سال 2019

توجــه قــرار گیرد .بــا توجه بــه راهاندازی خطــوط لوله جدید در ســال

در میان کشــورهای عضــو آژانس بینالمللــی انرژی ،رتبــه یازدهم و

 ،2020اهمیــت ترکیه به عنوان یک کشــور ترانزیتی افزایش یافته و

سهم گاز اين كشور در  TPESرتبه دوازدهم بوده است.

نبرد عرضه برای تأمین تقاضای فزاینده گاز ترکیه داغ شده است .از
اینرو بررســی و تحلیل چشمانداز بازار گاز ترکیه تا افق  2030بسیار

بــه دلیــل تولیــد بســیار پاییــن گاز داخلــی در ســال  2019کــه کمتر از
 1درصــد از کل تقاضــا را پوشــش مــیداد ،ترکیه تقریبا ًبــه طور کامل

حائز اهمیت است.

بــه واردات گاز متکی شــد .با افزایش تقاضای گاز طی دهه گذشــته،

 -2ارزیابی گزارش :نکات محوری
از اوایل دهه  ،1980گاز طبیعی به همراه زغالسنگ و نفت به عنوان
ســوخت های اصلــی در ترکیب انرژی ترکیه تبدیل شــده اســت .گاز

طبیعــی دومیــن منبع انــرژی در کل مصــرف نهایــی ( ،1)TFCبا 24.2

درصد در سال  2018و سومین منبع بزرگ انرژی در کل عرضه انرژی

اولیه ( ،2 )TPESبا  25.2درصد در سال  2019بوده است .انرژی گاز
طبیعی  18.7درصد از کل تولید برق در سال  2019را به خود اختصاص
داده است که دومین منبع بزرگ پس از زغالسنگ است .با اینحال،
سهم گاز طبیعی در تولید برق در سال  2019نسبت به سال ،2009
حــدود  32درصــد کاهش یافت ،زیرا ســهم زغالســنگ و انرژیهای
تجدیدپذیر افزایش یافته اســت .از نظر ظرفیت نصب شــده ،سهم
نیروگاه های گاز سوز از  36.1درصد در سال  2008به  27.1درصد تا

حجم واردات گاز در سال 2019حدود  26درصد افزایش یافته است.
مجموع عرضه گاز ترکیه در سال  2019معادل  45میلیارد متر مکعب
و در ســال  2018حــدود  49.8میلیــارد مترمکعب بوده اســت که این
كاهش عمدتا ًبه دلیل آب و هوای معتدل تر و نیاز كمتر به گاز طبیعی
در تولید برق میباشد.
تقاضای گاز در اوایل سال  2021به دلیل زمستان سخت به شدت
افزایــش یافــت و رشــد  8درصــدی در ســال  51.5 ( 2021میلیــارد
مترمکعب) پیشبینی شــده است .ریســک کاهش تقاضا برای گاز
در ترکیه وجود دارد ،زیرا اتکای تقریبا کامل به گاز وارداتی خارجی
که با دالر آمریکا قیمتگذاری میشــود و ســقوط لیــر ترکیه به طور
قابــل توجهــی هزینــه واردات گاز طبیعی بــه این کشــور را افزایش
داده است.
1. Total Final Consumption
2. Total Primary Energy Supply
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گزارشهای تحلیلی
نمودار  . 1عرضه گاز طبیعی به تفکیک

Source:Turkey,Energy Policy Review, IEA 2021
در بلندمــدت ،تقاضــا بــرای گاز به دلیل اســتفاده خانگی و صنعتی

با وجــود تالشها برای تنوع بخشــیدن به منابــع و کاهش واردات

همراه با رشــد اقتصادی افزایشــی خواهد بود .جمعیت رو به رشد

انرژی ،ترکیه واردات گاز را تا پایان دوره  2030افزایش خواهد داد.

ترکیه  ،تقاضای بخش مســکونی برای گاز طبیعی را به میزان قابل

پیشبینــی شــده اســت در ســال  2021ترکیــه  48.6میلیــارد متــر

توجهــی افزایــش خواهــد داد .تقاضای بخــش صنعتــی نیز محرک

مکعــب گاز وارد کنــد کــه ایــن رقــم در ســال ،2020برابــر بــا 47.2

مهمــی بــرای رشــد تقاضــای گاز در بلندمــدت اســت ،بــه ویــژه اگــر

میلیارد متر مکعب بوده اســت .انتظار بر این بوده اســت که ترکیه

اصالحات ساختاری اقتصادی موفقیت آمیز باشد .در کوتاهمدت،

در سال  LNG ،2020بیشتری وارد کند.زیرا در سال  ،2019علیرغم

علیرغم كشــف میدان گازی عظیم در دریای ســیاه در سال ،2020

کاهــش کلــی واردات نســبت به مدت مشــابه ســال قبــل ،واردات

در مــورد تقاضای گاز ترکیه باید محتاطانه برخورد کرد.

 LNGبه میزان قابل توجهی افزایش یافته بود .بخش اعظم LNG

بازار گاز ترکیه تحت تسلط شرکت دولتی بوتاش است که از لحاظ

از الجزایــر و قطــر تأمیــن شــد ،امــا ســهم  LNGوارداتــی از ایــاالت

تاریخــی یارانههــای زیــادی بــه گاز در بــازار داخلی اختصــاص داده

متحــده به طور قابل توجهی افزایش یافت.

اســت .کاهش ارزش لیر دولت را بر آن داشــته اســت تا قیمت گاز

نــگاه بــه دادههــای تاریخــی ترکیــه در ســال  2020نشــان میدهــد

را بــرای همه مصرفکننــدگان طی چند ماه گذشــته افزایش دهد،

کــه تقاضــای گاز در طــول همهگیــری کوویــد 19-انعطافپذیــری

زیــرا تفــاوت قابل توجه بیــن هزینه واردات انرژی بــه دالر و قیمت

قابلتوجهــی داشــته و تــا حــدی صعــودی نیز بــوده اســت .کاهش

یارانهای که بوتاش از مشتریان داخلی به لیر میگیرد ،منابع مالی

ارزش لیــر ترکیــه و تــورم بــاالی داخلــی باعــث افزایــش هزینههای

دولت را تحت فشار قرار داده است.عالوه بر این ،ضعف لیر باعث

واردات گاز طبیعی شــده است .در ســال  ،2022انتظار میرود که

تســریع حرکــت جایگزینــی گاز بــه زغال ســنگ و تالشهــای دولت

واردات خالــص گاز بــه  51.7میلیــارد مترمکعــب افزایــش یابــد.در

برای تنوع بخشــیدن به منابع انرژی خواهد شد .تولید برق با گاز،

اکتبر  ،2016روســیه و ترکیه در مورد ســاخت دو خط اول خط لوله

بزرگتریــن بخــش تقاضــای داخلــی را به خــود اختصــاص میدهد.

ترک استریم توافق کردند .این خط لوله اولین گاز را در اوایل سال

تالشهای ادامهدار تنوعبخشی دولت برای دور شدن از تولید برق

 2020تحویل داد.

بــا ســوخت گاز وارداتــی خارجی به این معنی اســت کــه بخش برق

انتظــار بــر ایــن اســت کــه ایــن کشــور در ســال  2030به ميــزان 71

گازی ،موقعیــت مســلط خود را در ترکیب بــرق ترکیه در دهه آینده

میلیارد متر مکعب واردات گاز داشــته باشد .تقاضای گاز در ترکیه

از دست خواهد داد.

در کوتاه مدت محدود است.
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پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review
نمودار .2چشماندازمصرف و واردات گاز طبیعی در کشور ترکیه

Source:Turkey Oil & Gas Q3 2021,Fitch Solution

در میان مدت ،افزایش ظرفیت خط لوله با روسیه و آذربایجان نیز

از طرف ترکیه ،دولت قراردادی را مستقیما ًبا دولت آذربایجان برای

دسترسی این كشور به گاز را افزایش خواهد داد .روسیه همچنان
تأمینکننده اصلی گاز ترکیه اســت و تقریبا ً 55درصد واردات را در

ساخت خط لوله گاز طبیعی ترانس آناتولی ( )TANAPامضا کرد که
گاز آذربایجان را از طریق ترکیه منتقل میکند و در مرز این کشور با

ســال  2015به خود اختصاص داده است .گاز خط لوله از ایران (16

یونان متوقف می شود.خط لوله ترانس آدریاتیك ( )TAPبه عنوان

درصد) و آذربایجان ( 12درصد) دو منبع مهم وارداتی دیگر هستند،

مســیر یونــان بــه جنــوب ایتالیا انتخاب شــده اســت .این خــط لوله

در حالی که  LNGالجزایر و نیجریه بخش اعظم نیاز گاز باقیمانده

همچنین  10میلیارد متر مکعب دیگر را از سال  2020به اروپا عرضه

ترکیــه را تأمیــن میکننــد .ترکیــه خرید  LNGخــود را در اواخر ســال

میكنــد و نقش اســتراتژیک ترکیــه را به عنوان یک کشــور ترانزیت

 2014و اوایــل ســال  2015افزایــش داد و از قیمتهای تك محموله

گاز ارتقا می دهد 6 .میلیارد متر مکعب دیگر از سال  2018به ترکیه

پایینتــر اســتفاده کرد که به دلیل ارتباط قیمــت آن با نفت کاهش

سرازیر شده و به  6.6میلیارد متر مکعبی که از فاز اول پروژه تحویل

یافــت .عالوه بر این ترکیــه همچنان یک حلقه مهــم در برنامه های

داده شده است ،اضافه شده است .در صورت تحقق توسعه بیشتر

انتقــال گاز طبیعــی از میــدان گازی بــزرگ شــاه دنیــز در دریای خزر

خط لوله ترانس آناتولی در آینده ،این امکان برای ترکیه وجود دارد

آذربایجان به اروپا است.

که گاز بیشتری از این مسیر انتقال دهد.
نمودار .2چشماندازمصرف و واردات گاز طبیعی در کشور ترکیه

Source:Turkey Oil & Gas Q3 2021,Fitch Solution
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آزادســازی بــازار گاز بخــش مهمی از اســتراتژی ترکیه بــرای کاهش

 -3نقطه نظر كارشناســی مؤسسه

وابســتگی بــه واردات را تشــکیل میدهد .بــه همینمنظور ،طی دو

بــر اســاس برنامه راهبردی 2023-2019اعالم شــده توســط وزارت

دهه گذشــته ،ترکیــه تالشهــای بلندپروازانهای را برای آزادســازی

انــرژی و منابــع طبیعی تركیــه ،این كشــور در نظر دارد بــه یک مرکز
تجارت انرژی تبدیل شود و صرفا ًبه عنوان یک پل یا کشور ترانزیتی

تغییــرات در قوانین مرتبــط با بازار گاز طبیعی در ســالهای  2001و

بــرای بازارهــای انرژی دیگــر باقی نماند .اســتراتژی انــرژی ترکیه در

 2007پشتوانه این تالشها است .اصالحات بازار در حوزه قوانین

چند ســال گذشــته حول تنوع و در دســترس بــودن منابع در تالش

ثانویــه مثل مجوزهــا ،تعرفههــا ،گواهیهای بازار ،عملیات شــبکه

برای تقویت امنیت انرژی این کشــور شــکل گرفته است .در ارتباط

انتقال ،توزیع و خدمات مصرفكننده و تسهیالت (زیرساختها و

بــا این هدف ،ترکیه بر افزایش ظرفیت تأسیســات انتقال ،توزیع و

تجهیزات) انجام شده است .قوانین مربوط به بازار آتی گاز طبیعی

ذخیرهســازی خــود و ایجاد واحدهــای جدید ذخیره ســازی مجدد و

با هدف افزایش کشــف قیمت و ارائه ابزارهای پوشــش ریســک به

تبدیل به گاز ( )FSRUو نیز اولویتبندی پروژههای خط لوله نفت

بازیگران بازار ،توســط دولت در حال آماده سازی است .در نهایت،

خــام و گاز طبیعی بــرون مرزی تمرکز یافته اســت .تركیــه قراردادی

دولــت نیــز در حــال انجــام مقدمــات قانونــی و عملیاتــی الزم بــرای

 3ســاله بــه میزان  11میلیارد متر مكعــب گاز را با آذربایجان به امضا

معرفــی عرضهکنندههــای متنوع به عنــوان آخرین راه حــل در بازار

رسانده و به گفته مسئولین این کشور ،پیشرفتهای قابل توجهی

گاز میباشد.

در تامین گاز طبیعی بیشــتر انجام شــده اســت .تقاضای بیسابقه

ترکیــه قصد دارد به یک مرکز تجارت انرژی تبدیل شــود ،هدفی که

تركیه برای گاز طبیعی در ســال جاری این كشــور را به ســمت خرید

یکــی از حوزههای سیاســتی کلیــدی در برنامه یازدهم توســعه این

در بــازار رو بــه رشــد اســپات هدایت كرده اســت .در عیــن حال این

کشــور نیز بیان شــده اســت .گســترش زیرســاختهای گاز ،تالش

كشــور در تــاش بــرای تجدیــد قراردادهــای بلندمدتی اســت كه در

برای کاهش تقاضای داخلی و آزادسازی تجارت گاز از طریق افتتاح

زمســتان امســال منقضی میشــوند و این خبرها همگی حاوی این

بازار بورس گاز طبیعی در سال  ،2018همگی گامهایی در این راستا

پیــام هســتند کــه ترکیه بــه دنبــال متنــوع کــردن عرضهکننــدگان و

بازارهــای گاز خود ،مانند بخشهای نفت و برق ،آغاز کرده اســت.

4

هستند .البته بازار آتیهای  1گازطبیعی نیز قرار است تا پایان سال

ورود شــرایط خــاص و متفاوتتــر در قیمــت گــذاری و تأمین امنیت

 2021راهانــدازی شــود .بــازار آتیهــای گاز طبیعــی خریــد و فــروش

تقاضــای انــرژی خــود در مفــاد قراردادهــا میباشــد.این قراردادها

قراردادهــای آتــی گاز طبیعی را تســهیل خواهد کرد و ممکن اســت

میتواننــد بــرای ایران پیامدهایی داشــته باشــند .این كشــور چهار

نقشــی محــوری در امــکان تجــارت و پوشــشدهی جریانهــای گاز

قــرارداد بلندمدت وارداتــی به میزان  16میلیاردمترمکعب در ســال

طبیعی از منابع مختلف ایفا نماید.

دارد كه ســال جاری منقضی میشــوند .از طرف دیگر در برنامهها و

بازار اســپات  2گاز که از  1ســپتامبر  2018بر اساس اصول معامالت

سیاستهای کشور ترکیه آمده است که ترکیه در نظر دارد تا سال

مستمر فعالیت میكند ،نه تنها سیگنالهای قیمتی را به بازار ارائه

2027حدود یک چهارم تقاضای خود را از میدان نفتی دریای سیاه

میدهــد ،بلکه به عنوان یک ابزار اضافی بــرای انعطافپذیری بازار

تأمیــن کند و معتقد اســت که این اقدام میتوانــد در مذاکره آنها با

عمــل میكنــد و تنوع منبــع و قیمــت را ارتقا میدهد .بازار ســازمان

کشــورهای دیگــر مؤثر باشــد .همه ایــن مــوارد در کنار هــم نیازمند

یافته به اپراتور سیستم انتقال ( 3 )TSOاجازه میدهد تا عرضه گاز

طراحی برنامه مناسب برای آینده بازار گاز ایران است.

تعادلی را از سکوی معامالتی بطور پیوسته به عنوان متعادلکننده
تأمین کند و گاز از طریق مكانیســمهای بازار عرضه گردد .هدف از

منابع و مأخذ:

ایــن توازن مبتنی بــر بازار جلوگیری از عدم تقــارن بین قیمتها در

• Turkey Oil & Gas Q3 2021,Fitch Solution

بــازار بــرق و گاز طبیعی اســت که در صــورت عدم قیمتگــذاری گاز

• Turkey,Energy Policy Review, IEA 2021

متعــادل در بازار ممکن اســت رخ دهــد .ایجاد بازار ســازمان یافته،
ترکیه را به اولین کشور در منطقه جنوب شرقی اروپا تبدیل میكند
که یک بازار تمام عیار گاز ایجاد کرده است.
1. Futures Market
2. Spot Market
3. Transmission Ssystem Operator
4. Floating Storage and Regasification Unit
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بازار انرژی

تحوالت بازار نفت در هفته منتهی به  5نوامبر 2021

جلسه چهارم نوامبر اوپک پالس و عدم تسریع در برنامه افزایش تولید ماهانه
مهدی يوسفی
در هفته منتهی به 5نوامبر 2021قیمت نفتخامهای شاخص بعد از

وقیمتنفتخامدوبیدربازارتكمحمولهبا 2درصدکاهشنسبتبه

آنکهبهمدتهفتهفتهروندصعودیداشت،روندصعودیآنمتوقف

هفته ماقبلبه 81/49دالر دربشكه رسید .در همین دوره زمانی قیمت

و روند نزولی به خود گرفت .سبد اوپك با 2/2درصد کاهش نسبت به

نفتخام وستتگزاس با 2/3درصد کاهش نسبت به هفته ماقبل به

هفتهماقبلدرسطح 81/79دالردربشكهقرارگرفتومتوسطهفتگی

 81/78دالردربشكهرسید.

ت برنت موعددار با 1/8درصد کاهش به 83/01دالر در بشكه رسید
نف 
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  8اکتبر 2021

79.89

3.1

78.33

4

82.2

4.6

هفته منتهی به  15اکتبر 2021

82.55

3.3

81.04

3.5

83.85

2

هفته منتهی به  22اکتبر 2021

83.52

1.2

83.43

2.9

84.62

0.9

هفته منتهی به  29اکتبر 2021

83.64

0.1

83.72

0.3

84.5

-0.1

هفته منتهی به  5نوامبر 2021

81.79

-2.2

81.78

-2.3

83.01

-1.8

هفته

در  5نوامبــر  2021در بــازار فیوچــر و در بــورس آیــس ،قیمت نفت

قیمت قرارداد ماه اول وست تگزاس  81/27دالر در بشکه بود که

برنت در وضعیت بکواردیشــن قرار داشــت .قرارداد ماه اول برنت

نســبت به قرارداد ماه چهارم به مقدار  3/41دالر در بشــکه بیشتر

 82/74دالر در بشــکه بــود کــه نســبت بــه قــرارداد مــاه چهــارم به

بــود .وضعیــت بکواردیشــن در بازار آتیها بیانگر آنســت که رشــد

مقدار  2/83دالر در بشــکه باالتر بود .قیمت نفت وســت تگزاس

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

در بــورس نایمکــس نیــز در وضعیــت بکواردیشــن قــرار داشــت و

و از ذخیرهسازیها برداشت میشود.

نمودار .1قیمت نفت برنت و وســت تگزاس در بورس آیس و نایمکس در  5نوامبر 2021
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در هفتــه منتهــی بــه  5نوامبــر  2021عوامــل مختلفی در نوســانات
قیمت نفت موثر بود كه در ذیل به مهمترین آنها به تفكیك عوامل
تضعیفكننده و تقویت كننده اشاره میشود.

در بخش نفت شیل برای سال  2022هستند؛
 .5انجمــن نفــت آمریــکا اعــام کــرد کــه در هفتــه منتهــی بــه  29اکتبر
ذخیرهسازیهای نفت خام این کشور  2/594میلیون بشکه افزایش
یافته اســت .عالوه بر این اداره اطالعات انرژی آمریکا نیز اعالم کرد

تضعيف کننده:
 .1نگرانی نســبت شــیوع موجهــای جدید ویــروس کرونا بــه خصوص
انــواع جهــش یافتــه آن و تاثیرگذاری بــر روند در حال رشــد تقاضای
نفت؛
 .2نگرانــی نســبت بــه افزایش قیمــت حاملهــای انــرژی و تاثیرگذاری
منفی آن بر روند بهبود اقتصاد جهانی؛
 .3اعالم تاریخ از ســرگیری مذاکرات هســته ای ایران و گروه  4+1از 29
نوامبر 2021؛
 .4افزایــش قیمــت نفــت و احتمــال افزایــش عرضــه غیر اوپــک پالس،
چندیــن شــرکت بــزرگ نفتی از جمله بــی پی و اکســان موبیل اعالم
کردنــد که در حــال برنامهریزی برای افزایش ســرمایهگذاری و تولید

کــه در هفتــه منتهــی بــه  29اکتبــر ،ذخیرهســازیهای نفت خــام این
کشــور  3/290میلیون بشــکه افزایش یافته و به  434/102میلیون
بشــکه رسیده اســت ،در حالی که پیش بینی میشــد  1/57میلیون
بشــکه افزایش یابد؛ در  7هفته گذشته حدود  20میلیون بشکه به
ذخیرهسازیهای نفت خام آمریکا افزوده شده است؛
 .6در هفــت روز منتهی به  2نوامبر خالص وضعیت خرید بورس بازان
در بــازار نایمکــس بــا  13791قــرارداد کاهــش بــه  277817قــرارداد
رسید؛
 .7افزایــش تعــداد دکلهای حفــاری فعــال در بخش نفــت آمریکا ،در
هفتــه منتهــی بــه  5نوامبــر  2021تعــداد دکلهای حفــاری فعال در
بخش نفت آمریکا با  6دکل افزایش به  450دکل رسید؛

نمــودار .2روند هفتگی تعداد دکلهای حفاری فعال در بخش نفت آمریکا

 .8بر اساس گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا در هفته منتهی به 29

را برای تضمین دسترســی مناســب به انرژی مد نظر قرار خواهد داد.

اکتبــر تولید این کشــور  11/5میلیون بشــکه در روز بود کــه  200هزار

در نتیجه توجه تحلیلگران به این مسئله معطوف شد که با توجه به

بشــکه در روز بیشتر از سطح هفته گذشته و  1میلیون بشکه در روز

افزایش قیمت خرده فروشی بنزین در آمریکا ،ممکن است در شرایط

بیش از ســال گذشــته در همین مقطع زمانی است و تولید به سطح

کنونی این كشور از ذخایر استراتژیک خود استفاده کند؛

قبل از طوفان آیدا رسیده است؛
 .9تقویت ارزش دالر ،شــاخص ارزش دالر در هفته منتهی به  29اکتبر
 93/80بود که در هفته منتهی به  5نوامبر به  94/09رسید؛

 .11چیــن اعالم کرد که بخشــی از ذخایر اســتراتژیک بنزیــن و دیزل خود
را بــرای افزایــش میزان عرضــه در بــازار و کمک به ثبات قیمــت انرژی
برداشت میکند؛

 .10جــو بایدن،رئیس جمهور ایاالت متحده در حاشــیه نشســت ســران

 .12تلویزیون العربیه متعلق به عربستان سعودی در گزارشی اعالم کرد

گــروه ۲۰خواســتار افزایش تولیــد کشــورهای تولیدکننده انــرژی در

که عربستان به زودی تولید خود را به بیش از  10میلیون بشکه در روز

جهت تامین میزان تقاضا و کمک به افزایش رشد اقتصادی در جهان

خواهد رساند.

شد .عالوه بر این کاخ سفید نیز اعالم کرد که واشنگتن تمامی ابزارها

شماره  | 20هفته چهارم | آبان ماه 1400

13

پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review
تقويت کننده:

افزایــش را کمتــر از مقــدار رشــد تقاضــا بــرآورد میکننــد .الزم به

 .1رشــد بــاالی تقاضا به دلیــل کاهش اثرات بحران شــیوع ویروس

ذکر اســت کــه اوپک پــاس در روز  18ژوئیه توافق کــرد که از ماه

کرونــا همــراه با تســریع در برنامههای واکسیناســیون در ســطح

آگوست تا پایان سال  2021ماهانه  400هزار بشکه در روز تولید

جهــان و رفع اغلب محدودیتهای شــدید ســال گذشته(ســطح

خود را افزایش دهد؛

مصــرف در اغلــب کشــورهای جهــان بــه ســطح قبــل از شــیوع
ویروس کرونا رسیده است)؛

مطابق با ســهمیه تولیدی خود؛

 .2رشــد کمتــر عرضــه نســبت به رشــد تقاضا بــر اســاس برآوردهای

 .6کاهــش ســطح ذخیرهســازیهای نفــت خــام در منطقه کوشــینگ

موسســات مختلــف مبنــی بــر اینكــه در مــاه نوامبــر حــدود یــک

اوکالهامــا بــرای چهارمیــن هفتــه متوالــی ،ذخایر ایــن منطقه در

میلیون بشکه در روز کمبود عرضه در بازار وجود خواهد داشت؛

هفته منتهی به  29اکتبر با  0/9میلیون بشــکه کاهش به 26/4

 .3افزایــش قیمــت گاز و پیشبینــی اســتفاده از فرآوردههــای نفتی

میلیون بشــکه رسید كه نســبت به سال گذشته در همین مقطع

نظیــر نفت کــوره ،گازوئیل و پروپان به جای گاز طبیعی ،ســوئیچ

زمانی  56درصد کمتر اســت؛

کــردن صنایــع از گاز بــه فرآوردههــای نفتــی و افزایــش ســرمای

 .7بنــا بــر گــزارش رویتــرز در شــرایط کنونــی روســیه وعربســتان

زمســتانی میتوانــد باعث تقاضای اضافــی برای نفت حدود 500

ســعودی مطمئــن هســتند کــه ســطح کنونــی قیمتهــا باعــث

هزار بشکه در روز شود؛

افزایــش ســریع در تولیــد نفت شــیل در آمریکا نخواهد شــد ،در

 .4جلســه اوپــک پــاس در  4نوامبــر برگــزار شــد و توافــق شــد کــه
همچنان به برنامه افزایش تولید ماهانه  400هزار بشــکه در روز
ادامــه دهنــد ،ایــن در حالیســت کــه اکثــر تحلیلگران ایــن مقدار
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 .5ناتوانــی برخــی تولیدکننــدگان اوپــک پــاس در افزایــش تولیــد

نتیجــه تولید اوپک پــاس را افزایش نخواهند داد؛
 .8بر اســاس گــزارش رویترز ســطح تولید اوپک پالس در مــاه اکتبر
کمتر از ســهمیه تعیین شده بوده است.

بازار انرژی

بررسی تحوالت هفتگی بازارهای جهانی گاز طبیعی
(  6نوامبر ) 2021

غالمعلی رحيمی
بررســی و تحلیل بازار گاز

در ایــن راســتا ،ترکیــه نیــز قیمــت گاز طبیعــی مــورد اســتفاده

قطــع انتقــال گاز از طریــق یکــی از خطــوط لولــه بــا مبــدأ روســیه

نیروگا ههــای بــرق را  ۴۷درصــد و قیمــت گاز مــورد اســتفاده

باعث گردید تا قیمت گاز اروپا در ابتدای هفته با رشــد ســنگینی

صنعــت را  ۴۸درصــد افزایــش داده اســت .ترکیــه کــه یکــی از

مواجه شــود .به گزارش راشــاتودی ،معکوس شــدن جریان گاز

بزرگترین واردکنندگان گاز در اروپاست ،به گازی که از روسیه،

در خــط لوله یامال روســیه باعث شــد تــا قیمــت گاز در معامالت

ایــران و جمهــوری آذربایجــان از طریــق خــط لولــه وارد میکنــد و

اولیه صبح روز دوشــنبه اول نوامبر  2021در بازار اروپا  11درصد

همچنیــن واردات گاز طبیعــی مایــع()LNGاز نیجریــه ،الجزایر و

افزایــش یابــد .از آنجــا کــه لهســتان تمایــل نــدارد ،بــه صــورت

تــک محموله هــا متکی اســت .این کشــور چهار قــرارداد واردات

مستقیم از روسیه گاز بخرد ،در برخی موارد انتقال گاز از طریق

بلندمدت به میزان مجموعا  ۱۶میلیارد متر مکعب در ســال دارد

خــط لولــه یامال که از بالروس و لهســتان عبور کــرده و به آلمان

کــه موعد آنها در ســال  2021به پایان میرســد .در شــرایطی که

میرســد ،متوقــف شــده و از آلمــان به ســمت لهســتان به شــکل

ترکیــه هنــوز ایــن قراردادها را تمدیــد نکرده اســت ،تقاضای باال

معکــوس جریان پیدا میکند .شــرکت گاز سیســتم لهســتان هم

برای گاز طبیعی در ســال جاری این کشــور را مجبور کرده اســت

گفته که اگرچه روند انتقال گاز از روســیه به لهستان در جریان

خریــد در بــازار تــک محمولــه را افزایش دهــد ،یعنــی باید حدود

اســت ،اما فعال از لهســتان به ســمت آلمان انتقال گازی صورت

 ۱۳میلیــارد متــر مکعــب LNGاز بازارهای تــک محموله خریداری

نمیگیــرد .ظرفیت انتقال خط لوله یامال روســیه  32.9میلیارد

کنــد کــه در حــال حاضــر قیمتهایــش افزایش سرســام آوری پیدا

مترمکعب در ســال اعالم شده است.

کرده است.

اتحادیــه اروپــا بــا افزایــش بــی ســابقه قیمــت گاز دســت و پنجه

قیمــت تــك محمولــه  LNGدر بازار شــمال شــرق آســیا طی دوره

نــرم میکنــد که میتوانــد بهبود اقتصادی ناشــی از همه گیری را

 29اكتبر الی  5نوامبر  2021از یک روند كاهشی برخوردار بوده

از مســیر خود خــارج کند .در واقــع در شــرایط حاضرمجموعهای

و بــا حــدود  2.3دالر كاهــش ( 7.64درصــد) ،از حــدود 30.08

از عوامــل بــازاری ،جغرافیایــی و سیاســی بــا هم ترکیــب و باعث

دالر در هــر میلیــون بی.تی.یــو تــا كمتــر از  27.78دالر در هــر

ایــن افزایــش قیمت شــده انــد .با ورود این قــاره به فصــل پاییز،

میلیــون بی.تی.یــو كاهــش یافتــه اســت .از ســوی دیگــر ،قیمت

کاهــش تدریجی دما و ضرورت گرمایش منازل ،احتمال کاهش

تــك محمولــه  LNGدر بــازار شــمالغرب اروپا طــی دوره مذكور از

آن وجــود نــدارد و تحلیلگــران هشــدار میدهنــد ممکــن اســت

یك روند افزایشــی برخوردار بوده و از حدود  22.25دالر در هر

وضعیت بدتری نیز پیش رو باشــد.

میلیــون بی.تی.یــو تــا بیــش از  25.4دالر در هر میلیــون بی.تی.

اگرچــه اتحادیه اروپا بــه تدریج وابســتگی طوالنی مدت خود به

یو رسیده است.

ســوختهای فســیلی را کاهش میدهد ،اما این تغییر به اندازه
کافــی ســریع و گســترده نبــوده کــه اثــرات بحــران را مهــار کنــد.
انتظــار نمــیرود مــوج افزایــش قیمتهــا بــه زود ی کاهــش یابد
چــرا که وزیــران اتحادیــه اروپــا دربــاره مجموعه اقدامــات کوتاه
مدتی که توســط کمیســیون اروپا برای کمک به مصرف کنندگان
و کســب و کارها برای مقابله با این بحران پیشنهاد شده است،
بحث کرد هاند.
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جدول  . 1روندتغییرات قیمت های تك محموله  LNGدر بازارهای اروپا ،آسیا و آمریكای التین طی دوره  29اكتبر الی  5نوامبر اكتبر 2021
(دالر در هر میلیون بی تی یو)
هفته

 29اكتبر 2021

 5نوامبر 2021

تغییر

منطقه شمال شرق آسیا

30.08

27.78

-2.3

چین

30.045

27.86

-2.185

هند

28.35

25.655

-2.695

منطقه شمالغرب اروپا

22.25

25.4

+3.15

ایتالیا

21.75

25.125

+3.375

یونان

22.45

25.6

+3.15

تركیه

22.45

25.6

+3.15

آرژانتین

27.08

26.2

-0.88

برزیل

26.62

25.93

-0.69

شیلی

27.57

26.99

-0.58

قیمت های تک محموله گاز طبیعی در بازار آمریکا (هنری هاب) طی

نوامبــر  2021كاهــش یافت .از ســوی دیگر ،قیمت تــك محموله گاز

هفتــه منتهی بــه  3نوامبر  2021به رغم افزایــش مصرف گاز طبیعی

طبیعــی در بــازار شــیکاگو از یــك روند افزایشــی برخــوردار بــوده و از

آمریــکا در بخــش های صنعت و خانگی و تجــاری در هفته منتهی به

حــدود  5.43دالر در هر میلیون بی.تی.یــو در تاریخ  28اکتبر ،2021

 3نوامبــر  2021و به دلیل افزایش ســطح ذخایــر زیر زمینی عملیاتی

بــا  11ســنت ( 2درصد) افزایــش تــا بیــش از  5.54دالر در هر میلیون

گاز طبیعــی آمریكا طی هفته منتهی به  29اکتبــر  ، 2021از یک روند

بی.تی.یو در تاریخ  3نوامبر  2021افزایش یافت .قیمت تك محموله

كاهشــی همراه با نوســان برخوردار بــود .بر این اســاس ،قیمت تک

گازطبیعی در بازار نیویورک نیز طی دوره مذکور از یك روند افزایشی

محمولــه گاز طبیعــی در بازار هنــری هاب از حــدود  5.62دالر در هر

برخوردار بوده و از حدود  4.68دالر در هر میلیون بی.تی.یو تا بیش

میلیون بی.تی.یو در تاریخ  28اکتبر  ، 2021با  3سنت( 0.53درصد)

از  5.57دالر در هر میلیون بی.تی.یو افزایش یافت.

كاهــش تــا كمتــر از  5.59دالر در هــر میلیــون بــی تــی یــو در تاریخ 3
جدول  . 2روند تغییرات قیمت تك محموله و آتی های گاز طبیعی بازار آمریكا طی دوره  28اکتبر الی  3نوامبر2021
(دالر در هر میلیون بی تی یو)
 28اکتبر

 29اکتبر

 1نوامبر

 2نوامبر

 3نوامبر

قیمتهایتكمحموله
هنری هاب

5.62

5.36

5.17

5.36

5.59

نیویورك

4.68

4.35

5

5.28

5.57

شیكاگو

5.43

5.18

5.13

5.35

5.54

قیمت آتی ها

16

تحویل دسامبر 2021

5.782

5.426

5.186

5.542

5.670

تحویل ژانویه 2022

5.871

5.529

5.305

5.640

5.780

شكل  . 1قیمت های تك محموله  LNGدر بازارهای منطقه ای در روز  29اكتبر 2021

شكل  . 2قیمت های تك محموله  LNGدر بازارهای منطقه ای در روز  5نوامبر2021
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قیمــت آتــی هــای گاز طبیعی در بــازار بورس آمریــكا ( آتی های ماه

 1نوامبــر تــا بیــش از  5.716دالر در هــر میلیــون بی.تی.یــو در

اول بــرای تحویــل در مــاه دســامبر  )2021طــی دوره  1نوامبر الی 5

تاریــخ  4نوامبــر افزایــش یافت ،ولــی مجددا رونــدی نزولی در

نوامبر  2021از یك روند افزایشــی همراه با نوســان برخوردار بود.

پیــش گرفتــه و تا ســطح  5.516دالر در هــر میلیــون بی.تی.یو

بر این اســاس قیمت آتی های گاز طبیعی در بازار بورس نایمكس

در تاریــخ  5نوامبــر كاهش یافت.

ابتــدا از حــدود  5.186دالر در هــر میلیــون بی.تی.یــو در تاریــخ
نمودار  . 1روند تغییرات قیمت آتی های گاز طبیعی در بازارهای آمریكا و اروپا طی دوره  1نوامبر الی  5نوامبر 2021

همچنیــن قیمــت آتی هــای گاز طبیعی در بــازار بورس لنــدن()ICE

 27اکتبــر  2021در حــدود  5.7درصد افزایش نشــان می دهد .طی

بــرای تحویل در ماه دســامبر  ،2021از یك روند افزایشــی برخوردار

دوره  28اکتبر الی  3نوامبر  ،2021میزان واردات گاز طبیعی آمریكا

بــوده و از حــدود  22.86دالر در هــر میلیــون بی.تی.یــو در تاریــخ 1

از طریــق خــط لوله از كانادا به میــزان  5.17درصد كاهش یافته و در

نوامبــر  2021تــا بیــش از  25.83دالر در هــر میلیــون بی.تی.یــو در

ســطح  5.5میلیــارد فــوت مكعــب در روز قرار گرفته اســت .واردات

تاریخ  5نوامبر افزایش یافت.

گاز طبیعی از كانادا در مقایسه با میزان مشابه سال قبل در حدود

مصرف گاز طبیعی آمریكا در هفته منتهی به  3نوامبر  2021نسبت

 7.8درصد افزایش نشان می دهد .تولید بازاری گاز طبیعی آمریكا

بــه هفتــه قبل از آن بــه میزان  7.6درصــد افزایش یافته اســت ،كه

طی دوره مذكور در حدود  0.42درصد افزایش داشــته اســت كه در

در ایــن میــان مصــرف بخش نیروگاهــی با كاهــش و مصرف بخش

مقایســه با میزان مشــابه ســال قبل معادل  6.8درصد بیشــتر می

صنعــت  ،خانگــی و تجاری و صــادرات  LNGبا افزایــش همراه بوده

باشد.

است .میزان كل تقاضای گاز طبیعی در مقایسه با هفته منتهی به

18

جدول  . 3وضعیت عرضه و تقاضای گاز طبیعی آمریكا طی دوره  28اکتبر الی  3نوامبر 2021
متوسط حجم روزانه (میلیارد فوت مکعب)
هفته جاری

هفتهگذشته

سال گذشته

تولیدناخالص

105.7

105.1

99

تولید بازاری

94.3

93.9

88.3

واردات از كانادا

5.5

5.8

5.1

واردات LNG

0.1

0.1

0.1

كل عرضه

99.9

99.7

93.5

مصرف آمریكا

73.6

68.4

74.7

بخشنیروگاهی

28

28.9

27.9

بخشصنعت

22.9

22.3

23.1

بخش خانگی و تجاری

22.7

17.3

23.7

صادرات مکزیک

5.4

5.9

5.6

خودمصرفی/تلفات

6.6

6.4

6.3

صادرات LNG

10.9

10.6

9.7

كل تقاضا

96.6

91.4

96.2

بر اســاس گــزارش موسســه بیكر هیــوز ،تعــداد دكل هــای حفاری

نفــت ( كه شــامل تولید گازهای همــراه نفت نیز می شــود) نیز طی

گاز طبیعــی آمریكا در هفته منتهی به  26اکتبر  2021در حدود 100

دوره مذكــور به میزان یك دكل افزایش یافته و در ســطح  444دکل

دكل بوده است كه در مقایسه با هفته قبل از آن به میزان یك دكل

فعال قرار گرفته است.

افزایــش یافته اســت .همچنین تعداد دكل هــای حفاری در بخش
جدول  . 4وضعیت دكل های حفاری فعال در بخش نفت و گاز آمریكا طی هفته منتهی به  26اکتبر 2021
هفتهمنتهیبه

هفتهمنتهیبه

میزان تغییر (درصد)

 19اکتبر 2021

 26اکتبر 2021

نسبت به هفته قبل

نسبت به میزان مشابه سال قبل

دكل های بخش نفت

443

444

0.2

100.9

دكل های بخش گاز

99

100

1

38.9

جمع كل دكل ها

542

544

0.34

-

دكل های حفاری عمودی

28

29

3.6

45

دكل های حفاری افقی

482

483

0.2

90.2

دكل های حفاری هدایت شونده
()Directional

32

32

0

45.5
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بر اســاس برآوردهای اداره اطالعات انرژی آمریكا میزان ذخایر زیر

می باشــد .میزان متوســط ذخایر زیر زمینــی گاز طبیعی آمریكا طی

زمینــی عملیاتــی گاز طبیعــی آمریكا طــی هفته منتهی بــه  29اکتبر

 5ســال گذشــته در حــدود  3712میلیــارد فوت مكعب بوده اســت.

 2021در حــدود  3611میلیــارد فوت مكعب بود كه نســبت به هفته

در منطقه شــرق ،میزان ذخایر طی هفته منتهی به  29اکتبر 2021

قبــل از آن بیــش از  63میلیــارد فــوت مكعب افزایش یافته اســت.

نسبت به هفته قبل از آن به میزان  14میلیارد فوت مكعب افزایش

این ذخایر به میزان  313میلیارد فوت مكعب کمتر از میزان مشابه

یافتــه و در ســطح  899میلیــارد فــوت مكعــب قــرار گرفتــه اســت و

سال قبل در تاریخ  29اکتبر  2020بوده و به میزان  101میلیارد فوت

بــه میــزان  14میلیــارد فــوت مكعب ( 1.5درصد ) از متوســط  5ســال

مكعب ( 2.7درصد) کمتر از متوسط  5سال گذشته ()2016 -2020

گذشته این منطقه کمتر می باشد.

جدول  . 5روند تغییرات ســطح ذخایر زیر زمینی عملیاتی گاز طبیعی آمریكا طی دوره  22اکتبر الی  29اکتبر 2021

منطقه

مقایسه روند تاریخی

میزان ذخایر بر حسب میلیارد فوت مكعب

متوسط  5سال گذشته ()2016-2020

 29اکتبر 2020
ذخایر
(میلیارد فوت مكعب)

تغییر
(درصد)

ذخایر
(میلیارد فوت مكعب)

تغییر
(درصد)

شرق

885

899

14

946

-5

913

-1.5

غرب

1052

1071

19

1119

-4.3

1086

-1.4

تولید

1611

1641

30

1859

-11.7

1713

-4.2

مجموع

3548

3611

63

3924

-8

3712

-2.7

 22اکتبر  29 2021اکتبر  2021میزانتغییر

ذخایــر در منطقــه تولیــدی ( آالباما ،آركانــزاس ،كانــزاس ،لوئیزیانا

منطقه غرب آمریكا طی هفته منتهی به  29اکتبر  2021نســبت به

و ) ....بــه میــزان  72میلیــارد فــوت مكعب کمتر از متوســط  5ســال

هفتــه قبل از آن به میــزان  19میلیارد فوت مكعــب افزایش یافته و

گذشــته این منطقــه(  1713میلیارد فوت مكعب) بوده و نســبت به

در ســطح  1071میلیارد فوت مكعب قرار گرفته اســت كه معادل 15

هفتــه قبــل از آن به میزان  30میلیارد فــوت مكعب افزایش یافته و

میلیارد فوت مكعب کمتر از متوسط  5سال گذشته این منطقه می

در ســطح  1641میلیارد فوت مكعب قرار گرفته است .سطح ذخایر

باشد .بطور كلی سطح ذخایر زیر زمینی عملیاتی گاز طبیعی آمریكا

زیر زمینی عملیاتــی گاز طبیعی منطقه تولید به میزان  218میلیارد

كه معادل  3611میلیارد فوت مكعب می باشد ،در محدوده تاریخی

فوت مكعب ( 11.7درصد) از میزان مشــابه ســال قبــل در تاریخ 29

 5سال گذشته قرار دارد.

اکتبــر  2020کمتــر می باشــد .ســطح ذخایر زیــر زمینــی گاز طبیعی

منابع و مأخذ:

1- Argus LNG Daily, 22 Oct 2021.
2-Weekly Petroleum Status Report, 20 OCT 2021, EIA
3-WWW.IEA.Org
) 4-WTI Price, Reuters News Service (www.reuters.com
5- Daily Basket Price . www.Opec.org
6-www.eia.doe.gov
7-www.ihsglobalinsight.com
8-www.bloomberg.com
9-Weekly Underground Natural Gas Storage Report, EIA
10-www.Bloomberg.com
)11-NGI,s Daily Gas Price Index (www.intelligencepress.com
12-World Gas Intelligence
13-www.shana.ir
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سیاستهای راهبردی و ژئوپلیتك

بررسی خط لوله تاپی و تاثیر تحوالت آن بر منافع ج.ا.ایران
مهدیه ابوالحسنی چیمه

وضعیــت منابع ،تولید و صادرات گاز ترکمنســتان:
ترکمنســتان از نظــر منابــع هیدروکربنــی یــک کشــور غنــی بــه
حســاب میآیــد .براســاس آمــار منتشــر شــده ســایت بیپی  1در

ســال  2020ایــن کشــور دارای  19.5تریلیــون مترمکعــب گاز
طبیعــی اســت و در جایــگاه چهــارم ذخایــر اثبــات شــده جهــان
قــرار دارد ،همچنیــن تولید گاز این کشــور در ســال  2019حدود
 63.2میلیــارد متــر مکعب بوده ،که از ایــن میزان 31.5 ،میلیارد
متــر مکعــب مصرف داخلــی و مابقی آن صادرات ترکمنســتان به

چیــن بــوده اســت .باتوجــه بــه این کــه چین تنهــا مشــتری عمده
ترکمنســتان اســت و منابــع مختلفی بــرای واردات گاز در اختیار
دارد ،اهــرم قیمتگــذاری کامال در اختیار چینیها اســت ،با این
حــال جزئیــات معامله میان این دو کشــور و قیمــت مبادله آنها
محرمانــه اســت .در ابتــدای ســال  2021ایــن کشــور مقــام اول
صــادرات گاز به چین را به خود اختصاص داده اســت.
در نمــودار زیــر رونــد تولیــد گاز طبیعی در کشــور ترکمنســتان از
سال  1985تا  2019نشــان داده شده است( .بیپی)

نمودار  . 1روند تولید گاز کشــور ترکمنستان (( )2019-1985میلیارد مترمکعب)

Source:BP
تولید گاز طبیعی این كشــور در ســال  1989به بیشترین میزان خود

خصوص تحویل  ۲۰میلیارد مترمکعب گاز طبیعی امضا کرد.

معــادل  85.08میلیارد مترمکعب رســیده و در ســال  1998با 12.01

ضرورت وجود مســیرهای متنوع صادرات بهمنظور جلوگیری از این

کمتریــن میــزان تولیــد را به خود اختصــاص دادهاســت .این کاهش

وابســتگی و ریســک اتکای بیش از حد به یک خریدار ،پس از انفجار

تولید ناشی از عدم توافق این کشور برای فروش گاز به روسیه است.

بخشی از خط لوله صادرات گاز به روسیه که منجر به تنش میان این

از زمان استقالل ترکمنستان ،سیاست خارجی این کشور مبتنی بر

دو کشور بود مطرح شد .درواقع ترکمنستان بیشتر از دیگر کشورها

همکاری فعال و بدون جانبداری بوده است .قابل ذکر است تاکنون

از احداث خط لوله تاپی ســود میبرد،زیرا این کشــور مدتهاســت

درآمــد اصلــی ایــن كشــور از محــل صــادرات گاز بــوده و در عین حال

که گازپروم روسیه را بعنوان یک مشتری اصلی از دست داده است،

صادرات این کشــور معموال در یــک مقصد صادراتی متمرکز بوده که

(زیرا اولویت روســیه توســعه بخش باالدســتی خــود را اولویت قرار

این مسئله باعث وابستگی و آسیبپذیری کشور ترکمنستان است.

داده اســت) و خــط لولــه تاپی برای ترکمنســتان یک پــروژه اقتصادی

ترکمنســتان در ســال  ۲۰۰۰قراردادی با شــرکت گازپروم روســیه در

حیاتی به حساب میآید.
1. BP

شماره  | 20هفته چهارم | آبان ماه 1400
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پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review
خط لوله تاپی:
خط لوله تاپی برای اولین بار در ســال  1995به شــکل یک تفاهمنامه
میان ترکمنســتان و پاکســتان مطرح شــد که درنهایت احــداث آن به
دالیل امنیتی و بیثباتی سیاســی کشور افغانســتان به تعویق افتاد.
توافق بر ســر پروژهی حال حاضر در ســال 2010توســط مقامات چهار
کشــور ترکمنســتان ،افغانســتان ،پاکســتان و هنــد صــورت گرفــت و
عملیات ســاخت آن در ســال  2015آغاز شــد .بنا بر آن بود که احداث
خط لوله تاپی تا سال  2019به اتمام برسد که تاکنون به دالیل امنیتی،
ژئوپولیتیکی ،بوروکراتیک و اقتصادی عملی نشده است ،اما براساس
تازهترین اخبار ،ساخت آن در سال  2022اتمام مییابد .طول این خط
لوله  1،814کیلومتر خواهد بود و گاز را از میدان گازی گالکنیش کشــور
ترکمنستان به افغانستان و پاکستان میبرد و مقصد نهایی آن کشور
هنــد اســت .برنامهریزی بــرای احداث این خــط لوله بصورتــی بوده که
214کیلومتر از آن در کشور ترکمنستان744 ،کیلومتر در افغانستان و
826کیلومتر آن در دو کشور پاکستان و هند قرار دارد و ظرفیت تحویل
آندرحدود 33میلیاردمترمکعبدرسالبراییکافق30سالهاست،
حدود 5میلیاردمترمکعبآنسهمافغانستانوهمچنینسهمهریک
ازکشورهایپاکستانوهنددرحدود14میلیاردمترمکعباست.بنابر
توافقات اولیه ،ترکمنستان85درصد از هزینههای احداث و سه کشور
دیگر تنها15درصد از آن را بر عهده دارند .قرار است احداث این خط لوله
دردوفازصورتگیرد.برنامهریزیدرفازاولآنتحویلساالنه11میلیارد
مترمکعب و در فاز دوم33میلیارد مترمکعب گاز خواهد بود .به منظور
افزایشظرفیتتحویل،قراراستدوایستگاهکمپرسوردرترکمنستان
وششکمپرسوردیگردرافغانستانوپاکستانتعبیهگردد.

حمایتها و چالشهای پیش روی احداث خط لوله تاپی:
باتوجه به تقاضای رو به رشــد انرژی علیالخصــوص برق و نیاز به گاز
طبیعــی برای تولید آن  ،این خــط لوله نقش مهمی را در تامین امنیت
انرژی منطقه جنوبی آسیا ایفا میکند ،علیرغم حمایتهایی که برای
احداثاینخطلولهصورتگرفته،چالشهایینیزدرمسیرتحققآن
وجود دارد .یکی از موانع پیش رو ،بحث تامین مالی آن است ،در این
زمینه عربســتان تمایل خود را برای سرمایهگذاری در این پروژه اعالم

کرده و بخشی از آن نیز توسط بانک توسعه آسیایی 1تامین میگردد.

در عین حال ،این پروژه با شکستهای متعددی در زمینه جذب منابع
مالی مواجه بوده است که حامیان پروژه را وادار کرده تا ظرفیت تحویل
پیشین اعالم شده آن را به11میلیارد متر مکعب در سال کاهش دهند.
همچنین مسائل فنی مرتبط با آن دچار تحوالتی گشته است.
یــک احتمــال قابل بررســی ،امکان ســرمایهگذاری چین در ایــن پروژه
اســت .برای ورود چین به پاکســتان و ترکمنستان مانعی وجود ندارد
و ایــن کشــور میتواند با ســرمایهگذاری مالــی و نیروی انســانی خود،

راه را بــرای عرضــه گاز تــا هنــد هموار ســازد .اما باتوجه به نامشــخص
بودن ســهم ترانزیت گاز ارســالی به افغانســتان و پاکســتان ،ریسک
ایــن ســرمایهگذاری باال اســت ،در مقابل،شــرایط ژئوپولیتیک انگیزه
محتملتری برای پکن به منظور سرمایهگذاری در تاپی است.
از مزایایی که حامیان خط لوله تاپی بر آن تاکید دارند ،جایگزینی حامل
انرژی پاک گاز طبیعی با زغالسنگ بوده است ،البته از این مسئله نباید
غافل شــد که این خــط لوله از مناطق آســیبپذیر از نظــر اکولوژیکی و
زیستگاه گونههای در معرض انقراض عبور خواهد کرد و برای کاهش
ایناثراتزیستمحیطی،شرکتخطلولهتاپیوبانکتوسعهآسیایی،
مسیرهایمختلفواقداماتکاهشیمتعددیرادرنظرگرفتهاند.
عمده گفتمان پیرامون این خط لوله ،روی مسائل ژئوپولیتیک متمرکز
شده است .وزیر خارجه ترکمنستان و رهبران طالبان در دیدار مقامات
دو کشور در آبان ماه سال جاری ،بر راهاندازی هر چه سریعتر این پروژه
و اقدام برای از سرگیری احداث خط لوله انتقال گاز تاپی تاکید کردند.
پیــش از این نیــز طالبان به دلیل مزایایی که احــداث این خط لوله برای
افغانســتان دارد ،نظیر تامین گاز داخلی این کشورو مهمتر از آن ،حق
ترانزیتــی که بابــت انتقال آن دریافت میکنــد و باتوجه به اینکه عمده
مســیر این خط لوله از مناطق پشــتون نشــین افغانســتان میگــذرد و
طالبانکهخودنیزجزئیازقومپشتوناست،برایکمکبهرونداجرایی
تاپیوهمچنینتامینامنیتآناعالمآمادگیکردهاست.تامینامنیت
تاپــی یکی از مســائل مهمی اســت که همــواره باعث بــروز نگرانی برای
کشورپاکستانبودهاست.
سخنگویطالباندرتاریخ27مردادسالجاریبابیاناینکهتاپییک«پروژه
اولویتداربلندمدت»است،حمایتطالبانراازاینپروژه ابرازكرد.
ازطرفیعلیرغموعدههایطالباندرزمینهتامینامنیتخطلولهتاپی
و باتوجــه به اینکــه پروژههای خط لوله ،مســافتهای طوالنی را در بر
گرفته و نیازمند سرمایهگذاری باالیی است ،ریسک وقوع تهدیدهایی
در این خصوص وجود دارد و ممکن است چالشهای بیثباتی موجود،
منجر به بروز اختالالت عمدی ناشی از درگیریهای سیاسی در مسیر
خط لوله ،نظیر درگیریهای اخیر در کشور افغانستان باشد.
از دیگر چالشهای پیش روی این طرح ،درگیریها و اختالفات دیرینه
میان پاکستان و هند است .هند از پاکستان درخواست تضمینی برای
عــدم اختــال در امنیت انــرژی این کشــور دارد .تنظيم و بــه كارگيری
پروتکل ترانزیت انرژی و مکانیزم آن در حل اختالفات ،میتواند زمینه
ساز رفع مشکالت ،نگرانیهاو تضمینکننده عرضه بدون وقفه میان
این دو کشور باشد.
یکی دیگر از مسائلی که میتواند بعنوان چالش مطرح گردد ،ساختار
مدیریتی است که عشق آباد بر پروژه حاکم کرده ،بصورتی که به جای
یک شــرکت واحــد برای مدیریــت پروژه ،چهار شــرکت مجزا مســئول
ساخت و راهاندازی آن در هر کشور هستند.
1. ADB: Asian Development Bank
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راهانــدازی خط لوله تاپی و چالشهای پیش روی ایران:
در صــورت اتمــام و بهرهبــرداری خــط لولــه تاپــی ،این امــکان وجود
دارد که مقامات کشــور پاکســتان دیگر تمایلی برای ادامه همکاری
بــا ایران بــه منظور احــداث خط لوله آیپــی ،که بنا بــود گاز ایران را
به این کشــور برســاند نداشته باشــند ،از طرفی همانطور که پیش
از این گفته شــد ،چالشهــا و نگرانیهایی در خصوص امنیت خط
لولــه تاپی وجود دارد ،در صورتیکه چنیــن نگرانیهایی برای تامین
گاز از طریق خط لوله آیپی نیست.
مســئله قابــل تامــل در مســیر این خــط لولــه ،حرکت مــوازی آن در

مســیر مــرز میان ایران و افغانســتان اســت ،بطوریکــه حتی ممکن
اســت شــكل گیری توافقات بعدی در خصوص صــادرات گاز ایران
به کشور افغانستان را دشوار سازد.
خط لوله گاز تاپی در صورت تکمیل موفقیت آمیز ،می تواند به یک
منبع انتقال انرژی مهم بدل شده و باعث روابط بهتر بین دو کشور
رقیــب هند و پاکســتان و همچنین عامل ایجــاد یکپارچگی منطقه
ای بر اســاس همکاری و وابستگی متقابل اقتصادی باشد.
در شــکل زیر مســیر انتقال گاز از طریق خط لوله تاپی نشــان داده
شده است.

شكل  .1مسیر خط لوله گاز تاپی (ترکمنستان -افغانستان -پاکستان -هندوستان)

Source: intellinews
نتیجهگیری:
نکتــه قابــل تاملــی کــه وجــود دارد،تامیــن گاز هنــد و پاکســتان
از طریــق واردات الانجــی اســت ،بطوریکــه در ســال  2019هــر
کــدام بــه ترتیــب  32.9و 11.8میلیــون متر مکعــب از واردات گاز
خــود را از طریــق ا لانجــی داشــتهاند .بــه بیــان دیگــر بــا امــکان
دسترســی بــه منابــع مختلــف واردات گاز ،امــکان چانهزنی برای
هرکــدام از ایــن دو کشــور وجــود داشــته و حتی ممکن اســت هر
کدام از این دو کشــور از به ســرانجام رســاندن این پروژه سر باز
زننــد .درنتیجه شــاید دیگر احداث این خط لوله کــه تنها طالبان
خواهــان آن اســت ،حتــی با وجــود کمبود بــرق در افغانســتان و

امــکان بهرهگیــری از گاز بــه منظــور تولید برق وحــق ترانزیتی که
قــرار اســت از تاپــی بگیــرد ،بــرای ترکمنســتان ســودی نداشــته
باشد.
انتقــال گاز از ترکمنســتان بــه افغانســتان ،تنهــا شــاید بــرای
دســتیابی بــه بــازار بــزرگ و رو بــه رشــد هنــد و پاکســتان توجیــه
اقتصــادی داشــته باشــد ،پــس بــه دور از ایــن کشــمکشهای
سیاســی بــرای احــداث خــط لولــه ،بــا علــم بــه اختالفــات دیرینه
هند و پاکســتان و با توجه بــه عدم توفیق در را هاندازی خط لوله
آ یپیآی ،شــاید بهتر باشــد ایران برای دســتیابی بــه بازار هند و
انتقــال گاز به این کشــور ،ابعاد دیگری را بررســی کند.

شماره  | 20هفته چهارم | آبان ماه 1400

23

پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review
باتوجــه بــه اینکه هنــد واردات گاز خود بــه میــزان 32.9میلیون متر

منظور در حاشــیه قرار دادن و منزوی کــردن ایران در رابطه با خط

مکعــب را تنهــا از طریــق الانجــی دارد ،در حــال حاضر راهــی به جز

لولــه تاپی و آیپی را نیز نمیتوان نادیده گرفت.

ســرمایهگذاری کشــور در بخش الانجــی متصور نمیباشــد ،البته

از طرفــی بــا محدودیــت منابــع و تمرکــز ترکمنســتان بــر تامین گاز

نبایــد مســئله تحریمی که آمریکا بــرای ایران به منظور انــزوای ایران

برای مســیر تاپی و به موازات آن ،مشکل کمبود گاز در غرب اروپا،

وضع کرده که خود عامل خروج هند از توافق خط لوله آیپیآی است

ســرمایهگذاری در ایــن بخــش و توجــه بــه بــازار اروپا گزینــه خوبی

را نادیده گرفت.

برای صادرات گاز ایران به حســاب میآید.

جانبداریهای مســتقیم و غیرمســتقیم ایــاالت متحده آمریکا ،به

در نهایت ،اســتفاده از ابزار قیمتگذاری و کمکردن حاشیه سود،

منظور محدود کردن نفوذ ژئوپولتیکی قدرتهای دیگر در منطقه

شاید راهی برای دســتیابی و حفظ این بازار در بلندمدت باشد.

1

و دشمنی دیرینه این کشور با ج.ا.ایران و همچنین اقدامات آن به
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محیط زیست و فناوری

آیا برنامه چین برای رساندن سهم انرژیهای غیرفسیلی به 80
درصد در سبد انرژی خود تا سال  2060قابل تحقق است؟
مریم كشاورزیان

 -1مقدمه

 -2ارزیابی گزارش:نکات محوری

بــر اســاس گــزارش  Plattsچیــن بــر اســاس چارچوب سیاســت

در چین  ،رشد تقاضای نفت تا اوایل دهه  2020قابل توجه است اما

باالدســتی خــود برای دســتیابی به هــدف كاهش كربــن ،برنامه

در دهه  2030متوقف می شــود به نحوی كه در ابتدای دهه ، 2030

دارد تــا ســال  80 ، 2060درصــد از کل انــرژی خــود را از منابــع

با  15.7میلیون بشكه در روز به اوج خود می رسد .استفاده از نفت

ســوخت غیرفســیلی تامیــن كنــد .همچنیــن تــاش دارد تا ســال

در پتروشیمی ها و همچنین تقاضا در بخش حمل و نقل هوایی که

 2030حــدود  1200گیــگاوات ظرفیــت تولیــد بــرق خورشــیدی و

ناشــی از افزایش گردشگری داخلی اســت به طور پیوسته بین سال

بادی داشته باشد كه این هدف به این معنا است كه شبکه برق

هــای  2018و  2040افزایــش می یابد .با این حال شــاهد برقی كردن

آینده این كشــور تحت تســلط انــرژی های تجدیدپذیر اســت که

خودروها نیز به طور وسیع در چین می باشیم ( 150میلیون اتومبیل

امــر نیاز بــه بازنگری کامــل سیســتم برنامه ریزی ،ذخیره ســازی

در چین تا ســال  2040الکتریکی خواهند بود) .موتورهای با راندمان

و توزیع شــبكه برق خود كه مبتنی بر ســوخت زغال ســنگ و گاز

باال در كنار برقی كردن خودروها باعث می شود كه اوج مصرف نفت

مــی باشــد ،دارد .از این رو تعهــدات جدید چین بــر مذاکرات در

در ســال  2030باشــد و ســپس به آرامی کاهش می یابد .همچنین

کنفرانــس آتــی تغییــرات آب و هوایــی ســازمان ملــل متحــد در

انتظار می رود استفاده از نفت در بخش مسكونی نیز کاهش يابد.

گالســکو نیــز تأثیــر خواهــد گذاشــت و همچنیــن مبنــای نقشــه

پیش بینی می شود انرژی های تجدیدپذیر ( باد و خورشیدی)  ،سه

راه داخلــی بــرای اهداف آب و هوایــی این کشــور خواهد بود .از

چهارم افزایش عرضه برق این كشور را تأمین کنند و سهم برق تولید

اهــداف كلیدی در این راســتا افزایش ظرفیــت های نصب انرژی

شــده از انرژی های تجدیدپذیر از  26درصدســال  2020به  44درصد

هــای تجدیدپذیــر ،تغییــر تركیــب انــرژی و كاهش شــدت انرژی

در ســال  2040افزایش یابد .پیشبینی می شود که انرژیهای آبی،

بــا حفاظــت از حق چین برای توســعه اقتصادی می باشــد .پیش

هســتهای و سایر انرژیهای تجدیدپذیر حدود  26درصد از تقاضای

بینــی هــای دیگــر نیــز بــر خــاف  Plattsبــر این بــاور هســتند كه

انرژی اولیه چین را تا سال  2030تشکیل دهند و این کشور به هدف

بــه دلیل عدم ســرمایه گــذاری هــای الزم جهــت جایگزینی زغال

خــود یعنی رســیدن بــه  1200گیــگاوات ظرفیت نصب شــده بــادی و

ســنگ بــا انرژی هــای تجدیــد پذیــر ،وابســتگی به زغال ســنگ تا

خورشــیدی تا پایان این دهه دســت یابد .با وجود اینكه سهم انرژی

ســال  2060ادامــه خواهــد داشــت و نیــل به ســهم  80درصد در

هســته ای در دنیا کاهش می یابد ،در چین و بیش از بیســت کشــور

انــرژی هــای غیــر فســیلی بــرای چیــن دســت نیافتنی می باشــد.

دیگر ســهم این انرژی در حال افزایش اســت .بر اســاس پیش بینی

در ایــن گــزارش بــه بررســی برنامه چیــن در كاهش ســهم انرژی

 IEAانرژی زیستی مدرن سهم بزرگی از رشد انرژیهای تجدید پذیر

هــای فســیلی و جایگزینــی آن بــا انرژی هــای غیر فســیلی اعم از

در مصــرف نهایــی را تــا ســال  2030در ســناریوی  STEPSبــه خــود
اختصاص میدهد (شــکل .)1این رشد عمدتا ًناشی از به كارگیری از

ایــن كشــور و نقطه نظرات متفــاوت پیرامون آن می پردازیم.

سوخت های زیستی در حمل و نقل به ویژه در ایاالت متحده ،چین

انرژ یهــای تجدیــد پذیــر علی رغــم افزایش تقاضای ســوخت در

1

و اتحادیه اروپا می باشد.

 .1سناریوی اعالنی
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شكل  .1تقاضای انرژی تجدیدپذیر جهان بر اساس منابع و بخش ها در سناریو STEPS

Source: IEA, World Energy2021 Outlook
بــر اســاس پیــش بینــی  IEAدر ســناریو  STEPSســوخت هــای

برقیســازی گرمایــش در ســاختما نها توســط سیاســتها و

زیســتی در حمــل و نقل رشــد قوی  5درصدی را دارا می باشــند

برنامههایــی انجــام میشــود کــه مشــوقهایی را بــرای جایگزینی

و بازارهــای اصلــی بــرای رشــد آن ایــاالت متحــده ،چیــن و اروپــا

دیگهــای ســوخت فســیلی بــا پمپهــای حرارتــی ایجاد مــی كند

هســتند .همچنیــن بــه رهبــری چیــن و اتحادیــه اروپــا افزایــش

و یــا مقرراتــی کــه نیــاز به اســتفاده از پمپهــای حرارتی یا ســایر

برقیســازی نــاوگان وســایل نقلیــه باعــث میشــود کــه مصــرف

فنآوریهای گرمایشــی پاك در ساختوسازهای جدید دارند ،را

برق تجدیدپذیر در بخش حملونقل از ســال  2019تا  2030در

وضــع مــی كنند .در چین ،طرح گرمایش زمســتانی پــاک ،تغییر از

ســناریوی  STEPSحدود  2.5برابــر افزایش یابد.

زغال ســنگ به پمپ های حرارتی الکتریکی را تشــویق می کند.

در بخش صنعت ،بیشــترین رشــد در ســناریوی  STEPSمربوط
به گرمایش تجدید پذیر توســط بیوانرژی مدرن ،عمدتا ً به شکل

آبگرمکن های خورشیدی و گرمایش زمین گرمایی حدود  4درصد
از کل تقاضــای گرمایــش در ســاختمانهای مســکونی را در ســال

بیوگاز ،که برای فرآیندهای حرارتی باال مناسب است و میتواند

 2019تأمیــن مــی کننــد كه بر اســاس پیــش بینی  IEAدرســناریو

در شــبکههای گاز طبیعــی ترکیــب شــود ،صــورت میپذیرد .این

 STEPSحــدود  6درصــد در ســال  2030افزایش مــی یابد و چین

رشــد تــا حــد زیــادی توســط اقدامــات سیاســتی از قبیــل اهداف

تجربه قابل قبولی در این زمینه دارد .نیروگاه آبی تا ســال 2030

کاهــش انتشــار ،اهــداف کاهش ســوخت فســیلی و  ...به ویژه

بزرگترین منبع تجدیدپذیر برق باقی می ماند ،اگرچه پروژه های
جدیــد عمدتا ًبه چین ،آمریکای التین و آفریقا محدود میشــود.

در چین و اتحادیه اروپا هدایت میشــود.

شكل  .2ظرفیت اضافی انرژی خورشیدی  PVو باد در سناریو STEPS

Source: IEA, World Energy2021 Outlook
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چین تالش های زیادی برای توسعه سوخت های غیر فسیلی انجام

 2013بود .سرمایهگذاری در انرژی بادی با  10درصد افزایش به 55

داده و توســعه انرژی های تجدیدپذیر را ســرعت بخشــیده اســت.

میلیارد دالر رسید ،اما ســرمایهگذاری در انرژی خورشیدی کاهش

کنگره خلق ،قانون توســعه انرژی های تجدیدپذیر چین را در ســال

 33درصدی داشته و به  25.7میلیارد دالر رسید.

 2005تصویب کرد .دولت اعالم کرد که هدف خود را افزایش سهم

طبــق دســتورالعملهای منتشــر شــده توســط خبرگــزاری رســمی

انرژی غیرفسیلی به حدود  15درصد تا سال ( 2020بر اساس معادل

چین (شــینهوا) ،چین قصد دارد تا ســال  ( 2060زمانی که دومین

زغال ســنگ) و  20درصد در ســال  2030قرار داده اســت .همچنین

اقتصــاد بــزرگ جهان می باشــد) کربن خنثی باشــد و مصرف انرژی

این كشــور سیاســت های یارانه ای توســعه انرژی باد و فتوولتائیک

غیرفســیلی در آن افزایــش یابد .همچنین اعالم شــد این اقدامات

خورشیدی و انرژی زیست توده را در این كشور تشویق می کند.

بخشی از برنامه بزرگتر چین برای دستیابی به كربن خنثی تا سال

در سال  ،2019چین بار دیگر بزرگترین سرمایهگذار ( 83.4میلیارد

 2060اســت .بــر اســاس ایــن سیاســت ها چیــن به دنبال ســرعت

دالر) در انرژیهای تجدیدپذیر بود ،اما این میزان نســبت به ســال

بخشــیدن در مورد کاهش مصرف زغال سنگ چین می باشد.

2018حــدود  8درصد کاهش داشــت کــه پایینترین میزان از ســال
جدول  .1اهداف کلیدی در چارچوب سیاست اوج کربن و كاهش كربن
سال هدف

هدف

شاخص های كلیدی عملكرد

2025

 13.5درصد پایین تر از سطح 2020

شدت انرژی

2025

 18درصد پایین تر از سطح 2020

2030

 65درصد پایین تر از سطح 2020

2025

حدود  20درصد

2030

حدود  25درصد

2060

باالی  80درصد

2030

باالی  1200گیگا وات

شدت انتشار كربن

سهم انرژی غیر فسیلی در مصرف تركیب انرژی
ظرفیت تولید انرژی خورشیدی و بادی

جامعه بینالملل نیز منتظر است تا چین تعهد توافقنامه پاریس

میشــود که بخش برق  40درصد از انتشــار کربن مبتنی بر مصرف

را بپذیــرد ،زیــرا چیــن بهعنــوان بزرگتریــن آلودهکننــده زیســت

انــرژی در چیــن را بــه خــود اختصاص دهــد و بیــش از  60درصد از

محیطــی جهان ،در این مقطع می تواند بیش از هر کشــور دیگری

تولید برق این کشــور از زغالســنگ تامین میشــود که این بخش

بــرای مهار افزایــش دمای جهانــی اقــدام نماید .خبرگزاری رســمی

را بــه هــدف اصلــی بــرای کربنزدایــی تبدیــل میکند .با ایــن حال،

چیــن بیــان كرد كــه مذاکره کننده ارشــد چیــن به این نكته اشــاره

تقاضای انرژی چین همچنان در حال رشد است و به جای کاهش

دارد که این کشــور طرحی به نام « »N+1منتشر خواهد کرد که به

تولید زغالســنگ موجود ،به احتمال زیاد ظرفیتهای جدید را به

سؤاالت مربوط به نقشه راه رسمی چین برای دستیابی به اهداف

انرژیهــای تجدیدپذیر تغییر خواهد داد.

آب و هوایی پاســخ خواهد داد .وی اشاره نمود كه چین «قاطعانه

پیــش بینــی  Plattsایــن اســت كــه چیــن بــه منظــور دســتیابی بــه

از توســعه پــروژه هایــی بــا مصــرف انــرژی و انتشــار بــاال جلوگیری

اکثــر اهــداف توافقنامــه پاریــس جهــت كاهــش كربــن برای ســال

خواهد کرد و دولت سیاســت های کنتــرل ظرفیت را برای نیروگاه

 2030از راهكارهایــی نظیــر توســعه انــرژی هــای تجدیدپذیــر،

زغــال ســنگ ،پتروشــیمی و صنایع شــیمیایی زغال ســنگ منتشــر
خواهد کرد» ،ضمنا ًوی ادعا نمود این کشــور قصد دارد بین ســال

افزایــش بهــره وری و توســعه وســایل نقلیــه الکتریکــی جایگزیــن
موتورهــای احتراقــی اســتفاده نمایــد .البتــه از آنجــا كــه تولیــد

های  2026تا  2030به مصرف ثابت نفت برســد.

بــرق چیــن بــه طــور عمــده در نیــروگاه هــای زغــال ســنگ ســوز

چیــن همچنیــن توســعه صنایــع از جملــه وســایل نقلیــه بــا انرژی

متمرکــز اســت و فــرض اصلــی تحلیلهــای  Plattsایــن اســت

پاک را تســریع خواهد کرد .سرمایه گذاری در زغال سنگ ،فوالد،

کــه چیــن بــه توســعه ظرفیــت انــرژی پــاک ادامــه میدهــد.

ســیمان و پتروشــیمی بــه شــدت کنتــرل خواهــد شــد .تخمین زده
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از این رو ،کربن زدایی در بخش برق چین احتماال ًاز طریق افزایش

انتظار كاهش مصرف زغال سنگ به طور متوسط  0.4درصد در هر

ظرفیــت انرژی های تجدیدپذیر حاصل می شــود ،بــه این معنی که

ســال از  2018تا  2040وجود خواهد داشت اما این كشور همچنان

بهــره بــرداری از نیــروگاه هــای زغال ســنگ ســوز همــراه بــا افزایش

بزرگتریــن مصــرف کننــده زغال ســنگ در جهان باقی مانده اســت.

ظرفیت تولید هســته ای ،بادی و خورشــیدی به افزایش خود ادامه

نمودار ذیل پیش بینی موسســه تحقیقات  ASEANو شــرق آســیا

خواهد داد .دیدگاه فعلی حاکی از آن است که ساالنه حدود  5تا 6

بر اســاس ســناریوی سیاســت های اعالنــی در مورد تقاضــای زغال

گیگاوات نیروگاه هســته ای جدید تا ســال  2050ساخته می شود،

سنگ را نشان می دهد .همان طور كه مشاهده می شود انتظار می

در حالی که افزایش نیروگاه های زغال سنگ و گازسوز پس از سال

رود در ســال  2040شاهد كاهش حدود  25درصدی تقاضای زغال

 2040متوقــف خواهــد شــد و احتمــاال تولیــد بــرق از ســوخت زغال

سنگ در چین باشیم كه رسیدن به مرز حدود  80درصد كاهش در

ســنگ چین كه بزرگترین تولید برق در ســطح جهان است  ،تا سال

سال  2060به نظر می رسد كه با توجه به سرمایه گذاری های الزم

 2060نیز به همین شکل باقی خواهد ماند.

جهت توسعه انرژی های تجدید پذیر و جوان بودن ناوگان کارخانه

در ســوی دیگــر بر اســاس پیش بینی موسســه تحقیقــاتASEAN

زغــال ســنگ چیــن كــه انتظــار مــی رود تــا ســال  2050بــه فعالیــت

و شــرق آســیا 1عدم اطمینان نســبت به شــرایط آتی تقاضای ذغال

خــود ادامــه دهند ،پیــش بینی جســورانه ای باشــد .به بیــان دیگر،

ســنگ در چیــن وجــود دارد كــه ایــن شــرایط بــر بــازار ســوخت های

هرچــه دولــت چین بر رشــد تولیــد ناخالص داخلی تمرکز بیشــتری

فســیلی بســیار موثر اســت .زیرا چیــن  56درصد از مصــرف جهانی

داشــته باشــد ،نیاز به افزایش تولید برق در این كشور بیشتر شده

زغــال ســنگ را در ســال  2030بــه خــود اختصــاص خواهــد داد و

و بنابراین احتمال بیشــتری دارد که به ناوگان زغال ســنگ جوان و

علــی رغم نگرانی جهانی در مورد انتشــار یا کیفیــت هوا به به دلیل

نیروگاه های فوق بحرانی خود تکیه کنند و جهت تامین برق انرژی

اســتفاده زیــاد از زغــال ســنگ در چین ،نگرانــی این كشــور در مورد

هــای تجدیــد پذیــر نتواننــد این رشــد تقاضا را پاســخ گو باشــند و با

وابستگی به واردات نفت و گاز یا اشتغال و رشد اقتصادی می تواند

توجــه به حرکت چین به ســمت خودکفایی در زغال ســنگ و تمرکز

منجر به کند شــدن برنامه های تدریجی كاهش زغال ســنگ شود.

فعلی بر رشد اقتصادی ،وابستگی به این انرژی تا سال  2060ادامه

بر اســاس پیش بینی این ســازمان بخش برق تا ســال  2030حدود

داشته باشد.

 45میلیــون تــن تقاضای زغــال را افزایش می دهــد .اگرچه در چین
شكل  . 3پیش بینی موسسه تحقیقات  ASEANو شرق آسیا بر اساس سناریوی STEPS

)Source: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA
)1. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA
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همچنین براســاس پیش بینی  IEAتقاضای زغال ســنگ بر اساس

 2568میلیون تن معادل زغال سنگ در سال  2040خواهد رسید.

ســناریوی سیاست های اعمال شده(شكل )4بین سال های 2018

با همین نرخ رشــد بر اســاس پیــش بینی  IEAتقاضای زغال ســنگ

تــا  2040بــا نرخ متوســط  4.5درصد درســال (در  22ســال ) كاهش

در ســال  2060بــه بــه حــدود  1000میلیــون تــن معادل زغال ســنگ

یافتــه و از  2834میلیــون تن معادل زغال ســنگ در ســال  2018به

خواهد رسید.

شكل  . 4پیش بینی تقاضای زغال سنگ بر اساس سناریوی سیاست های اعمال شده IEA

Source: WorldEnergyOutlook, 2020.
همچنیــن بــر اســاس پیــش بینــی موسســه تحقیقــات ASEAN

رســیدن به ســهم انرژی های غیر فســیلی  80درصد در بازه زمانی

انتظــار مــی رود ســهم مصرف ســوخت هــای فســیلی از  83درصد

مطــرح شــده بــه نظــر با برخــی دیگــر از تحلیل هــا و پیــش بینی ها

در ســال  2020به  57درصد در ســال  2050برسد .به دیگر سخن

همخوانی ندارد.

شكل  . 5مقایسه سهم انرژی های اولیه در سبد انرژی طی دوره 2020-2050

Source: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).
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شكل .6چشم انداز مصرف زغال سنگ طی دوره ( 2020-2050میلیون تن معادل زغال سنگ)

)Source: Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA
تشــدید کنترلها بر بخشهای پر انتشار

چارچــوب سیاســت هــای چیــن یــک رویکــرد دو مســیره شــامل

چارچوب سیاست ها نشان می دهد کنترلهای دوگانه موجود بر

اقدامات سیاســتی و اســتفاده از نیروهای بازار برای دســتیابی به

مصرف کل انرژی و شــدت انرژی باید تقویت و اجرا شــود و عالوه

اهداف اقلیمی ،مانند تامین مالی ســبز ،اصالح بازار برق و توسعه

بــر انتشــار  ،CO 2ســایر انتشــار گازهــای گلخانــهای نیز بایــد مهار

بازار کربن را پیشنهاد می كند .برای بخش برق ،تسریع اصالحات

شــود .چیــن برنامههــای اقدامات ویــژه ای بــرای كنتــرل اوجگیری

بــازار و اطمینان از اینكه قیمت برق می تواند به طور منطقی برای

کربــن بــرای بخشهای کلیــدی از جمله فــوالد ،فلــزات غیرآهنی،

انــواع مختلــف کاربــران تجــاری و خانگــی و در زمان هــای مختلف

پتروشــیمی ،ســاختمان ،مصالــح ســاختمانی و حملونقــل دارد

متفاوت باشــد ،پيشنهاد شده اســت .این سیاست تاکید دارد که

و توســعه پروژههــای انرژیبــر و پــر آالینــده به ویــژه ،تولیــد برق با

یارانــه هــای برق هرگز به بخــش های انرژی بــر و پرمصرف آالینده

ســوخت زغــال ســنگ ،پتروشــیمی هــا و فــرآوری شــیمیایی زغــال

داده نمــی شــود .در بازار کربن ،قابلیتهــای اندازهگیری و نظارت

ســنگ را مهار خواهد كرد .از اقدامات مورد نظر این كشور تقویت

کربــن نیــز پــر اهمیت می باشــد .بر اســاس این سیاســت ،تجارت

ظرفیت و ارتقای ناوگان زغال ســنگ موجود برای صرفه جویی در

کربن باید بخشهای بیشــتری را پوشــش دهد و «یک مکانیســم

انــرژی و حــذف تدریجــی احتراق غیر متمرکز  1زغال ســنگ توســط
خانوارهــا هدف گذاری خواهد شــد .در بخش حمــل و نقل ،برقی

2

الزامآور قیمتگذاری کربن» و «یک سیستم تخصیص سهمیه

انتشــار كامل»  3باید ایجاد شــود .چارچوب این سیاســت بر این

كــردن و پذیــرش هیــدروژن ترویــج خواهــد شــد .معیارهــای بهــره

نكتــه اشــاره دارد کــه تجــارت بــرق و بازارهــای کربــن بایــد در کنــار

وری انرژی برای وســایل نقلیه هیدروكربوری و کشتی ها افزایش

هــم توســعه داده شــوند .مشــوقهای مالیاتــی از وســایل نقلیــه و

خواهد یافت و خروج تدریجی واحدهای قدیمی و ناکارآمد تسریع

کشــتیهایی که از سوختهای پاک استفاده میکنند حمایت می

خواهد شد .انتظار می رود این گام ها بر بازارهای سوخت مرسوم

كننــد و از مقامــات دولتــی محلــی برای اتخــاذ سیاســتهای مالی

تأثیر بیشتری بگذارد.

بــا هدف قرار دادن صنایع محلــی با کربن پایین حمایت میکند.

1. non centralized coal combustion
2. binding carbon pricing mechanism
3. mature emission allowance allocation system
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 .3نقطه نظر كارشناســی مؤسسه
اگرچــه نظــرات موافق و مخالــف در زمینه تامیــن  80درصد از کل
انــرژی چیــن را از منابــع ســوخت غیرفســیلی تا ســال  2060وجود
دارد ،چنیــن بــه نظــر مــی رســد كــه نظــرات مخالفــان ایــن تحلیل
بیشــتر قریــب بــه واقعیت باشــد ،زیرا بر اســاس پیــش بینی های
موسســه تحقیقــات  ASEANو شــرق آســیا و  IEAدر مــورد رشــد
تقاضــای انــرژی هــای غیر فســیلی و فســیلی انتظار می رود ســهم
انرژی های غیر فســیلی حداكثر حدود  50درصد از تقاضای انرژی
در ســال  2060را به خود اختصاص دهد.
بــه نظــر مــی رســد عــدم اطمینــان در زمینــه بازنگــری سیســتم
برنامهریــزی ،ذخیــره ســازی و توزیــع چین ( كــه هم اكنــون بر پایه

الزم جهــت جایگزینــی زغــال ســنگ بــا انــرژی هــای تجدیــد پذیر و
ادامه وابســتگی به زغال ســنگ و كند شــدن برنامه هــای تدریجی
كاهــش زغال ســنگ بــه دلیل نگرانــی چیــن در مورد وابســتگی به
واردات نفــت و گاز و دغدغــه هــای ایــن كشــور در مورد اشــتغال و
رشــد اقتصادی و نیز جوان بودن ناوگان زغال ســنگ این كشــور و
وابســتگی نیــروگاه هــای فــوق بحرانی چیــن به زغال ســنگ جهت
تامین برق مورد نیاز (كه با توجه به برگشت چین به رشد اقتصادی
پــس از بحــران همــه گیــری كرونــا و جبران كاســتی هــای این دوره
نیاز به برق نیز افزایش می یابد) ،در كند شــدن رشــد مورد انتظار
در جایگزینــی انرژی های غیر فســیلی به جای انرژی های فســیلی
موثر باشد.

ســوخت زغال ســنگ و گاز می باشــد) ،عدم ســرمایه گــذاری های
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