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عربســتان بزرگتریــن صــادر کننــده نفــت بــه چیــن در مــاه
اکتبــر 2021

میــدان نفتــی قرنــه غربــی تحــت کنتــرل لــوک اویــل
عــراق در ســال  2027بــه اوج تولیــد میرســد

کاهش قیمت نفت به دنبال اعمال محدودیتها

نقــش كــم رنــگ اوپــک در مقابلــه بــا قیمتهــای
بــاالی نفــت
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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  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

81.85

- 2.1

81.78

- 2.3

83.01

- 1.8

هفته منتهی به  12نوامبر 2021

82.51

0.8

81.96

0.2

83.77

0.9

هفته منتهی به  19نوامبر 2021

80.74

- 2.1

79.02

- 3.6

81.59

- 2.6

مدیرمسئول :دکترمحمد صادق جوكار
		
ناظر علمی :مهرزاد زمانی

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

طرحهــای چنــد شــرکت بــزرگ نفتــی در
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بخشهــای انــرژی ایــن كشــور
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نمودار قیمت نفت برنت و وســت تگزاس در بورس آیس و نایمکس در  19نوامبر 2021

نمودار واردات نفت خام چین (هزار بشکه در روز)
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اقتصاد انرژی
میــدان نفتــی قرنــه غربــی تحــت کنتــرل
لــوک اویــل عــراق در ســال  2027بــه اوج
تولیــد میرســد

بر اساس وب سایت لوک اویل ،میدان قرنه غربی  2یکی از بزرگترین
میادیــن نفتــی جهان بــا حــدود  14میلیــارد بشــکه ذخایر اولیــه قابل
برداشــت اســت .این میــدان حدود  9درصــد از کل تولیــد نفت عراق
را شــامل میشــود 75 .درصد سهام این میدان مربوط به لوک اویل و
مابقی متعلق به شرکت دولتی نفت شمالی است.

پیشبینی میشود اوج تولید در میدان نفتی قرنه به میزان  800هزار

وزارتنفتعراقدربیانیهایدر 12نوامبرگفتکهلوکاویلپیشنهاد

بشکه در روز در سال  2027صورت پذیرد .این میدان دارای  14میلیارد

توسعه اولیه میدان اریدو را نیز به وزارت نفت عراق ارائه کرده است

بشکه ذخایر قابل استحصال است .لوک اویل 75درصد از سهام این

که ممکن است اوج تولید آن  250,000بشکه در روز باشد .وزیر نفت

میدان را در اختیار دارد.

در آن زمان گفت که ارائه این پیشنهاد به وزارت نفت اجازه میدهد

وزیر نفت عراق در 19نوامبر 2021گفت انتظار میرود که میدان نفتی

تا توسعه این میدان را مطالعه و تایید کند.

قرنه غربی 2که توسط لوک اویل اداره میشود ،تا سال  2027به اوج

وزارت نفــت عــراق در آن زمان بیان نمود که نشــانه های اولیه حاکی

تولید  800هزار بشــکه در روز برســد .احســان اسماعیل در مصاحبه

از آن است که اریدو دارای منابع بالقوه ای بین  7تا  12میلیارد بشکه

با خبرگزاری دولتی عراق آمار تولید فعلی این میدان را ارائه نکرد .اما

نفت خام است .این میدان که در بلوک 6در جنوب عراق قرار دارد ،در

طبق اعالم وب سایت این شرکت ،لوک اویل در ماه مه 2018یک طرح

سال  2016کشف شد .شرکت لوک اویل  60درصد و شرکت اینپکس

توسعه جدید را امضا کرد که بر اساس آن ،تولید نفت 800هزار بشکه

ژاپن  40درصد در این میدان سهم دارند.

در روز را فراهم میکند.

نقــش كــم رنــگ اوپــک در مقابلــه بــا
قیمتهــای بــاالی نفــت
به عقیده Lacalle Danielاســتاد اقتصاد دانشــكده تجارت دانشــگاه
مادرید قیمت باالی نفت نشانه عدم تعادل اقتصادی و پولی است ،نه
فقط پیامد تصمیمات سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) .در
طولتاریخ،شاهدبودهایمکهچگونهکاهشتولیداوپکباعثافزایش
قیمتهانشدهاست،زیراتنوعوفناوریبهافزایشکاراییافزودهاست.
بههمینترتیب،افزایشتولیداوپکلزومابهمعنایکاهشقیمتها
نیست ،چه رسد به قیمت های منطقی .افزایش تولید اوپک میتواند
به بازار کمک کند ،اما مشکالت قیمت را حتی اگر اوپك بخواهد حل
نمی کند .مشــکل در بازار نفت به دلیل ســالها تخصیص نادرست
ســرمایه و ســرمایهگذاری کــم در بخش انرژی ایجاد شــده اســت که
توسط سیاستهای پولی بسیار سست دولت ها بیشتر شده است.
کنشگری نادرست و تحریکهای سیاسی در میانه تزریقهای پولی
عظیــم ،تنگناهــا و ســرمایهگذاریهای ناکافــی ایجاد کرده اســت که
هــم امنیت عرضــه و هم انتقال انرژی رقابتــی از نظر فنی امکانپذیر
را مختل میکند .تزریق انبوه نقدینگی یک اثر جانبی مضاعف ایجاد
کرده است :افزایش سرمایهگذاری نادرست در فعالیتهای غیرمولد
و جریان بزرگ ســرمایه به حوزه های به اصطالح ارزشی :پول بیشتر
به ســمت داراییهای نســبتا ًکمیــاب هدایت میشــود .به گفته جی
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پــی مورگان ،ســرمایه گذاری مورد نیــاز در انرژی برای پاســخگویی به
تقاضای موجود  600میلیارد دالر برای دوره  2021-30است.
مشــکل مهــم دیگــر تقاضــای كاذب اســت کــه توســط زنجیــرهای از
طرحهای محرک ایجاد میشــود .مداخله سیاسی نیز تأثیر مهمی بر
قیمت نفت و بر حاشیه سود هر بشكه نفت ایجاد کرده است .تهدید
بــه ممنوعیت توســعه داخلی منابع انرژی در ایــاالت متحده یا اعالم
ممنوعیت ســرمایه گذاری در ســوخت های فســیلی ،باعث میشود
ارزش فعلی خالص حاشــیه ســود بلندمدت باالتر باشد نه پایین تر.
چرا كه این تهدیدها نه با تحلیل های فنی صحیح و برآوردهای قوی
عرضه و تقاضا ،بلکه با برنامه های سیاسی صورت میگیرد.
گــذار موفق انرژی به اقتصاد ســبزتر نیازمند اهداف و سیاســتهای
مستحکم و واقعی است که از بحران انرژی جلوگیری میکند.
انتظارمیرودروسیهوایاالتمتحدهمحرکهایاصلیرشدعرضهدر
سال آینده باشند .ترکیبی از سیاست های نادرست انرژی ،خلق پول
بیش از حد و برنامه های بزرگ توســعه در زمان نامناســب ،بی موقع
بر بازار نفت تاثیر مهمی دارد .با گذشت زمان و افول سرمایهگذاری ،
توانایی اوپک برای مهار قیمتها ضعیف میشود.
اوپک و روسیه درحدود نیمی از کل عرضه جهانی را به خود اختصاص
میدهند .از این جهت این كشورها مهم هستند ،اما ورود دو میلیون
بشــکه بیشــتر در روز به بازار مشکل طوالنی مدت قیمت را حل نمی
کند .در نتیجه قیمت انرژی با تکنولوژی ،سرمایه گذاری و تنوع بیشتر
کاهش مییابد ،نه تهدیدهای سیاسی.

رخدادهای انرژی
تحوالت بازار انرژی
عربســتان بزرگتریــن صــادر کننــده نفــت
بــه چیــن در مــاه اکتبــر 2021

درپیصدورسهمیههایجدیدوارداتنفتازطرفدولتچین
در ماه های اگوســت و اکتبر به پاالیشــگاه های خصوصی چین
برای خرید گرید نفتی محبــوب و مورد نیاز خود ،صادرات نفت
روسیه به به خصوص گرید نفتی اسپو ( ) ESPOرشد یافت.
اما به دلیل گذاشــتن محدودیتهایی توســط دولت چین برای

بــر اســاس آمار منتشــر شــده از گمرک چین ،صــادرات نفت

واردات نفت توسط پاالیشگاه های خصوصی ،مجموع واردات

عربســتان بــه چیــن  19/5درصــد نســبت بــه ســال گذشــته

نفت چین در ماه اکتبر به کمترین میزان در ســه سال گذشته

افزایــش داشــته و این کشــور همچنــان بــرای یازدهمین ماه

رسید.

متوالــی در اکتبــر ،بزرگتریــن صادرکننــده نفــت بــه چین می

واردات نفــت چیــن از برزیل به میزان  53/2درصد نســبت به

باشد.

سال گذشته کاهش داشته ،همچنین واردات نفت از آمریکا

بــر اســاس گــزارش اداره کل گمــرک چیــن ،صــادرات نفــت

نیز كاهش شدید  91/8درصدی داشت.

عربســتان بــه چیــن بــه میــزان  7/1میلیون تــن معــادل 1/67

بر اســاس گزارش رویترز ،واردات نفــت چین از ایران به دلیل

میلیون بشکه در روز بوده که این میزان  19/5درصد بیشتر از

آنکه قیمتهای پیشنهادی رقابتی بوده و خریداران را با وجود

 1/4میلیون بشکه در روز در سال گذشته و همچنین بیشتر از

ریســک تحریــم هــای آمریکا تشــویق مــی کــرد ،بین مــاه های

 1/49میلیون بشکه در روز در ماه سپتامبر می باشد.

اگوســت و اکتبر به طور متوســط به میزان نیم میلیون بشــکه

رویتــرز نیــز گــزارش کرده اســت کــه واردات چین از روســیه،

در روز بوده است .امارات ،عمان و مالزی دیگر صادر کنندگان

که واردات از خط لوله را نیز شــامل می شــود نسبت به سال

نفت به چین بوده اند .آمار های رسمی بیانگر این مطلب است

گذشــته به میزان  1/3درصد رشــد داشــته و بــه  6/6میلیون

کــه واردات نفــت چین از ایــران و ونزوئال از ابتدای ســال 2021

تــن معــادل  1/56میلیون بشــکه در روز رســیده اســت  .این

صفر بوده است .زیرا شرکتهای نفتی دولتی نگران تحریم های

میزان بیشــتر از  1/49میلیون بشــکه در روز در ماه ســپتامبر

آمریکا بوده اند.

نیز بوده است.
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کاهــش قیمــت نفت بــه دنبــال اعمال
محدودیتها

جو بایدن ،رئیس جمهور ایاالت متحده که از افزایش قیمت
بنزین نگران شده بود ،تالش کرد ولی نتوانست گروه اوپک
پــاس را به عرضه نفت خام بیشــتری وادار کند و در نتیجه
به ســمت آزادســازی ذخایر اســتراتژیک نفــت آمریکا رفت.
همچنین ضعف بالقوه در اقتصاد چین نیز به عوامل نزولی

قیمــت نفت ،بــه دلیل بدتر شــدن بحران کوویــد 19و جدی

قیمت نفت در بازارکمک کرده اســت.

شــدن مجــدد قرنطینــه توســط اروپــا ،بیشــترین کاهــش

دادههــای ذخایــر اســتراتژیک نفــت در کشــورهای عضــو

هفتگــی را از مــاه اگوســت  2021بــه ثبت رســاند .این اتفاق

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و همچنین کشورهای

زمانــی روی داد کــه کشــورهای مصــرف کننــده اصلــی نفــت

حــوزه اقیانــوس اطلــس بیانگــر آن اســت کــه ایــن ذخایر به

پیگیر افزایش عرضه ذخایر استراتژیك نفت به بازار بودند.

پایینترین میزان خود در هفت ســال گذشــته رسیده و این

در این شرایط قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت ()WTI

امر از نظر کارشناسان گلدمن ساکس حاکی از عدم تعادل

بــرای تحویــل در مــاه دســامبر بــا  3/68درصــد کاهــش بــه

عرضه و تقاضا در حدود  2میلیون بشــکه در روز می باشــد.

 75/94دالر در هر بشــکه رسید که نسبت به هفته گذشته

همچنیــن این تحلیلگران بیان داشــته اند که با روند نزولی

 6درصــد کاهش داشــته اســت .قیمت نفت برنــت نیز برای

قیمت نفت ،احتمال عرضه ذخایر استراتژیک نفت کاهش

تحویل در ماه ژانویه با  2/89درصد کاهش به رقم 78/89

می یابد.

دالر در هر بشکه رسید.

در همین حال ،با افزایش عرضه نفت هاب نفتی کوشینگ

بــا افزایــش موج كوویــد  19در اروپــا ،محدودیتهــای تردد در

در اوکالهامــا ،رونــد رو به رشــد قیمت  WTIتضعیف شــده

اروپــا نیز بیشــتر شــده و این امر موجب آســیب بــه تقاضای

و در مســیر نزولــی قــرار گرفتــه اســت .ایــن کاهــش قیمت،

نفت شد .کشور اتریش با اعمال قرنطینه و همچنین آلمان

در بازارهــای فــرآورده های پاالیشــی نیز قابل مشــاهده می

با اعمال برخی محدودیت ها نمونه ای از این تصمیمات می

باشد .در این راستا قیمت بنزین در آمریکا بیش از  5درصد

باشند .این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که بازار نفت

کاهش داشته است.

1

بــر اقدام آمریــکا و چین برای آزادســازی ذخایر اســتراتژیک
نفــت خــام متمرکز شــده اســت .چیــن روز پنجشــنبه اعالم
کرد که در حال بررسی این مساله بوده و ایاالت متحده نیز
بارها گفته است که گزینه بهره برداری از ذخایر استراتژیک
نفت این کشــور روی میز باقی مانده است.
جان کیلداف ،یکی از شــرکای شرکت Again Capital LLC
بیــان داشــته اســت که « ایــن امر یــک ضربه قــوی به بخش
نفت است ،زیرا زمانی که یک عرضه انبوه احتمالی در حال
اتفاق افتادن است ،ویروس کرونا هم می تواند به تقاضای
نفت آسیب بزند».
بــا وجــود اینکــه اوپــک و متحدانــش (اوپــک پــاس) رویکرد
محتاطانهای برای بازگرداندن تولید خود داشتند ،اما قیمت
نفت پس از رســیدن به باالترین میزان خود در هفت ســال
گذشته ،با کاهش روبرو شد.

1. OECD
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تحوالت سیاستهای راهبردی و ژئوپلیتك
درخواســت دموکرات هــا از بایدن برای
كاهش قیمت بنزین

تــاد اســتیپلز ،رئیــس انجمــن نفــت و گاز تگــزاس ،معتقــد
است سیاست انرژی ایاالت متحده «نباید آزادی خود را به
دلیل وابســتگی به انرژی از دســت بدهــد» .در عوض ،باید
«سیاســتهای هوشــمندانه و مبتنی بر علم را تشویق کند
که از تولید داخلی ،مشاغل داخلی و پیشرفت اقتصادی که

طبــق گزارش  ،1AAAمیانگین هزینه هر گالن بنزین در روز

به نفع همه تگزاســیها و آمریکایی ها باشــد ،حمایت کند.

جمعــه  3.41دالر بــود .کــه  1.20دالر بیشــتر از ایــن زمان در

متأســفانه ،ما پیامدهای سیاســتهای نادرســتی را شــاهد

ســال گذشته اســت .یازده نماینده دموکرات سنای ایاالت

هســتیم کــه بــه جــای تشــویق پروژههای خــط لولــه آمریکا،

متحــده از رئیس جمهور ،جو بایدن خواســته اند تا اقدامی

تولید داخلی و فرصتهای تجاری ،انرژی خارجی را تشویق

در مــورد افزایش قیمت بنزین انجام دهد.

کرده است».

در دولــت ترامــپ ،ایــاالت متحــده در تولیــد نفــت ،جهان را

یکــی از سیاســتها شــامل «قانــون کاهــش انتشــار

رهبری می کرد و از نظر انرژی مستقل بود .در دولت بایدن،

متــان  »2021اســت کــه مالیاتهــای جدیــدی را بــرای همه

قیمــت بنزیــن بــه باالترین میــزان خود از ســال  2014طی 11

تولیدکننــدگان نفــت و گاز در مــورد «انتشــار متــان» وضــع

مــاه پــس از روی کار آمــدن او رســیده اســت .ســناتورهای

میکند .با اســتمرار این وضعیت هزینهها به مصرفکننده

دموکــرات بیان داشــته اند که در ایالت هــای خود« ،قیمت

منتقــل میشــود و قیمــت گاز را در آینــده قابــل پیشبینــی

هــای بــاالی بنزین بار ناخواســته ای را بــر دوش خانواده ها

حتی باالتر میبرد.

و کســب و کارهــای کوچکی که تالش مــی کنند امرار معاش

انجمن تولیدکنندگان و صاحبان حق امتیاز مستقل تگزاس

کننــد ،تحمیل کرده اســت .بــه ویژه اینكــه رای دهندگان ما

استدالل میکند که مالیاتها و هزینههای اضافی تحمیلی

در حال حاضر بــه بهبودی از پیامدهای اقتصادی کووید19-

در بخــش صنعت «میتواند اپراتورهــای کوچک نفت و گاز

ادامه می دهند.

تگزاس را فلج کند و مالیاتدهندگان آمریکایی را به شدت

آنهــا از بایدن خواســته انــد تا «همــه ابزارهای موجــود» را که

تحت فشار قرار دهد».

در اختیــار دارد بــرای کاهش قیمت بنزیــن در ایاالت متحده،

اد لونگانکــر ،رئیــس  TIPROگفــت ،مالیاتهــای اضافــی

از جملــه آزادســازی نفــت از ذخایــر اســتراتژیک و ممنوعیــت

«تأثیر موجی در کل اقتصاد ایاالت متحده خواهد داشت و

صــادرات نفــت خــام را در نظــر بگیــرد .بایــدن در مقابــل بــا

بر مشاغل آمریکا ،تولید انرژی داخلی ،صورتحسابهای

درخواســت از کمیســیون تجــارت فــدرال نســبت به بررســی

انــرژی خانگــی و هزینــه کاالهــا و خدمــات ،از جملــه قیمــت

رفتــار غیرقانونــی احتمالی در صنعت نفــت و گاز که می تواند

بنزیــن تأثیــر منفــی میگذارد» .صنعــت نفــت و گاز طبیعی

باعث افزایش قیمت بنزین شــود ،واكنش نشان داد .دست

ایــاالت متحــده تعهــد خــود را بــه کاهــش انتشــار گازهــای

انــدرکاران صنعــت نفــت و گاز مــی گوینــد افزایــش قیمت ها

گلخانــه ای از طریــق نــوآوری ،همــکاری و ســرمایه گــذاری

بــه دلیــل کاهش عرضــه و اعمــال محدودیت هایی اســت که

صدهــا میلیــارد دالری در فــن آوری هــای کاهــش گازهــای

دولــت بایدن بر این صنعت تحمیل کرده اســت ،از جمله لغو

گلخانــه ای در سراســر زنجیــره ارزش و بــا موفقیــت قابــل

احداث خط لوله کی استون ،توقف اجاره نامههای جدید برای

سنجش نشان داده است.

عملیات موجود در زمین های فدرال و سیاست های دیگر.

1.American Automobile Association
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پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review
تحــت تاثیر بارگیری گاز قرار گرفته انــد عبارتند از :کورانگی،

عدم عرضه گاز به صنایع کراچی پاكستان

بهتای ،اورنگی ،لیاکات آباد و شاه فیصل.
اهالی مناطق فوق گالیه دارند که تنها دو تا سه ساعت در روز
و آن هم با فشــار بســیار کم گاز دریافت می کنند .در نتیجه
مردم چاره ای جز استفاده از سیلندر گاز ندارند که بر هزینه

زبیــر متیــواال ،تاجــر مشــهور و رئیس گــروه بیزینــس ممون،

های آنها می افزاید.

از توقــف عرضــه گاز بــه صنایــع کراچــی ابــراز نارضایتــی کرد.

بــر اســاس گزارش هــا ،کویته ،پیشــاور ،گجرانــواال ،مولتان،

وی اظهار داشــت :صنایــع این شهرســتان از اقدامات دولت

فیصــل آبــاد ،میرپورخــاس و دیگــر شــهرهای پنجــاب نیــز از

بــرای کنتــرل بحــران گاز رضایــت ندارنــد .او همچنین گفت:

کمبــود گاز رنــج مــی برنــد .نــه تنهــا ســاکنان ،بلکــه صاحبان

این واقعیت اســت که دولت فدرال گاز طبیعی مایع ()LNG

هتلهــا و رســتورانها نیــز از کمبــود گاز شــکایت دارنــد،

بیشــتری برای عرضه به صنایع در کراچی ندارد .به گفته وی

زیــرا تأثیــر نامطلوبــی بــر تجــارت آنهــا میگــذارد .در کویتــه

اگــر دولــت فــدرال محمولههــای گاز طبیعــی مایــع ( )LNGرا

و گجرانــواال ،افزایــش قیمــت گاز مایــع و چــوب بــه ترتیب بر

بــه موقع تهیــه میکرد ،میتوانســت از کمبــود گاز جلوگیری

دردسرهای شهروندان افزوده است.

کند .ولی «متأسفانه امروز هیچ گازی برای صنایع در کراچی

قیمــت گاز مایــع بــه ازای هــر کیلوگــرم در کویتــه  70روپیــه

وجود ندارد.

افزایش یافته اســت و در نتیجه قیمت کل آن به  230روپیه

در همیــن حــال ،همزمان با اجــرای طرح مدیریت بار توســط

در هــر کیلوگرم رســیده اســت .قیمــت  40کیلوگــرم چوب در

شــرکت ســوئی جنــوب گاز ( ،)SSGCعرضــه گاز در چندیــن

گوجرانواال به  950روپیه افزایش یافته است.

بخش از شهر متوقف شد .مناطق اصلی دیگری که به شدت
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تحوالت محیط زیست و فناوری
آینــده انرژیهــاي تجدیدپذیــر متکــی بــر
فلــز مــس خواهــد بــود

دوام بــاال از دیرباز جزء رایج در اکثر بخشــهاي شــبكه برق،
اعــم از تولیــد ،انتقــال ،توزیــع و مــدارات برق بوده اســت.
بــا ایــن حــال فنــاوری هــای جدید انــرژی بــه مس بیشــتری
نیــاز دارنــد .سیســتم هــای انــرژی خورشــیدی فتوولتائیک
بــه ازاي هرمــگاوات حــاوي تقريبــا  5تــن مس هســتند ،در

انرژیهــای تجدیدپذیــر یک ابزار ضــروری در تالش جهانی

حالی که تأسیســات ذخیره انرژی شــبکه به  2.7تا  3.6تن

بــرای کاهــش انتشــار کربــن و مبــارزه بــا تغییــرات آب و

در هــر مــگاوات متکی هســتند .خورشــید تنهــا منبع انرژی

هوایــی هســتند .وســایل نقلیــه برقــی ،انــرژی خورشــیدی

تجدیدپذیــری نیســت که بــه مس متکی اســت ،یک مزرعه

و بــاد همگــی متکــی بــر منابــع معدنــی هســتند و مــس بــه

بادی می تواند بین  ۱.۸تا  ۶.۸تن مس داشــته باشــد.

عنــوان یکــی از مهمترین فلزات در حال ظهــور جايگاه خود

مــس محرک خودروهای برقی :بخش حمل و نقل پاک نیز

اســت .با افزایش حرکت جهانی به سمت آینده ای سبزتر،
تقاضــای مس احتماال ًدر آینــده افزایش خواهد یافت.

مقــدار زیادی مس نيــاز دارد .در واقع ،ایــن فلز در هر جزء
اصلــی خــودرو از موتــور گرفته تــا اینورتر و سیمکشــی برق

برخــی كارشناســان انــرژی هــای تجدیدپذیــر را یکــی از

استفاده میشود .در حالی که یک خودروی بنزینی به طور

موثرتریــن ابزارهــا بــرای کاهــش انتشــار کربــن در جهــان

متوســط حــدود  20کیلوگرم مــس نياز دارد ،یــک خودروی
تمــام برقــی تقریبــا ً 80کیلوگرم مــس دارد .بنابراین انتظار

فناوریهــای نیروگاههــای خورشــیدی و بــادی یــا وســایل

مــیرود تقاضای مس برای باتریها بــه تنهایی از  210هزار

نقلیه الکتریکی بســیار متکی بر مواد معدنی هستند .مس

تن در سال  2020به  1.8میلیون تن در سال  2030برسد.

بــه عنوان یک فلز ضروری بــرای انرژی های تجدید پذیر در

امــا تقاضا برای این فلز فقط محدود به خود خودروها نمی

نظر گرفته می شود .این فلز بسیار رسانا است و می تواند

شــود و انتظار میرود مس مورد اســتفاده در ایستگاههای

به راحتی به شــکل لوله ،سیم یا ورق شــکل بگیرد و گرما را

شــارژ خودروهــای الکتریکــی تا ســال  ۲۰۳۰بیــش از ۱۰۰۰

با ســرعت بیشتری نســبت به سایر فلزات انتقال دهد .در

درصد نســبت به سال  ۲۰۲۰افزایش یابد.

واقع مس خود یک ماده پایدار اســت .ایــن فلز  %100قابل

تامیــن تقاضــای مس :همانطــور که جهان به ســمت منابع

بازیافــت اســت و میتــوان آن را به طور مکــرر بدون کاهش

انــرژی جایگزین حرکت می کند ،تقاضای مس نيز افزايش

عملکــرد اســتفاده کــرد .شــرکت  Teckپيش بينــي مي كند

خواهــد يافــت  .اگرچه این فلز  %100قابل بازیافت اســت،

تقاضــای جهانی مــس در هر دو بخش انرژی پاک و حمل و

بازیافــت بــه تنهایــی برای پاســخگویی بــه تقاضــا و تضمین

نقل پاک در دهه های آینده دو برابر شــود.

عرضه پایدار مس کافی نخواهد بود و استخراج برای مس

توســعه انــرژی بــاد و خورشــید :مــس بــه دلیــل رســانایی و

جدید نیاز خواهد بود.

و مبــارزه بــا تغییــرات آب و هــوا مــی داننــد .بــا ایــن حــال،
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 KOGASبــه پلــت فــرم تجاری هیــدروژن
تبدیــل میشــود

هیدروژن شــامل  :ذخیره ســازی گاز طبیعی مایع و خوشه
زنجیــره ســرد اســت .بــا کاهــش  20درصــدی انتشــار دی
اکســید کربن تا سال  2030از طریق تولید هیدروژن سبز،
تجــارت انــرژی ســرد ،کســب و کار جــذب و ذخیــره کربــن،
 KOGASانتشــار خالــص صفــر را تا ســال  2045هدف قرار

10

شرکت گاز کره جنوبي در حال تغییر الگو از توسعه دهنده

داده اســت .برای دستیابی به اهداف خود KOGAS ،قصد

منابــع ســوخت فســیلی بــه یــک شــرکت دوســتدار محیــط

دارد ســرمایه گذاری هنگفتی را در توسعه زیرساخت های

زیســت مبتنــی بــر هیــدروژن با پیشــبرد تجــارت هیدروژن

هیــدروژن و ســایر مشــاغل جدیــد خــود انجــام دهــد .ایــن

و گاز طبیعــی خــود اســت KOGAS .کــه در ســال  1983بــا

شــرکت قصد دارد تا سال  2030شرکت های هیدروژن در

هدف تامین ایمن و پایدار گاز طبیعی تاســیس شد ،دارای

سراســر کشــور ایجــاد کند تــا بتوانــد ســاالنه  830هزار تن

 74مخــزن ذخیــره بــا ظرفیــت کل  11.56ميليــارد لیتــر در

هیــدروژن تامین کنــد و همچنین تولید هیدروژن ســبز در

پنج ســایت تولیــد در پیونگ تــاک ،اینچئــون ،تونگ یانگ،

خارج از کشــور برای تامین ســاالنه  200هزار تن هیدروژن

ســامچئوک و جيجــو اســت ۴۹۴۵ .کیلومتــر خــط لوله گاز

تــا ســال  2030را در برنامــه دارد KOGAS .همچنین قصد

طبیعی در سراسر کشور و  413مرکز مدیریت تامین است.

دارد تــا ســال  2030تعــداد  152ایســتگاه شــارژ هیــدروژن

در اکتبــر  ،2019ایــن شــرکت بــا بودجــه دولتی بــرای اولین

از جملــه  90ایســتگاه شــارژ هیــدروژن مایــع را در سراســر

بــار عرضــه گاز طبیعــی بــه یــک نیــروگاه در جيجــو را آغــاز

کشــور راه انــدازی کنــد .این شــرکت اظهــار کرد که ســایت

کــرد .از آنجایــی کــه تجزیــه گاز طبیعــی در دماهــای بــاال و

پيونــگ تــاك را بــه اولین پلــت فــرم ابرایســتگاه هیدروژنی

فشــارهای بــاال برای تولید هیــدروژن واقع بینانــه ترین راه

کربن خنثی کره جنوبي تبدیل خواهد کرد که تولید ،عرضه

برای ایمن سازی هیدروژن است ،انتظار می رود KOGAS

و اســتفاده از هیــدروژن را انجــام مــی دهــد .گاز طبیعــی

با دانش خود در ســاخت و بهره برداری از زیرســاخت های

پیونــگ تاک برای تولید هیدروژن به یک ســایت اســتخراج

گاز طبیعی در  38ســال گذشــته ،نقشی کلیدی در توسعه

هیــدروژن فرســتاده خواهــد شــد کــه در دمــای منفــی 160

ايــن بخش داشــته باشــد .اقتصــاد هیدروژنی  KOGASدر

درجــه ســانتیگراد به مایع تبدیل شــود تا بــه بخش حمل و

حــال ترویــج انــواع مشــاغل آینــده مرتبــط بــا گاز طبیعــی و

نقل عرضه شود.

اقتصاد انرژی
ت بــزرگ نفتــی در زمینــه اکتشــاف و تولیــد نفــت بعــد از
طر حهــای چنــد شــرک 
افزایــش کنونــی قیمــت نفت
مهدیه ابوالحسنی چیمه
بیان رویداد

طوالنی تر احتماال ًمنعکس کننده انتظارات بازار متعادلتر است.

درحالیکــه همهگیــری کرونــا همچنــان مانــع از ســرعت بهبــود کل

بــه دلیــل فشــار صعــودی قیمــت بــر روی قراردادهــای کوتاهمدت،

اقتصادی در ســطح جهان میشــود ،پیشبینــی میگردد که عرضه

قراردادهای نزدیک به تاریخ اتمام دارای قیمتهای باالتری نسبت

واکســنها به تحرک بیشتر و افزایش تقاضا کمک کند.

بــه قراردادهــای با تاریــخ طوالنیتر هســتند ،وضعیتی کــه از آن به

از ســه ماهــه ســوم ســال  ،2020افزایــش در تقاضای جهانــی برای

عنوان بکواردیشن یاد میشود.

نفتخــام و فرآوردههــای نفتــی بســیار ســریعتر از تولیــد آن بــوده

تــا  9نوامبــر ،قــرارداد ماهانه برنــت (تحویل در ژانویــه)  85دالر در

اســت کــه منجــر به کاهــش موجــودی نفت خــام و افزایــش قیمت

هــر بشــکه و قــرارداد ماهانــه وســتتگزاس (تحویل دســامبر) 84

آن شــده اســت .در فوریــه  ،2020پیــش از اعــام ســازمان جهانــی

دالر در هر بشکه بود .در  5نوامبر ،ذخایر نفت خام ایاالت متحده

بهداشت مبنی بر همهگیری بیماری کووید ،19قیمت اسپات نفت

 435.1میلیــون بشــکه بود که  6درصــد کمتر از میانگین پنج ســاله

خــام برنت بــه طور میانگین  56دالر و برای وســت تگــزاس  51دالر

قبلی ( )2020-2016بود .با این حال ،ذخایر نفت خام در کوشینگ

به ازای هر بشــکه بود .در آوریل  2020به دلیل کاهش قابل توجه

اوكالهامــا  26.4میلیون بشــکه بود که  50درصد کمتــر از میانگین

تقاضا ناشــی از همهگیری ،قیمت برنت به  18دالر و وست تگزاس

پنج ســاله قبلی و  31درصد از ظرفیت ذخیره سازی است (کمترین

بــه  17دالر به ازای هر بشــکه کاهش یافت .اما ایــن روزها به دلیل
بازگشــت تقاضــا و در مقابــل ،رشــد کنــد تولیــد جهانــی نفــت برای

سهم از سپتامبر .)2018
ً
در طــول دهــه گذشــته ،معمــوال ســطوح بــاالی بکواردیشــن نفــت

پاســخگویی بــه آن ،قیمتهــا بــه میــزان باالتــری از ســطح قبــل از

خــام برنــت و وســتتگزاس تنهــا در دورههایــی از اختــاالت بزرگ

همهگیــری افزایــش یافته اســت .در اکتبــر  ،2021قیمت نفت خام

و برنامهریزی نشــده در عرضه رخ داده اســت .با این حال ،امســال

برنت به طور متوســط  84دالر در هر بشــکه و قیمت وســتتگزاس

کاهــش قابــل توجه ذخایر و در نتیجه ایجاد بکواردیشــن ناشــی از

به طور میانگین  81دالر در هر بشکه بود که باالترین قیمت اسمی

افزایش شــدید تقاضا و همچنین محدود شــدن سطح تولید نفت

از اکتبر  2014است.

خام در میان اعضای اوپک پالس اســت .اوپک پالس در نشست 4

بــازار آتــی ها  1بــه طور مشــابه در مقایســه بــا قراردادهای بــا تاریخ

نوامبــر خود بر تعهــد برای حفظ افزایش تولید  400/000بشــکه در

طوالنیتــر ، 2قیمــت هــای باالتــری را در کوتــاه مــدت نشــان مــی

روز برنامه ریزی شــده در دســامبر به جای افزایش بیشتر تولید در

دهنــد .ســطح ذخایــر نفت خــام ،در میــان ســایر عوامل ،بــر رابطه

واکنش به قیمت های باالی نفت خام و افزایش تقاضا ،تاکید کرد.

بین قیمتهای آتی کوتاهمدت و بلندمدت تأثیر میگذارد .تفاوت
در قیمتهــا بین قراردادهای نفت خام برای تحویل در کوتاهمدت

شــرکت های بزرگ نفتی در ایاالت متحده آمریکا

در مقایســه بــا قراردادهــای تحویــل در تاریخهــای بعــدی ،نشــان

رســیدن قیمت نفت خام به باالترین میزان خود در هفت سال

میدهــد کــه انتظارات بازار مبنــی بر تعدیل ســهام کاهش خواهد

گذشــته ،شــرکتهای انــرژی ایــاالت متحــده را بر آن داشــت تا

یافت .ذخایر پایین نفت خام ،چه در سطح جهانی و چه در ایاالت

بــرای ســومین هفتــه متوالــی دکلهــای نفــت و گاز طبیعــی را

متحــده ،فشــار افزایشــی قیمت را بــر قراردادهای نزدیــک به تاریخ

اضافــه کــرده و برخــی از دكل های حفــار ی را به ســکوی چاه ها

اتمــام وارد کــرده اســت ،در حالیکــه قیمــت قراردادهــای بــا تاریــخ

بازگرداند.
1. futures markets
2. longer-dated contracts
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برایــن اســاس شــرکت خدمــات انــرژی بیکرهیــوز اعــام کــرد کــه

افزایش قیمت نفت به باالترین میزان در یک دهه) ،تجارت قدیمی

تعــداد شــش دکل نفــت و گاز (که نشــاندهنده تولید آتی اســت)

سوختهای فسیلی باالترین بازده را ایجاد کرده است ،تصمیم در

بــه دکلهــای گذشــته افــزوده شــده کــه  4دکل آن متعلــق به نفت

این خصوص با تردید همراه است.

بــوده و مابقی دکلهای گاز اســت ،با این وجود در هفته منتهی به
 12نوامبــر  ،2021تعــداد ســکوهای نفتی ایاالت متحــده با افزایش

شرکت بزرگ نفتی روسنفت

78درصدی نســبت به زمان مشابه سال گذشــته ،به  454افزایش

افزایــش قیمــت نفــت و گاز به شــرکت روسنفت که تحــت کنترل

یافــت که باالترین میــزان از آوریل  2020بود و ســکوهای گازی نیز

دولت روســیه است ،کمک کرد تا از سطوح سود قبل از همه گیری

بــا افزایــش  2ســکو بــه  102دکل رســید کــه ایــن باالترین میــزان از

فراتــر رود .ایــن شــرکت بزرگ نفتی هشــدار داده اســت ،با آشــکار

ســپتامبر  2021است .در سال جاری با افزایش حدود  67درصدی

شــدن بیشتر اختالفات ســاختاری بین عرضه و تقاضا در بازارهای

قیمــت نفت تاکنــون ،برخی از شــرکتهای انرژی اعــام کردند که

جهانی انرژی ،ممکن است شاهد یک ابر چرخه جدید در بازارهای

قصــد دارنــد پــس از کاهــش هزینههــای حفــاری و تکمیــل چــاه در

نفت و گاز باشیم.

ســالهای  2019و  ،2020هزینههــای خــود را در ســالهای  2021و

رو سنفــت ،بعنــوان بزرگتریــن تولیدکننــده نفــت روســیه،

 2022افزایــش دهنــد .با این حــال ،این افزایش مخــارج همچنان

ســرمایهگذاری در پــروژه های جدید را افزایش داده اســت تا رشــد

انــدک باقــی مــی مانــد ،زیرا بیشــتر شــرکت ها بــه جای افــزودن بر

تقاضــا را بــرآورده کنــد .بــرای کمک بــه بــرآوردن تقاضــای فزاینده،

تولیــد ،بــه افزایــش جریان نقــدی ،کاهــش بدهی و افزایــش بازده

روسنفت قصد دارد سرمایهگذاری در پروژههای جدید را افزایش

سهامداران ادامه می دهند.

دهد .مخارج ســرمایهای این شــرکت در  9ماهه اول سال جاری به

انتظار میرود تولید شیل آمریکا در ماه دسامبر  2021به سطح پیش

 689میلیــارد روبــل ( 9.7میلیــارد دالر) رســیده اســت کــه بیش از

از همهگیری كرونا یعنی  8.68میلیون بشکه در روز برسد .در همین

یک پنجم بیشــتر از مدت مشابه ســال  2020است و عمدتا نتیجه

حال ،نشانه هایی وجود دارد که ممکن است به دلیل افزایش موارد

اجرای پروژه نفت وســتوک و گسترش توسعه است.

ابتال به ویروس کرونا و تورم ،رشد تقاضا به کندی صورت پذیرد.

افزایــش شــدید قیمــت نفت و گاز در ســال جــاری ،همراه بــا تولید
بیشتر باالدستی و افزایش تقاضای داخلی برای محصوالت نفتی،
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شرکت بزرگ نفتی رویال داچ شل

بــه روسنفــت کمک کــرد تا در ســه ماهه ســوم از ضــرر  64میلیارد

در بحبوحه افزایش قیمت کاالهای اساسی و انتظارات رو به رشد

روبــل در ســال گذشــته ،بــه ســود  314میلیــارد روبل در ســه ماهه

بــرای بهبود تقاضای ســوخت ،درآمدهای ســه ماهــه اول این غول

سوم برسد .این در حالی است كه اين شرکت در ژوئیه تا سپتامبر

نفتی کمی بیشــتر از حد انتظار بود .شل همچنین برای دومین بار

 ،2019قبل از شــروع همهگیری 225 ،میلیارد روبل سود داشت.

متوالی در طی شش ماه ،سود سهام خود را حدود  4درصد افزایش

افزایــش ســهمیههای تولید اوپــک پالس به روسنفــت این امکان

داد .هدف این شرکت بزرگ نفتی ،اطمینان دادن به سرمایهگذاران

را داد که از فضای باالتر قیمت نفت در ســهماهه ســوم سود ببرد و

بــرای بدســت آوردن جایــگاه باثباتتر اســت .درحالیکه شــل برای

تولیــد مایعات این شــرکت با افزایش حدود  2درصدی در ســال به

اولیــن بار پس از جنگ جهانی دوم در آوریل  ،2020مبلغ پرداختی

 3.98میلیون بشکه در روز رسید.

خــود را کاهــش داد .بن ون بوردن ،مدیرعامل رویال داچ شــل ،در

در پایین دســت ،توان عملیاتی پاالیشــگاه روســنفت با افزایش 6

بیانیه ای گفت که این شــرکت شــروع قدرتمندی در ســال داشــته

درصــدی در ســال به  27.1میلیون تن رســید .در  9ماهه اول ســال

اســت (در موقعیــت ایده آلی قــرار دارد تا از بهبود تقاضــا بهره مند

 ،2021این شــرکت کارهای لرزهنگاری ســهبعدی را به وســعت 4.8

شــود) .تــا پیش از این شــل برنامهریزی کــرده بود تا میزان انتشــار

کیلومتــر مربع در مناطق خشــکی روســیه انجام داد کــه این میزان

گازهــای گلخانــهای خــود را تا ســال  2050و یــا حتی زودتــر به صفر

نسبت به سال گذشته  22درصد افزایش داشتهاست و  53حلقه

برســاند ،این غول بزرگ نفتی قصد داشــت تا ســرمایهگذاریهای

چاه اکتشــافی را با میزان موفقیــت  89درصد آزمایش کرد .در این

کالنــی در بخش انرژیهای تجدیدپذیر انجــام دهد ،اما باتوجه به

دوره حجــم کل لرزهنــگاری ســه بعــدی در ایــن کشــور بــه  5.8هزار

اینکه این شركت سرمایهگذاریهایی را دنبال میکند که بیشترین

کیلومتــر مربــع رســید و منجــر بــه کشــف میــدان میعانــات گازی با

بازده را داشــته باشــد و با توجه به اینکه تا به امروز (به خصوص با

میزان  71.5میلیون تن معادل نفت خام ذخایر هیدروکربنی شــد.

بزرگتریــن دارایــی تولیدی این شــرکت ،حفر یک چــاه افقی با عمق

 ، Komsomolskoyeکار بر روی تاسیسات اصلی به منظور آماده

 6196متر و طول بخش افقی 3034متر بود ،درنتیجه در این دوره

ســازی برای شروع توسعه کامل میدان در حال انجام است.

زمانــی تعداد چاههای تازه راهاندازی شــده بــا 40درصد افزایش ،از
 2.5واحد فراتر رفت.

شرکت بزرگ نفتی امارات متحده عربی

همچنین  8حلقه چاه اکتشــافی در مناطــق Zapadno-Irkinskiy

بیکر هیوز دو قرارداد با شــرکت ملی نفت ابوظبی برای تجهیزات و

 ، Irkinskiy ، Peshaniyو در میادیــن خوشــه  Vankorدر دســت

خدمات در چندین پروژه باالدستی در امارات متحده عربی منعقد

ساخت است .طی جوالی  ،2021در میدان ( Lodochnoyeبخشی

کرده است .این قرارداد شامل میادین خشکی و فراساحلی شرکت

از خوشه ونکور) دو مجتمع سیار تصفیه نفت با ظرفیت کل  8متر

ملی نفت ابوظبی به مدت  10سال آینده در امارات و همچنین یک

مکعــب در روز بــه بهــره بــرداری رســید و در 9ماهه ســال 17 ،2021

قــرارداد خدمات طوالنی مدت برای پوشــش تعمیرات ،نگهداری و

حلقه چاه تولیدی حفر و به بهره برداری رسید .در میدان Severo-

تامین قطعات یدکی برای تجهیزات پروژه ها اســت.

منابع و مأخذ:

Spglobal.com
Worldoil.com
eia.gov
rosneft.com
bbc.com
spglobal.com
bloomberg.com
reuters.com
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بازار انرژی

تحوالت بازار نفت در هفته منتهی به  19نوامبر 2021

افزایش شمار مبتالیان به ویروس کرونا در اروپا و احتمال برداشت از ذخایر استراتژیک
مهدی يوسفی
در هفتــه منتهی بــه  19نوامبــر  2021قیمت نفتخامهای شــاخص

در بشــكه رســید و قیمت نفتخام دوبی در بازار تــك محموله با 1/4

روند کاهشــی داشــت .ســبد اوپــك بــا  2/1درصد کاهش نســبت به

درصد کاهش نسبت به هفته ماقبل به  80/78دالر در بشكه رسید.

هفتــه ماقبل در ســطح  80/74دالر در بشــكه قرار گرفت و متوســط

در همیــن دوره زمانــی قیمت نفتخام وســتتگزاس بــا  3/6درصد

ت برنت موعــددار بــا  2/6درصد کاهش بــه  81/59دالر
هفتگــی نف 

کاهش نسبت به هفته ماقبل به  79/02دالر 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  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

81.85

- 2.1

81.78

- 2.3

83.01

- 1.8

هفته منتهی به  12نوامبر 2021

82.51

0.8

81.96

0.2

83.77

0.9

هفته منتهی به  19نوامبر 2021

80.74

- 2.1

79.02

- 3.6

81.59

- 2.6

هفته

در  19نوامبــر  2021در بــازار فیوچر و در بورس آیــس ،قیمت نفت

قرارداد ماه اول وست تگزاس  76/10دالر در بشکه بود که نسبت

برنت در وضعیت بکواردیشــن قرار داشــت .قرارداد ماه اول برنت

بــه قــرارداد مــاه چهارم به مقــدار  1/68دالر در بشــکه بیشــتر بود.

 78/89دالر در بشــکه بــود کــه نســبت بــه قــرارداد مــاه چهــارم به

وضعیت بکواردیشــن در بازار آتیها بیانگر آنســت که رشد تقاضا

مقدار  2/16دالر در بشکه باالتر بود .قیمت نفت وست تگزاس در

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

بــورس نایمکس نیز در وضعیت بکواردیشــن قرار داشــت و قیمت

ذخیرهسازیها برداشت میشود.

نمودار .1قیمت نفت برنت و وســت تگزاس در بورس آیس و نایمکس در  19نوامبر 2021
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در هفتــه منتهی به  19نوامبر  2021عوامل مختلفی در نوســانات

نوامبــر  94/63بــود کــه در هفتــه منتهی بــه  19نوامبــر به 95/74

قیمــت نفــت موثــر بــود كــه در ذیــل بــه مهمتریــن آنها بــه تفكیك

رسید؛

عوامل تضعیفكننده و تقویت كننده اشــاره میشود:

 .7در هفــت روز منتهــی بــه  16نوامبــر خالص وضعیــت خرید بورس
بــازان در بــازار نایمکــس بــا  24486قــرارداد کاهش بــه 271747

تضعيف کننده:

قرارداد رسید؛

 .1نگرانی نســبت شــیوع موجهای جدید ویــروس کرونا به خصوص

 .8شــرکت رایســتاد انرژی اعالم کرد کــه انتظار دارد در ماه دســامبر

انواع جهش یافته آن و تاثیرگذاری بر روند در حال رشــد تقاضای
نفت؛ شمار مبتالیان در اروپا مجددا ًروند صعودی به خود گرفته

 2021تولیــد نفــت شــیل آمریــکا بــه ســطح قبــل از بحــران شــیوع
بیماری کرونا یعنی  8/68میلیون بشــکه در روز برسد؛

و در برخــی کشــورها نظیــر اتریــش محددیتهــای جدیــدی وضع

 .9احتمال برداشــت از ذخایر استراتژیک آمریکا توسط دولت بایدن

شــده اســت و در چین نیز تعداد مبتالیان به سویه دلتای ویروس

بــرای جلوگیــری از رونــد فزآینــده قیمــت نفــت ،بــه گفتــه اغلــب

کرونا روند افزایشی داشته است؛

تحلیلگران آزادســازی ذخایر استراتژیک تاثیر کوتاه مدت خواهد

 .2نگرانی نســبت به افزایــش قیمت حاملهای انــرژی و تاثیرگذاری
منفــی آن بر روند بهبود اقتصاد جهانی؛
 .3از ســرگیری مذاکــرات هســته ای ایــران و گــروه  4+1از  29نوامبــر
2021؛

داشــت .عــاوه بر ایــن ،بر اســاس گــزارش رویترز ایــاالت متحده
آمریــكا از ســایر مصرفكننــدگان بــزرگ نفــت مانند چیــن ،هند و
ژاپن درخواســت كرده اســت جهــت كاهش قیمتهــای نفت ،به
طور هماهنگ بخشــی از ذخایر اســتراتژیک خود را به بازار عرضه

 .4انجمــن نفــت آمریکا اعالم کــرد که در هفتــه منتهی بــه  12نوامبر

کنند؛

ذخیرهســازیهای نفــت خــام ایــن کشــور  0/655میلیــون بشــکه

 .10محمــد باركیندو دبیر كل اوپك ،گفت این ســازمان نشــانه هایی

افزایــش یافتــه اســت ،در حالیکــه پیشبینــی میشــد کــه 1/550

از افزایــش مــازاد عرضه نفــت در بازار در ماههای آینده مشــاهده

میلیون بشکه افزایش یابد؛

میکند و اعضای اوپك و متحدانش باید بســیار محتاط باشــند؛

 .5در هفتــه منتهی به  19نوامبر  2021تعداد دکلهای حفاری فعال
در بخش نفت آمریکا با  7دکل افزایش به  461دکل رســید؛
 .6تقویــت ارزش دالر ،شــاخص ارزش دالر در هفتــه منتهــی بــه 12

 .11در مــاه اکتبــر  2021واردات نفــت خــام چیــن بــه  8/93میلیــون
بشــکه در روز رســید که حــدود یک میلیــون بشــکه در روز کمتر از
ماه سپتامبر  2021است؛

نمودار .2واردات نفت خام چین (هزار بشکه در روز)

منبع :پالتس
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تقويت کننده:

همچنان به برنامه افزایش تولید ماهانه  400هزار بشــکه در روز

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

ادامــه دهنــد ،ایــن در حالیســت کــه اکثــر تحلیلگران ایــن مقدار

کرونــا همــراه با تســریع در برنامههای واکسیناســیون در ســطح

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

جهان و رفع اغلب محدودیتهای شــدید ســال گذشــته (ســطح

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

مصــرف در اغلــب کشــورهای جهــان بــه ســطح قبــل از شــیوع

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

ویروس کرونا رسیده است)؛

خود را افزایش دهد؛

 .2رشــد کمتر عرضه نســبت به رشــد تقاضــا ،بر اســاس برآوردهای
موسســات مختلــف در مــاه نوامبــر حدود یــک میلیون بشــکه در
روز کمبود عرضه در بازار وجود خواهد داشــت؛

مطابق با ســهمیه تولیدی خود؛
 .6اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا اعــام کرد کــه در هفتــه منتهی به

 .3افزایــش قیمــت گاز و پیشبینــی اســتفاده از فرآوردههــای نفتی

 12نوامبــر ذخیرهســازیهای نفــت خام ایــن کشــور  2/101میلیون

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

بشکه کاهش یافته و به  433/003میلیون بشکه رسیده است،

کــردن صنایــع از گاز بــه فرآوردههــای نفتــی و افزایــش ســرمای

این کاهش موجب شــد که ذخیرهســازیهای نفت خام این کشور

زمســتانی میتوانــد باعث تقاضای اضافــی برای نفت حدود 500

بــه کمتــر از محــدوده متوســط پنــج ســال گذشــته برســد و حدود

هزار بشکه در روز شود؛

 56میلیون بشــکه کمتر از ســال گذشــته در همیــن مقطع زمانی

 .4جلســه اوپــک پــاس در  4نوامبــر برگــزار شــد و توافــق شــد کــه
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 .5ناتوانــی برخــی تولیدکننــدگان اوپــک پــاس در افزایــش تولیــد

باشد.

سیاستهای راهبردی و ژئوپلیتك

بررســی ابعاد اقتصادی و ژئوپلتیک صادرات گاز مصر به لبنان
سروش بغدادی

 -1مقدمه:

 -2وضعیــت انرژی مصر:

در شهریور  1400پس از ماه ها بحران سیاسی و اقتصادی در لبنان

مصر با دارا بودن حدود  4.5میلیارد بشــکه ذخایر نفت و تولید

و پیامد های آن از جمله کمیاب شدن سوخت و قطعی برق بیش از

روزانــه حدود  650هزار بشــکه نفت و مایعات نفتی ،ششــمین

 20ساعت در روز ،مقامات چهار کشور مصر ،اردن ،سوریه و لبنان

کشــور در رده بندی ذخایر نفتی در آفریقا می باشــد .همچنین

در امان پایتخت اردن ،در مورد پیشنهاد ایاالت متحده در خصوص

این کشــور با در اختیار داشــتن حدود  700هزار بشــکه ظرفیت

صادرات گاز مصر به لبنان ،به گفتگو نشســتند .در ماه های اخیر و

اســمی پاالیشــی بزرگتریــن پاالیشــگر در قــاره آفریقــا اســت.

پس از تشدید بحران در لبنان ,حزب هللا لبنان با وارد کردن چندین

افــزون بــر ایــن ،در جهــان نفــت ،مصــر بهعلــت تســلط کامل بر

محموله ســوخت از ایران ،شــدت بحران را برای چند هفته کاهش

کانــال ســوئز و مالکیت خط لوله  ۲۰۰مایلی ســومد ،بزرگترین

داد کــه این اقدام نگرانــی ایاالت متحده و رژیم صهیونیســتی را در

انتقا لدهنــده نفتخــام خلیج فارس به غرب می باشــد.

خصوص افزایش نفوذ ج.ا.ایران در لبنان در پی داشــته است.
شكل  .1وضعیت انرژی مصر
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هماکنون بیش از ۵۰درصد از تولید نفتخام این کشــور از ذخیرههای

کشف گازبرای این کشور حیاتبخشبوده است.کسری بودجه مصر

نفتیواقعدرخلیجسوئزتامینمیشود.مناطقصحرایشرقی،صحرای

که در سال مالی 2016-17به 10.9درصد تولید ناخالص داخلی رسید ،از

غربیوشبهجزیرهسیناازنقاطاصلیتولیدنفتمصربهشمارمیآیند.

آنزمانتاکنونبه 9.8درصدکاهشیافتهاست.تولیدگازاکنونبه184

مصرقصدداردتاازذخایرگستردهگازدریاییخودکهبهتازگیکشفشده

میلیونمترمکعبدرروزرسیدهاست.

برای تثبیت این کشور به عنوان یک صادرکننده کلیدی انرژی استفاده
کردهواقتصادمتزلزلشرااحیاکند.قاهرهدرپیاکتشافاتگازطبیعیدر

-3وضعیتانرژیلبنان

مدیترانهترغیبشدتادرماههایاخیرباکشورهایقبرس،یونانورژیم

نفــت و گاز در لبنــان ماننــد دیگــر مســایل ،تحــت تاثیر بحــران های

اشغالگر قدس قراردادهای گازی امضاء کند .اسامه کمال وزیر پیشین

سیاســی داخلــی و منطقــه ای اســت.گزارش وزارت نیــروی لبنــان،

نفت گفت که مصر «قصد دارد تا به یک قطب انرژی منطقه ای تبدیل

حجــم بــرآورد شــده گاز طبیعــی در ایــن کشــور را  30تریلیــون فــوت

شود».میدانالظهرکهدرسال 2015توسطشرکتایتالیاییانیکشف

مکعب گزارش کرده است .حجم برآورد شده نفت نیز  660میلیون

شد،بزرگترینمیدانگازیاستکهتاکنوندرآبهایمصرکشفشده

بشــکه بوده اســت .مناطقی از دریا که جزء آب های سرزمینی لبنان

است.نتیجهسریعایناکتشافآنبودکه پرجمعیتترینکشورعربی

و دربرگیرنده منابع نفت و گاز اســت به  ۱۰بلوک یا حوزه تقســیم و ۶

توانســت واردات LNGرا که ســال گذشته هزینه 220میلیون دالری در

حوزه از این  ۱۰حوزه برای کشــف ،اســتخراج و بهره بــرداری در قالب

ماهرادرپیداشت،متوقفکند.درپیبروزبحرانمالیکهقاهرهراوادار

مزایــده به شــرکت هــای اروپایی ارایه شــده اســت که شــرکت توتال

کردتادرسال 2016یکوام 12میلیارددالرازصندوقجهانیپولبگیرد،

فرانسه ،انی ایتالیا و نوواتک روسیه برنده آن شده اند.

شكل  .2منابع نفت و گاز لبنان

بررسی های اولیه که شرکت های استخراج نفت و گاز انجام داده اند،

منابع داخلی ندارد و باید واردات را در نظر بگیرد .در ماه های گذشته

نشان می دهد که عملیات استخراج این فرآورده ها در لبنان هفت تا

حزب هللا لبنان چندین محموله سوخت از ایران وارد کرد که اعتراض

 ۱۰سال به طول خواهد انجامید و هزینه بهره برداری از هر چاه نفت

نخست وزیر و بعضی از جناح های سیاسی را در پی داشت.

و گاز  ۱۵۰میلیون دالر خواهد بود .مقام های واشنگتن تاکید کرده اند
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 -4جزئیات خط لوله انتقال گاز مصر به لبنان

که بیروت اجازه اســتفاده از این ثروت را ندارند مگر این که با شــروط

خــط لولــه گاز عربی ،خط لولهای اســت کــه گاز مصر را ابتدا بــه اردن و

آمریکا و رژیم صهیونیســتی بــرای تعیین مرزهای دریایــی این رژیم با

ســپس به ســوریه و از آنجــا به لبنان میرســاند .یک شــاخه دیگر این

لبنان موافقت کنند .مقامات دولت لبنان اعالم کرده اند که در جایگاه

خط لوله هم قرار است از سوریه به ترکیه برود .طول این خط لوله که

ضعف در مذاکرات برای تعیین و ترســیم مرزهای دریایی قرار نگرفته

در ســال  ۲۰۰۳با هزینه  ۱.۲میلیارد دالر ساخته شده ۱۲۰۰ ،کیلومتر

و بــر موضع خود ثابــت قدم خواهند بود و یک قطــره از آبهای حریم

اســت و هماکنون ظرفیت انتقال  ۱۰میلیارد مترمکعب گاز در سال را

دریایی را از دست نخواهند داد.

دارد .توسعه این خط لوله در اختیار کنسرسیومی متشکل از چندین

در نتیجه لبنان در شــرایط فعلی توانایی تامین انرژی خود را از طریق

کشور می باشد که مهم ترین آن ها را می توان انی و پتروگاز دانست.

شكل  .3مسیر خط لوله عربی گاز

خــط لوله حامــل گاز طبیعی مصر بــه اســرائیل و اردن ،از زمان آغاز

خط لوله برای بیست و نهمین بار هدف حمله مهاجمان ناشناس قرار

درگیــری های داخلی در اوایل ســال  ۲۰۱۱تاکنــون بارها مورد حمله

گرفت .در ۷ژانویه ۲۰۱۶بار دیگر هدف مهاجمان ناشناس قرار گرفت.

قرار گرفته است.
در  ۵فوریــه  ،۲۰۱۱در میــان اعتراضــات مصر انفجــاری در خط لوله در

 -5ابعاد اقتصادی

نزدیکی ایستگاه کمپرسور گاز طبیعی گزارش شد که صادرات از طریق

کشــور مصــر در پــی اعتراضات و نا آرامی ها در  10ســال اخیر ،رشــد

خط لوله به اسرائیل و اردن را متوقف کرد .در ۲۷آوریل ۲۰۱۱انفجار در

اقتصــادی اندکــی را تجربــه نمــوده اســت و اکثریــت مــردم مصر در

خط لوله در نزدیکی روستای السبل ،صادرات گاز طبیعی به اسرائیل و

فقــر زندگی می کنند .با روی کار آمدن دولت سیســی در مصر ،این

اردن را متوقف کرد .در  ۴ژوئیه  ۲۰۱۱انفجار در خط لوله در نزدیکی ناگا

کشــور راهبرد خود را عمدتا با توجه اهداف اقتصادی تدوین نمود.

در شبه جزیره سینا صادرات گاز طبیعی به اسرائیل و اردن را متوقف

همانطور که در شــکل زیر مشاهده می شــود در طول سالیان اخیر

کــرد .در  ۱۴اکتبــر  ۲۰۱۴انفجــاری این خــط لولــه را در نزدیکی منطقه

مصر رشــد اقتصادی بــاالی  4درصد را تجربه کرده اســت (با در نظر

قریعا در جنوب شرق شهر االیش هدف قرار داد .در  ۳۱مه  ۲۰۱۵این

نگرفتن رکود ناشی از کرونا).

نمودار  .1وضعیت اقتصادی مصر
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از ســوی دیگــر لبنــان در آســتانه فروپاشــی اقتصادی قــرار گرفته ،به

نهاده های اصلی تولید می تواند تا حد زیادی از سقوط بیشتر تولید

شکلی که ارزش پول ملی حدود  90درصد سقوط کرده است .واردات

ناخالص داخلــی جلوگیری کند .همانطور که در نمودار  2مشــاهده

گاز برای تامین ســوخت و همچنین ســایر انرژی ها به عنوان یکی از

می شود لبنان با سقوط تولید ملی  25درصدی روبرو شده است.

نمودار  .2وضعیت اقتصادی لبنان
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سوریه نیز به درآمد ترانزیتی این طرح نیاز دارد .البته مقامات سوری

تــوان اســتنباط نمود که این واکنش نســبتا ســریع با هــدف کاهش

اعــام نموده اند که ترجیــح می دهند مقداری از گاز را در ازای هزینه

وابســتگی لبنان به ج.ا.ایران و قدرت گرفتن بیشــتر حزب هللا لبنان

ترانزیــت به خطــوط داخلی خود تزریق کنند .ســوریه برای بازســازی

بوده است.

بــه كمكهــا ،منابع و ظرفیتهــای بســیاری نیــاز دارد و این كمكها

پیامد دوم این طرح مشــروعیت بخشی به دولت منزوی سوریه می

میتواند از ســوی كشورهای ثروتمند عربی صورت پذیرد .همچنین

باشــد .پس از اعتراضات ســال  ، 2011ســوریه تحت انزوای سیاسی

سوریه از طریق ترانزیت گاز قدرت چانه زنی خود را در آینده ارتقا می

شــدید قرار گرفت و مذاکره با مقامات ســوری را می توان نخســتین

دهد .به نظر می رسد با توجه به وضعیت حال حاضر کشور هایی که

گام برای عادی ســازی روابط با ســوریه در نظرگرفت .ایاالت متحده

مســتقیما دراین پروژه حضور دارند ،اجــرای این خط لوله را می توان

مشــارکت کننــدگان در ایــن طــرح را از تحریم ها علیه ســوریه معاف

یک بازی برد-برد در نظر گرفت ،اما برای ســایر بازیگران منطقه ای و

اعــام نمــوده که این می تواند برای دولت ســوریه بــه عنوان فرصتی

بین المللی اوضاع به گونه دیگری قابل تحلیل است.

برای به دست آوردن مشروعیت بیشترباشد.
پیامد سوم این مسئله را می توان به دست آوردن اهرم فشاری برای

جمع بندی و نتیجه گیری

آمریکا و رژیم صهیونیستی در مذاکرات تقسیم حریم دریایی با لبنان

ابعاد سیاســی این خط لوله بسیار گســترده می باشد که در حوصله

دانســت .ایــاالت متحــده و رژیم صهیونیســتی در صورت به دســت

این متن نمی گنجد ،اما به صورت خالصه میتوان به چند مورد اشاره

گرفتــن منابع اصلی تامیــن انرژی لبنان ،از آن به عنــوان ابزاری برای

نمود.

گرفتــن امتیــاز در مذاکرات تقســیم حریم دریایی اســتفاده خواهند

نخســت اینكه هدف اصلی این طرح و حمایت از آن از ســوی آمریکا

کرد.

را مــی تــوان بــه دلیــل مقابلــه بــا افزایــش نفــوذ ج.ا.ایــران در لبنــان

پیامد سیاســی بعــدی این طــرح افزایش اختالفات داخلــی در لبنان

دانست .از آنجایی که طرح مذکور تنها چند هفته پس از وارد شدن

خواهــد بــود .این پــروژه بــه محل اختــاف جدیــدی برای گــروه های

محموله های ســوخت از ایران به لبنان و پیشــنهاد تهران برای کمک

سیاســی لبنــان بــدل خواهــد شــد .رهبــر جنبــش شــیعی «امــل» و

به شکستن محاصره اقتصادی لبنان ،به طور جدی پیگیری شد؛ می

رئیــس مجلــس لبنــان در ایــن خصــوص گفت :مــا از ابتدا احســاس

کردیــم قــرار اســت اتحادیــه ای تشــکیل و چیــزی پشــتپرده تهیه و

شــد ،چارهای جز پافشــاری بر موضع خود برای از دســت ندادن حق

برنامه جدیدی آماده شــود تا نفت و گاز کشورهای حوزه مدیترانه از

حاکمیــت بر قلمرو دریایی را ندارد ،حتــی اگر نتیجه این موضع ،این

جملــه لبنــان را کنترل و مدیریــت كند .وی افزود :طرفــی که (آمریکا)

باشــد کــه نفت و گاز لبنان تا ابد زیــر آب دریا بماند .همچنین برخی

از ایــن اتحادیــه پشــتیبانی میکند شــاید بخواهــد لبنان را بــه امضا

در لبنان بر این باورند که با توجه به گزارش روزنامه الشرق االوسط،

کردن توافق در مسأله مرزهای دریایی وادار کند و این توافق مطابق

گازی که از خط لوله عربی و از مصر ،اردن و سوریه میگذرد و به لبنان
پمپاژ میشــود ،عمدتا ًاســرائیلی اســت .برقی که قرار است از طریق

بــا منافــع این اتحادیه باشــد .بنابرایــن لبنان در آینده شــاهد رفتو
آمــد زیاد مســئوالن آمریکایی برای بررســی این مســأله خواهد بود.

سوریه و اردن به لبنان ارسال شود نیز عمدتا ًاسرائیلی و در راستای

نبيه بری خاطرنشــان کرد :لبنان در موضوع نفت و گاز درگیر مسأله

توافقنامهای است که توسط «عاموس هوخشتاین»دیپلمات ارشد

ســخت و پیچیده ای شــده و با افزایش فشاری که به آن وارد خواهد

آمریکایی تنظیم شد.
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محیط زیست و فناوری

گذار انرژی در ژاپن و تاثیر آن بر سایر بخشهای انرژی این كشور
مهدیه ابوالحسنی چیمه

 -1مقدمه

در سال  1990است .چالشی که ژاپن در این مورد با آن مواجه است،

تــا پیش از ســال ،2020نگاه به مســئله بحــران آب و هوایی که جهان با
آن دســت و پنجــه نــرم میکند و عالقــه به کربنزدایــی ،عمدتا معطوف
به کشــورهای ثروتمند اروپای غربی بود ،اما در ســال 2020توجه به این
بحرانعظیمودستیابیبهخالصانتشارصفربیشازپیشموردعالقه
بخشهایدیگرجهانمانندآمریکا،چین،ژاپنوکرهجنوبیقرارگرفت.
در تاریــخ  26اکتبــر  ،2020ســوگا (نخســت وزیر ژاپن) ،هــدف خود را
دستیابیبهخالصانتشارصفراعالمکردوپسازآننیزدر25دسامبر
 2020ســند دقیقتــری بــا نام (اســتراتژی رشــد ســبز )1توســط وزارت

اقتصاد ،تجارت و صنعت 2ژاپن منتشر گردید .باتوجه به پیشنویس

اولیه ششــمین برنامه پایه انرژی و سخنان نخست وزیر ژاپن ،هدف
کاهش انتشــار گازهای گلخانه برای این کشــور تا سال  ،2030میزان
 46درصــد در مقایســه با ســطوح ســال  2013اســت ،درحالیکه تعهد
پیشــین این کشــور کاهش 26درصدی برای ســال  2030بوده است.

براساس دادههای موجود در سال  ،32018انتشار گازهای گلخانهای

در این کشور ،برابربا  1،238ميليارد تندیاکسیدکربن ارزیابی شده
که این میزان تنها مقداری کمتر از  1،270ميليارد تندیاکسیدکربن

پذیرش عمومی و میزان حمایت جامعه برای حرکت به سمت خالص
صفر بوده که نیازمند تغییراتی اساسی در سبک زندگی و باعث تحمل
هزینههایاضافیاستوازآنجاییکهاینیکسیاستنسبتاجدیدبه
حساب میآید ممکن است مدتی طول بکشد تا جامعهی گستردهتری
پیامدهای آن را بپذیرد .همانطور که استعفای اخیر سوگا ممکن است
نشاندهنده سطح پایین حمایت عمومی از این برنامه باشد.

 -2وضعیت فعلی انرژی در ژاپن
بــا تامل در نمودار  1دریافت میشــود ،از زمــان حادثه در نیروگاه اتمی
فوکوشــیما در سال  ،2011ترکیب سبد ســوختی انرژی ژاپن به شدت
تحــت تاثیر تعطیلی تقریبا تمامی نیروگاههای هســتهای این کشــور
قرار گرفته است .بطوریکه این کشور با کمبود انرژی بومی ،متکی به
واردات سوختهای فسیلی به منظور تامین نیاز خود بوده است .در
ســال  ،2019ژاپــن تنها 15درصــد از کل انرژی اولیه موردنیــاز خود را از
داخل تامین کرده و همچنین  88درصد از کل انرژی اولیه این کشور از
سوختهای فسیلی تشکیل شده است.

نمودار  .1کل عرضه انرژی ژاپن (هزارتن معادل نفت خام) 1990-2019 /

Source: OIES analysis of IEA data
1. Green Growth Strategy
2. METI: the Ministry of Economy Trade and Industry
 .3آخرین ســالی که برای آن دادههای کامال منسجم در دسترس است.
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در جــدول شــماره  1ظرفیــت نصــب شــده ( )GWو کل تولیــد

نکتهی قابل توجه اینكه زغال سنگ و الانجی سهم (70درصد)

الکتریســیته ( )GWhبــه تفکیــک نــوع ســوختهای مختلــف،

باالیــی از تولیــد را بــه خــود اختصــاص داد هانــد .نیروگا ههــای با

برای این کشــور ،با اســتفاده از دادههای ســال  2019ارائه شده

ســوخت ا لانجی و زغالســنگ هر کدام به ترتیب با ظرفیت 56

اســت .در ایــن جــدول ظرفیت هســتهای  33.2گیگاوات نشــان

و  76درصــد مورد اســتفاده قــرار گرفتهاند ،که احتمــاال به دلیل

داده شــده است ،که این میزان شــامل تمام نیروگاههایی است

هزینــه پایینتــر اســتفاده از زغا لســنگ اســت .طبعــا بــه منظور

کــه به طــور بالقــوه بــرای بهرهبــرداری در دســترس هســتند ،اما

کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــهای در کوتــاه مــدت ،افزایــش

تنهــا حــدود  9گیــگاوات ظرفیــت هســتهای به طور کامل توســط

مصــرف ا لانجــی و کاهــش زغــال ســنگ بایــد مــورد توجــه قرار

مقامــات ملــی و محلــی تاییــد شــده و قادر بــه بهره بــرداری بوده

گیرد.

است.
جدول  . 1ترکیب ظرفیت و تولید برق ژاپن 2019
دیتا سال 2019

تولید

درصد از کل تولید

ظرفیت

درصد از کل ظرفیت

درصد بهرهبرداری

آبی (جریان رودخانه)

86327

8.4

21.8

7.1

45.3

آبی (پمپ ذخیرهسازی)

7194

0.7

27.6

9.0

3.0

زغالسنگ

305227

29.7

46.0

15.0

75.7

الانجی

409025

39.8

83.7

27.3

55.8

نفت

31858

3.1

29.7

9.7

12.2

هستهای

68856

6.7

33.2

10.8

23.7

تجدیدپذیرها

106880

10.4

64.7

21.1

18.9

جمع

1027700

-

306.7

-

-

Source OIES analysis of METI data
باتوجــه بــه این مســئله کــه پیــک تقاضای بــرق برای کشــور ژاپن
در حــدود  156گیــگاوات و مجمــوع ظرفیــت  306.7گیــگاوات

نمودار  .2مصرف انرژی به تفکیک حاملهای انرژی

(در جــدول )1اســت ،میتــوان دریافت کــه ظرفیت اضافــی قابل
توجهــی در ایــن کشــور وجــود دارد .امــا در واقعیــت ،بــه دلیــل
ظرفیــت غیرفعــال هســتهای و بــه دلیــل محدودیتهایــی که در
زیرســاختهای انتقــال وجــود دارد ،ظرفیــت موجــود ارتباطی با
مناطق بــا تقاضای باال ندارد.
بــا تامــل در نمــودار  2دریافــت میشــود كــه الکتریســیته بــا
37درصــد ،ســهم قابــل توجهــی را در مصــرف انــرژی بــه خــود
اختصــاص داده اســت و گاز طبیعــی بــا 16درصــد کمترین ســهم
را دارد .مصــرف گاز طبیعــی در ایــن کشــور برابــر بــا 108میلیــارد
مترمکعــب بــوده کــه تقریبــا تمــام آن از طریــق ا لانجــی تامیــن
میگــردد( 66درصــد از آن در تولیــد بــرق12 ،درصــد در صنعت،
9درصــد در تجــارت و 9درصــد دیگــر آن در بخــش خانگــی مــورد
اســتفاده قرار میگیرد).

Source: OIES analysis of IEA data
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در دنیــای خالــص صفر ،هیــچ جایگاهی بــرای گازهای فســیلی وجود

با افزایش ظرفیت نصب شده حدودا  5گیگاوات در سال ،ظرفیت آن

نــدارد ،باتوجــه به آنکــه انجام فرآیند جــذب و ذخیره کربــن در بخش

برای سال 2020به حدود 67گیگاوات رسیده و این احتمال وجود دارد

خانگی غير عملی است .پس برای کمبود گاز باید از گازهای کمکربن

که این رشد ادامه یابد .کل تولید برق خورشیدی در سال ،2020حدود

نظیر بیومتان و یا شاید هیدروژن استفاده کرد .استفاده از هیدروژن

 100تراوات ساعت بود که به معنای ضریب ظرفیت حدود  18درصد

در ایــن بخــش نیازمند ســرمایهگذاری قابــل توجهی در شــبکه توزیع

یا حدود  1500ساعت بار کامل در سال است .علیرغم روند رو به رشد

و وســایل مصرفکننده نهایی بــوده ،که بعید اســت از نظر اقتصادی

ظرفیت (که منجر به حدود  120گیگاوات تا سال  2030خواهد شد)،

امکانپذیر باشــد .بدلیل تقاضا برای گرمایش و سرمایش در قسمت

برنامههای فعلی شرکتهای برق منطقهای در ژاپن تنها نشاندهنده

عمــدهای از بخش خانگــی ژاپن ،در حال حاضر اســتفاده از پمپهای

رشــد ظرفیــت در حدود  80گیــگاوات تا ســال  2030اســت .البته این

حرارتی برای تامین این نیازها به خوبی توســعه یافته است و احتماال

احتمال وجود دارد که مشوقهای بیشتر سیاستی دولت بتواند جذب

رشد بیشتری هم خواهد داشت.

سریعتر تولید برق خورشیدی را به همراه داشته باشد.

 -3پتانســیل کشور ژاپن برای دستیابی به خالص صفر

 -3-3انرژی بادی:

دستیابی به خالص صفر برای بسیاری از کشورها آسان نخواهد بود،

برخالف رشــد سریع انرژی خورشیدی ،سرمایهگذاری نسبتا کمی در

اما در برخی موارد ،به ویژه در کشــورهای بزرگ اروپایی ،سالهاســت

انرژی بادی (چه خشــکی و چه فراســاحلی) صورت گرفته است که به

کــه کربنزدایــی یک سیاســت محــرک مهم بــوده اســت و برنامههای

نظر میرسد هزینه باالتر انرژی بادی در مقایسه با انرژی خورشیدی

چگونگی دســتیابی به خالص صفر ،در این کشورها به خوبی توسعه

و تــا حــدی عمــق آب دریا و دشــواری دریافــت تاییدیههای مــورد نیاز،

یافته است .نخست وزیر ژاپن ،احتماال چارهای جز پیوستن به باشگاه

باعــث کاهش ســرمایهگذاری در این بخش شــده اســت .به نظر می

«خالص صفر» نداشته است .در ژاپن ،با شرایط منحصر به فرد آن،

رســد نگرانی هزینه باالتر بر اســاس معیار هزینه یکســان شــده برق

طراحی مسیری برای دستیابی به خالص صفر ،نسبت به بسیاری از

بوده اســت ،امــا احتماال ســرمایهگذاران ،توانایی تولیــد آن را زمانیکه

کشورهای دیگر چالش برانگیزتر است.

نیروی خورشــیدی در دسترس نیست نادیده گرفتهاند .عالوهبراین،

1

ارزیابیهــای طوالنیمــدت اثــرات زیســتمحیطی و مخالفتهــای
 -1-3انرژی هستهای:

محلی ،پیشرفت پروژههای بادی (به ویژه برای بادهای فراساحلی) را

انرژی هســتهای میتوانســت یک مزیت قابل توجه برای ژاپن باشد،

محدود کرده اســت .دستیابی به رشد قابل توجه در تولید برق بادی،
احتماال ًنیازمندیکسریسیاستگذاریهایمنسجمترازسویدولت

تمام نیروگاههای هستهای ،دستیابی به این هدف را بسیار دشوارتر

و توانایی سادهسازی فرآیندهای پیچیده تأیید محلی فعلی است .با

کــرده اســت .در حالــت ایــدهآل بــرای دســتیابی بــه کاهــش انتشــار

این حال ،اخیرا تحوالت مثبتی برای تحریک سرمایهگذاری در توسعه

دیاکسیدکربن حاصل از تولید برق ،باید در سریعترین زمان ممکن،

برق بادی فراساحلی رخ داده است.

اما حادثه فوکوشیما در سال  2011و در نتیجه آن ،بسته شدن تقریبا

نیروگاههای هستهای این کشور دوباره راهاندازی شود .با این وجود،
از مجموع  36رآکتور موجود ،تنها  10راکتور راهاندازی مجدد شدهاند،

 -4-3زمینگرمایی:

 5راکتــور در حــال «آماده ســازی بــرای راه انــدازی مجــدد» (مطابق با

ژاپن با  23گیگاوات در رتبه سوم ظرفيت منابع زمینگرمایی درتوليد

تاییدیههایایمنیمحلی) 12،راکتوردرحالبررسیهستندو 9راکتور

برق جهان قرار دارد ،اما تنها حدود  500مگاوات نیروگاه زمینگرمایی

نیز درخواســتی ارائه نکردهاند .بنابراین ،پیشرفت در عملیاتی شدن

در حــال بهرهبــرداری دارد .بنابراین ژاپن پتانســیل قابل توجهی برای

این روش تامین انرژی بسیار کند بوده است و شاید تعجب آور باشد

افزایش استفاده از انرژی زمینگرمایی برای تولید برق و به طور بالقوه

کــه در حال حاضر برنامه انرژی پایه وزارت اقتصاد ،تجارت و صنعت،

برای گرمایش فضا دارد.

بر راهاندازی مجدد هستهای تکیه دارد.
 -5-3جذب و ذخیره کربن:
 -2-3انرژی خورشیدی:

در بســیاری از مطالعــات ،به افزایــش قابل توجه اســتفاده از جذب و

انرژی خورشیدی پیشرفت خوبی در ژاپن داشته است ،در طی10سال

ذخیره کربن به منظور دســتیابی به خالص صفر در ســطح جهانی،

گذشته ،انرژی خورشیدی روندی مثبت و رو به رشد داشته  ،بطوریکه

اشاره شده است .در نگاه اول ،برای ژاپن ،به دلیل وقوع زمین لرزههای

2

 :Capacity factor . 1نســبت خروجی واقعی نیروگاه در یک بازهی زمانی مشخص به خروجی بالقوه آن.
2. CCS: Carbon Capture and Storage
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قویوزیادممکناستتصورشودکهذخیرهایمنبرایدیاکسیدکربن

بخشها کاهش مییابد ،اما در این مرحله نمیتوان میزان کاهش را

دشــوار اســت ،با این حــال ،به نظر نمی رســد که شــواهد علمی برای

مشخص کرد .وقتی شــرکتهای گاز شهری ژاپن برنامههایی را برای

حمایــت از ایــن فرض وجود داشــته باشــد .در واقع ،تحقیقــات قابل

رسیدگی به چالش خالص صفر ارائه می دهند ،باید وضوح بیشتری

توجهــی در مــورد جذب و ذخیــره کربن در ژاپن انجام شــده اســت ،از

آشکار شود.

پروژه بین سالهای 2016تا 2019ساالنه 100/000تن دیاکسیدکربن

 -4نتیجهگیری:

را بــه مخازن زیرزمینی تزریق کــرد و اکنون در حال نظارت روی ذخیره

احتمــاال واردات ســوختهای کمکربن ،نظیر آمونیاک یــا هیدروژن،

ایمن دیاکســیدکربن در آن هســتند .براســاس بررســیهای صورت

به ژاپــن برای کربنزدایی کمک میکند ،که ســازمانهای مختلفی در

گرفته ،برای این کشــور ،پتانســیل ذخیره  146میلیارد تن دی اکســید

این کشــور در حال مطالعه و بررســی این مســئله هستند .با توجه به

کربن (معادل بیش از  100سال انتشار ساالنه دیاکسیدکربن فعلی

برنامــه وزارت اقتصاد ،تجارت و صنعت ،پیشبینی میشــود تا ســال

این کشور) در اعماق آب کمتر از  200متر در اطراف ساحل وجود دارد.

 2030حدود  1درصد از تولید برق این کشــور ،از هیدروژن یا آمونیاک

بــا این حال ،ایجــاد زیرســاختهای الزم برای جذب دیاکســیدکربن

باشد،البتهاینمقدار،تأثیرقابلتوجهیبرتقاضایالانجینخواهد

و انتقــال آن (بــه طــور بالقــوه توســط خطوط لولــه مســافت طوالنی)

داشت ،اگرچه ممکن است تولید برق از طریق هیدروژن این پتانسیل

بــه مکانهــای ذخیرهســازی نیز ضــروری خواهد بــود .عالوه بــر پروژه

را داشته باشد که به سطوح قابل توجهی پس از سال  2030افزایش

توماکومــی ،چندیــن پروژه دیگر جــذب کربن در سراســر ژاپن در حال

یابد.

بررسیهستند.

جــذب و ذخیرهســازی کربــن یکــی دیگــر از اهرمهــای ممکــن بــرای

جمله یک پروژه3ساله در توماکومی 1در جزیره شمالی هوکایدو .2این

کاهش انتشــار است ،که با وجود شــیوع باالی زمین لرزهها در ژاپن،
 -6-3الانجی:

میتواند روش خوبی باشد ،البته مطالعاتی به منظور بررسی بیشتر

در ســال 2019حــدود  409تراواتســاعت از تولیــد برق با اســتفاده از

ذخیرهسازی ایمن ،با توجه به چالش اشاره شده ،در حال انجام است.

الانجی انجام شــده اســت (بــرای تولید این میزان برق بــه حدود 50

بــا ایــن حال ،به منظور توســعه پــروژه های جــذب و ذخیــره کربن ،در

میلیــون تــن در ســال الانجــی نیــاز اســت) .در طــرح وزارت اقتصاد،

مقیاس بزرگ ،باید کارهای بیشــتری انجام شود .این روش میتواند

تجــارت و صنعــت ،ســطح تولیــد در ســال  2030از حداقــل 187

بــرای آینــده الانجی در ژاپن نیز مفید باشــد ،بصورتیکه الانجی و

تراواتساعت (با اســتفاده از حدود  24میلیون تن الانجی) تا 330

جذب و ذخیره کربن در کنار هم ،یک راه کمکربن را برای باالنس شبکه

تراواتســاعت (با اســتفاده از حدود  42میلیون تن الانجی) متغیر

برق در مواقعی که انرژیهای تجدیدپذیر متناوب در دسترس نباشد،

اســت .ایــن ارقام ،عــدم قطعیت قابــل توجهــی را در حجم مــورد نیاز

فراهم میکند .پس اســتفاده گسترده از روش جذب و ذخیره کربن،
میتواند یک پیشــرفت قابلتوجه برای تقاضــای الانجی (و احتماال ً

را بــرای تعهــد بــه قراردادهــای بلندمــدت (بــه همــان روشــی کــه در

زغالســنگ) باشــد .همانطور که پیشاز این نیز در بخــش الانجی

گذشته معمول بود) دشــوارتر میکند .خریداران الانجی متعهد به

به آن اشــاره شد ،تقاضای الانجی برای آینده ،در بخش تولید برق،

برنامهریــزی تحویل ،چنــد ماه قبل از تحویل واقعی هســتند ،اگرچه

بســیار نامشــخصتر از گذشــته خواهــد بــود .ایــن امــر هم بــرای کل

در ســالهای اخیر در دســترس بودن محمولههای اســپات ،چه برای

تقاضای ساالنه و هم برای زمانبندی تقاضا در هر سال صدق میکند.

فروش حجم مازاد و چه برای خرید محمولههای اضافی در زمانهای

ترکیــب تولیــد الکتریســیته بــا بخشهــای غیرالکتریســیته ،کاهش

بروز تقاضای باال ،انعطافپذیری ارزشــمندی را فراهم کرده است .به

کلــی تقاضای الانجی را در چشــمانداز بلندمدت به دنبــال دارد ،اما

نظر میرسد ،با افزایش سهم تولید انرژی تجدیدپذیر،ژاپن یا به دنبال

تشــخیص ســرعت میزان کاهش در این مرحله دشــوار اســت .آنچه

قراردادهای بلندمدت انعطافپذیرتر خواهد بود یا به طور فزایندهای

مسلمتر است این است که باید روند رو به رشدی برای شرایط قرارداد

به خرید کوتاهمدت و اسپات الانجی روی خواهد آورد .در حال حاضر

الانجی وجود داشته باشد تا نسبت به گذشته انعطافپذیرتر شود

اطالعات کمی در مورد آینده نقش الانجی در بخش غیر الکتریسیته

و به عدم قطعیتهای شناساییشــده رسیدگی شــود و در عین حال

در دسترس است ،اما این احتمال وجود دارد که در مسیر دستیابی به

الزامات امنیت انرژی را نیز برآورده کند.

ســاالنه الانجی نشــان میدهــد ،که کار خریــداران ژاپنــی الانجی

خالص صفر ،برق رسانی بیشتری در تمام بخش های صنعتی ،تجاری
و مســکونی وجود داشــته باشــد .بنابراین ،تقاضای الانجــی در این
1. Tomakomai
2. Hokkaido
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