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افزایــش قیمــت نفــت خــام برنــت بــه دلیــل رویکــرد محتاطانه
عربستان

قیمــت نفــت خــام تنهــا عامــل تعیینکننــده
تصمیمــات ســرمایهگذاری باالدســتی نیســت

کاهــش قیمــت الانجــی آســیا علیرغــم رقابــت شــدید و
عرضــه محــدود روســیه

ضربــه قیمتهــای بــاالی انــرژی بــه تولیــد صنعتــی
بــر اســاس اعــام بانــک جهانی

افزایــش صــادرات گاز کانــادا بــه ایــاالت متحــده همزمــان بــا
افزایــش قیمتهــای جهانــی

صاد ان رژی
اقت

احتمــال تشــدید کمبــود گاز در پاکســتان بــه دنبــال افزایــش
قیمــت LNGدر بازارهــای جهانــی

چــرا گاز قطــب شــمال روســیه راه حــل بــدی بــرای
دســتیابی بــه اهــداف اقلیمــی اســت
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برنامــه عربســتان ســعودی جهــت رســيدن بــه
انتشــار خالــص صفــر تــا ســال 2060
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تغییرات هفتگی نفت خامهای شاخص
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هفته منتهی به  22اکتبر 2021
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اقتصاد انرژی
قیمــت نفــت خام تنهــا عامــل تعیینکننده
تصمیمــات ســرمایهگذاری باالدســتی
نیســت

 85درصــد کمتــر از ســطح ســال  2019خواهد بــود .پتروناس در
ســال جاری چهار پروژه بزرگ در مالــزی و اندونزی را نهايی کرده

اســت .این پروژههــا عبارتند از :توســعه  Bakau ،Timiو Jerun
برای گازهای غیر همراه فراساحل ســاراواک و پروژه Kaliberau

 Dalamبرای تولید زود هنگام در اندونزی.

رایستاد انرژی پیش بینی می كند که تنها تعداد انگشت شماری از

بــر اســاس اعالم پترونــاس در  25اكتبــر  ،2021قیمت نفت خام

پروژهها در سه ماهه پایانی سال جاری توسط این شرکت تصویب

بخش باالدستی را هدایت می کند و متغیرهای زیادی وجود دارد

شــرق مالزی .انتظار می رود FIDهای پروژه در سالهای  2022تا

تنها عاملی نیســت که تصمیمات ســرمایهگذاری این شرکت در

می شــود از جملــه پروژه میدان نفتــی  Bestariدر آبهای عمیق در

که می تواند بر تصمیمات سرمایهگذاری پتروناس تأثیر بگذارد.

 2030با  10تا  15پروژه که توســط پتروناس تایید می شــود ،همراه

در مورد حداكثر ارزشی كه سرمایهگذاری ایجاد می كند ،دارد.

میادیــن  Bukit Panjangو  Jenggoloدر اندونــزی و همچنیــن

این شــركت علی رغم نوسانات شــرایط بازار نگاه خوشبینانه ای

شــود .این پروژهها عبارتنــد از  Rosmariو  Marjoramدر مالزی،

بــه گــزارش صــدای انــرژی 1انتظــار مــی رود پترونــاس تصمیمات

فاز  Espadarte 3در برزیل .بر اساس این گزارش رایستاد انرژی

و گاز بین ســالهای  2022تا  2023به دنبال کاهش شــدید طی

آینــده اولیــن تولیــد خــود را خواهنــد داشــت و شــامل  120,000تا

انــرژی  ،تصمیمــات ســرمایهگذاری نهایــی پترونــاس در ســال

 ،Kasawariفاز  2توسعه مجدد گاز  Bayanو فاز  3حوضه شمال

ســرمایهگذاری نهایــی ( )FIDرا بــرای پروژههای باالدســتی نفت

نزدیــک بــه  15پــروژه پترونــاس را معرفــی می كنــد كه در دو ســال

ســالهای  2020تا  2021تسریع کند .به استناد گزارش رايستاد

 180,000بشــكه در روز می باشد .این پروژهها شامل توسعه فاز 1

 2020نســبت به سال گذشــته  70درصد کاهش یافته و امسال

 Malayاست که همگی در مالزی واقع شده اند.

ضربــه قیمتهــای بــاالی انــرژی بــه
تولیــد صنعتــی بــر اســاس اعــام بانــک
جها نــی

قیمت زغال ســنگ اســترالیا هر کدام در ســال  2022حدود 14

درصد کاهش یابد و سپس در سال  2023به ترتیب  27درصد
و  25درصــد کاهــش یابــد .بر خــاف آن پس از دو برابر شــدن

قیمــت گاز آمریكا در ســال  2021با توجه بــه ادامه تقاضای باال

بــرای صــادرات  LNGایاالت متحــده ،انتظار مــیرود که قیمت
گاز طبیعــی در ایاالت متحده کاهشــی جزئی داشــته باشــد .از

تولیــدات صنعتــی در چیــن و هند تحــت تأثیر کمبــود برق قرار

ســوی دیگرانتظار مــی رود قیمت گاز طبیعی تحویل آســیا ،در
ســال  2022کاهش نسبتا ًکمی داشته باشد.

بــاال باقی بماند .تولیــد صنعتی تحت تأثیــر قیمت باالی انرژی

همهگیــری کرونــا ،تقاضا بــرای گاز طبیعی و زغالســنگ هــم برای

کشــور تأثیر بگذارد .بنابراین قیمتهای باالتر انرژی می تواند

مصــرف برق بیــن ژانویه تا آگوســت  2021حــدود  11درصد افزایش

تقاضا برای گاز طبیعی و زغال ســنگ را کاهش می دهد.

قبل  17درصد افزایش داشت .واردات زغال سنگ هند از استرالیا

گرفته است .بر اساس برآوردهای بانک جهانی انتظار می رود

قیمت گاز طبیعی و زغال ســنگ تا آغاز ســال  2022در سطوح

بــه گفتــه بانــک جهانــی ،بــا شــروع بهبــود اقتصــاد جهانی پــس از

در هند قرار گرفته اســت و این می تواند بر رشــد اقتصادی این

تولید برق و هم برای مقاصد صنعتی افزایش یافته است .در چین،

بــر رشــد اقتصادی تأثیر منفی بيشــتری گذارد کــه به نوبه خود

یافت در حالی که در هند در اوت 2021نسبت به مدت مشابه سال

بانــک جهانی در گزارشــی اعــام کرد که انتظار مــی رود قیمت

در مــاه جــوالی بــه باالترین حد خود رســید .در همین حــال ،تولید

بمانــد اما بــا کاهــش محدودیتهای عرضــه و افزایــش تولید،

نسبت به مصرف کندتر رشد کرده است .این امر منجر به افزایش

گاز طبیعی و زغال سنگ تا آغاز سال  2022در سطوح باال باقی

کاهــش یابــد .پیشبینــی میشــود قیمــت گاز طبیعــی اروپــا و

جهانی زغال ســنگ در ســال  2020حــدود  5درصد کاهش یافت و

قیمت انرژی در سه ماهه منتهی به سپتامبر 2021شده است.

1. Energy Voice
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رخدادهای انرژی
تحوالت بازار انرژی
افزایــش قیمت نفت خــام برنت به دلیل
رویکرد محتاطانه عربستان
پــس از آنکه عربستانســعودی اعالم کــرد اوپک پالس باید
رویکــرد محتاطانه خود را بــرای مدیریت عرضه جهانی نفت
با توجه به تهدید تقاضا درپی شــیوع همهگیری کرونا حفظ
کنــد ،قیمــت نفــت بــه بــاالی  86دالر در هــر بشــکه رســید.
متوســط قیمــت نفتخــام وســت تگــزاس نیــز بــه باالتریــن
سطح از سال  2014رسید .قیمت نفتخام در  12ماه گذشته
بیــش از دو برابر شــده و نگرانیهای تورمی را تشــدید کرده
است .در حالی که مصرف افزایش یافته است ،اوپک پالس
برنامــه کاهــش عرضه خــود را متوقف نکرده ،لــذا با کاهش
ذخیرهســازیها قیمت نفتخام برنت به باالترین ســطح از
ســال  2018رســیده اســت .به عقیده وارن پترسون ،رئیس
اســتراتژی کاالی در  ING Group NVدر سنگاپور ،اظهارات
عربستانســعودی ایــن دیــدگاه را تقویت میکنــد که اوپک

کاهــش قیمت الانجی آســیا علیرغم
ر قابت شدید و عرضه محدود روسیه
براســاس گــزارش رویتــرز ،قیمت الانجــی آســیا در هفته
جاری کاهش یافت .اما انتظار میرود که به دلیل نگرانی در
مورد سطح پایین ذخیرهسازی گاز در اروپا و کاهش امیدها
بــرای عرضــه بیشــتر گاز از روســیه ،در ســطح باالیــی باقــی
بمانــد .بــه گفتــه منابــع صنعتــی ،متوســط قیمــت الانجی
بــرای تحویــل در مــاه دســامبر بــه شــمال شــرقی آســیا در
حــدود  34.50دالر در هــر میلیــون بیتییــو بــوده که 3.90
دالر نســبت بــه هفتــه قبل کاهش یافته اســت .هــم چنین
قیمــت تحویــل الانجی در ماه نوامبــر  34دالر تخمین زده
شــد کــه  4.50دالر نســبت بــه هفته گذشــته کاهــش یافته
اســت .در حال حاضر ،عوامل بنیادی در آســیا نســبتا ًثابت
ماندهانــد ،زیــرا تقاضــا در چیــن در حــال افزایــش اســت که
تقاضــای ضعیــف در ژاپــن را جبران میکند .با اولین نشــانه

پالس به رویکرد محتاطانه خود پایبند است و این باعث می
شــود که رشد تقاضا از رشد عرضه بیشتر شود و بنابراین تا
پایان ســال ،بازار نوسانات قیمت بیشتری را تجربه خواهد
کــرد .قیمــت نفتخام با افزایش شــدید قیمــت گازطبیعی،
که باعــث افزایش تقاضا برای فرآوردههــای نفتی به عنوان
جایگزین شــده ،حمایت می شود .بر اساس اعالم مقامات
عربســتان ،اگر زمســتان در نیمکره شمالی ســردتر از حالت
عــادی باشــد و شــرکتها از گاز بــه نفتخام ســوئیچ کنند،
ممکن اســت تقاضا  500تا  600هزار بشــکه در روز افزایش
یابد .آنها همچنین هشــدار داده اند که عرضه بیشتر اوپک
پــاس ،کمکــی برای کاهــش هزینههای گاز در اروپا و آســیا
و یــا هزینــه بنزین در ایــاالت متحــده نخواهد کــرد .گلدمن
ســاکس نیــز پیشبینی کــرده که ســوئیچ از گاز به نفتخام
ممکن است  1میلیون بشکه در روز به تقاضای جهانی نفت
اضافــه کند .در حــال حاضر ،اوپک پالس تولیــد روزانه خود
را  400هزار بشــکه در ماه افزایش داده و در برابر فشارهای
بیشــتر جهت افزايش توليد مقاومت کرده است.

از دمــای ســردتر از حــد معمــول در منطقــه ،ممکــن اســت
افزایش تقاضای حرارتی در اوایل فصل وجود داشته باشد
و بــا توجــه به اینکــه اروپا همچنــان از نظر ســاختاری کمبود
عرضه دارد ،قیمتهای جهانی تا زمانی که خطر هوای سرد
بــه طــور کامــل از بین برود ،حمایــت خواهند شــد .عالوه بر
بحران انرژی در اروپا ،شرکت گازپروم روسیه تنها یک سوم
ظرفیــت ترانزیت گاز اضافــی را از طریق خطلوله یامال اروپا
از طریــق لهســتان بــرای ماه نوامبــر رزرو کــرده ،در حالی که
هیچ حجمی را از طریق اوکراین رزرو نکرده است .براساس
گزارش رایستاد انرژی ،قطعیهای مداوم و پیشبینی شده
تولیــد گاز وجــود دارد که میتواند  4درصــد از عرضه ماهانه
یــا  20محموله الانجی را از بازار مــورد انتظار بین نوامبر و
فوریــه حذف کند .بعــاوه انتظار میرود کــه نرخهای حمل
و نقل که نســبت بــه اوایل ماه جاری بیش از دو برابر شــده
است ،بر قیمتها فشار صعودی وارد کند .همچنین انتظار
مــی رود کمبــود گاز در ســنگاپور نیــز باعــث افزایــش تقاضا
برای الانجی شود.
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تحوالت سیاستهای راهبردی و ژئوپلیتك
افزایــش صــادرات گاز کانــادا بــه ایاالت
متحــده همزمان با افزایــش قیمتهای
جهانی
تقاضــا بــرای گاز طبیعی نســبتا ًارزان کانــادا افزایش یافته اســت
كــه صــادرات به ایــاالت متحــده را به باالتریــن حد ممکن در ســه
ســال گذشــته رســانده و تولیدکنندگان کانادا را وادار به افزایش

هزینههای سرمایه ای و فعالیت های حفاری نموده است.

قیمــت جهانــی گاز طبیعــی به باالترین ســطح خود در چند ســال
گذشته رسیده است ،زیرا اقتصادهای جهان از همه گیری کرونا

به تازگی بهبود یافته اند .در حال حاضر  ،ذخایر گاز طبیعی در اروپا

به طرز خطرناکی پایین اســت  ،همچنین تقاضا در آســیا ســیری
ناپذیر است  ،بنابراین شرکت های خدمات رسان در سراسر جهان

برای صادرات گاز مایع ( )LNGرقابت می کنند.

قیمت گاز در آلبرتا ارزان ترین گاز در آمریکای شــمالی است ،زیرا

تولید از مراکز عمده تقاضای ایاالت متحده و پایانه های صادراتی

 LNGدر ساحل خلیج مکزیک حدود  4023کیلومتر فاصله دارد .
کانادا هیچ پایانه صادراتی  LNGندارد .با این وجود  ،قیمت فعلی

باالتــر از میانگیــن ســاالنه 2021یعنــی  3.38دالر کانــادا (2.73

دالرآمریکا) اســت و برخــی از بزرگترین تولیدکننــدگان گاز کانادا
از جملــه  Tourmaline Oil Corpبــه دنبال ســرمایه گذاری جديد
است .مت مورفی  ،تحلیلگر انرژِی در کلگری می گوید« :تعدادی

از تولیدکنندگان سرمایه خود را افزایش می دهند تا حجم تولید

را برای بازار زمستانی با قیمت باالتر اضافه کنند».

بر اساس آمار منتشره ،صادرات گاز کانادا به ایاالت متحده به طور

متوســط  8.3میلیارد فوت مکعب در روز بوده اســت که باالترین

رقــم در ایــن مــدت از ســال  2018اســت .بــر اســاس گــزارش اداره
اطالعــات انــرژی آمریــکا  ،در ســال  ، 2020صــادرات گاز کانــادا به

دلیل همه گیری کرونا به پایین ترین سطح خود از  1993رسید.

به گفته شرکت خدمات انرژی  ، Baker Hughesتعداد دکل های

گاز کانادا در حال حاضر  70دستگاه است که  75درصد نسبت به
مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است  ،در حالی که دکل

های گاز ایاالت متحده در مدت مشــابه حدود  32درصد افزایش

یافته و به حدود  98دکل رســیده است .با این حال ،کمبود کارگر
ماهر برای کار با دکل های حفاری در کانادا می تواند میزان افزایش

تولید گاز را محدود کند و برخی از تولیدکنندگان محتاط هستند

که افزایش عرضه ممکن است قیمت ها را مهار کند.

 5دالر کانادا ( 4.12دالر آمریکا) به ازای هر میلیون بی تی یو بسیار

احتمال تشــدید کمبود گاز در پاکســتان
بــه دنبــال افزایــش قیمــت  LNGدر
بازارهای جهانی
پاکستان ممکن است به زودی با سومین زمستان متوالی توأم با

کمبود گاز و ســهمیه بندی مواجه شــود .با اتمام ذخایر گاز محلی
و عــدم دســتیابی به مقــدار کافــی گاز طبیعــی مایــع ( ، )LNGاین

زمســتان مشخص اســت که هیچ تفاوتی با موارد قبلی نخواهد

داشت مگر اینکه اقدامات فوری انجام پذیرد .در سال جاری  ،این

مشکل ممکن است به دلیل قیمت باالی LNGدر بازار بین المللی

بیشتر تشدید شــود .ماه گذشته  ،پاکســتان دو محموله فوری با
قیمت  20دالر در هر  MMBtuوارد کرد .این باالترین قیمتی است
که این کشور تا کنون پرداخته و بیش از دو برابر قیمت قراردادهای

بلند مدت است.

درحالیکهافزایشقیمتگازممکناستپیامدهایزیادیداشته

باشــد  ،افزایش قیمت ســوخت  ،هزینه تولید انرژی پاکســتان را

6

افزایــش می دهــد زیرا تقریبا دو ســوم برق مصرفی اين كشــور از
سوخت های فسیلی تولید می شود .اخیرا ً ،دولت تعرفه برق را به

ازای هر واحد  1.68روپیه یا نزدیک به  14درصد افزایش داده است
تا بدهی را کاهش داده و شرایط تعیین شده توسط صندوق بین

المللی پول را برآورده کند.

در دســترس نبــودن و هزینه  LNGتنها یکی از عوامل بدتر شــدن

بحــران انرژی اســت .یکی دیگــر از عوامل ،افزایش شــدید قیمت

نفــت خــام بین المللی اســت کــه بــه تازگی بــه  86دالر در بشــکه
رسیده و باالترین میزان در سه سال گذشته بوده است .در نتیجه،

قیمت داخلی بنزین با 10روپیه به ازای هر لیتر افزایش به باالترین

حد خود یعنی 137روپیه رسیده است .برای پاکستان ،قیمتهای

باال در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر آسیب زنندهتر است

زیرا با مشکل شدید تراز پرداختها مواجه است .وابستگی شدید
این کشــور بــه واردات نفــت و  LNGیکی از دالیــل اصلی این عدم
تعادل اســت .در ســه ماهه اول ســال مالی جاری  ،هزینه واردات

نفت پاکستان از 2.32میلیارد دالر سال قبل به 4.59میلیارد دالر
(از کل واردات  11.29میلیارد دالر) رسیده است.

تحوالت محیط زیست و فناوری
چــرا گاز قطــب شــمال روســیه راه حــل
بــدی بــرای دســتیابی بــه اهــداف اقلیمی
اســت

در طــی فرآیندهای مختلــف پوســیدگی و تجزیه مــواد بیولوژیکی .بر
همين اساس منابع اصلی انتشار متان طبیعی به تاالب ها نيز مرتبط
است.فعالیتهایانسانیباجریانهایمتانبهجودرطولاستخراج
سوختهایفسیلی زغالسنگ،نفتوگازمرتبطاست.دانشمندان
از آغاز دهه 2010زنگ خطر افزایش انتشار گاز متان در قطب شمال را

كنفرانس دو هفته ای COP 26سازمان ملل متحد در زمینه تغییرات

بهصدادرآوردهاندكهدرقلمروروسیهاست(اینکشوردارایبزرگترین

آبوهواییدر 31اکتبردرگالسکوآغازمیشود.اگرچهکاهشانتشار

خشکیدرمنطقهقطبشمالاست).یامال،گیدانوتایمیر،جاییکه

متان در کانون توجه این جلســه نیســت ،موضوعــی برای گفتگوهای

اکتشاف ذخایر نفت و گاز انجام می شود ،در کانون توجه قرار دارند.

غیررســمی خواهــد بود .بــه ویژه ،بــا در نظــر گرفتن این که اســتراتژی

یکــی از ویژگی های این مناطق ،اشــباع الیه منجمد دائمی با هیدرات

اتحادیه اروپا برای کاهش انتشار گاز متان یک سال پیش در اتحادیه

متان اســت .هیدراتهای متان ،مخلوطهای یخ مانند بسیار ناپایدار

اروپا تصویب شد .به طور سنتی ،کاهش انتشار گازهای گلخانهای به

متان و آب هستند که در دمای کمتر از 4درجه سانتیگراد و فشار باالی

معنای کاهش انتشار  CO2انسانی در جو است .با این حال ،گازهای

 20اتمسفر ایجاد میشوند .گرمایش جهانی باعث بی ثباتی انجماد

گلخانهایتنهامحدودبهدیاکسیدکربننیستند.گازطبیعیمتعارف

دائمیدرقطبشمالشدهو یخهاشروعبهذوبشدنکردند،همراه

متان بسیار بیشــتر از  CO2به گرمایش جهانی کمک می کند .بیشتر

با آن ،ذخایر دائمی هیدراتهای متان منجمد نيز ذوب شده و حجم

متان موجود در جو ســیاره منشــأ بیوژنیــک دارد ،یعنی آزاد شــدن گاز

زیادی از متان را در جو آزاد کردند.

برنامــه عربســتان ســعودی جهــت
رســيدن بــه انتشــار خالــص صفــر تــا ســال
2060

به انتشــار خالص صفر ندارد .با این حال ،خطوط کلی شــامل افزایش
سهمانرژیهایتجدیدپذیردربخشبرق،تبدیلهرچهبیشتربخش
حملونقل به خودروهای باطریدار و ســپس تمرکز بر توسعه فناوری
برای بخشهایی مانند صنعت و غیره است .بنابراین سؤال اين است
كهبرنامهعربستانبرایکاهشانتشارگازهایگلخانهایچیست؟

عربستانسعودی،بزرگترینصادرکنندهنفتجهان،متعهدبهپایان

وزیرانرژیعربستانمعتقداستجذبکربن،استفادهوذخیرهسازی

دادن به انتشــار گازهای گلخانه ای مؤثر بر گرم شــدن ســیاره تا سال

آن،جذبمستقیمهوا،بهكارگيریهیدروژنوسوختهایکمکربن

 2060شــد .ایــن اعالمیــه كمكی برای اجــاس آب و هوايــی COP26

مــواردی مهمی هســتند .این امر مســتلزم «همــکاری بیــن المللی در

خواهد بود که  31اكتبر در گالسکو اسکاتلند آغاز می شود ،در حالیكه

ی و مهمتر از همه ،به کارگیری این فناوری ها»
تحقیق ،توسعه فناور 

کارشناسان سواالتی را در مورد اعتبار اهداف تعیین شده توسط این

است .عربستان سعودی همچنین اعالم کرد که به 35کشور دیگر به

كشور مطرح میکنند.

رهبری آمریکا و اتحادیه اروپا ملحق خواهد شــد تا انتشــار گاز متان را

تولید ناخالص داخلی عربســتان سعودی بر صادرات سوخت فسیلی

تا سال  2030تا  30درصد نسبت به سطوح سال  2020کاهش دهد.

متکیاستواينكشوربرایتنوعبخشیدنبهاقتصادخوددرسالهای

دانشــمندان دریافتهاند که کاهش نشــت گازهای گلخانــهای یکی از

اخير تالشهایی کرده است .غول نفتی دولتی آرامکو نیز هدف خود را

ســریعترین راههــا برای کاهش ســرعت تغییرات آب و هوایی اســت.

برای رسیدن به انتشار خالص صفر تا سال 2050اما فقط برای انتشار

در پاســخ به اين ســؤال كه چرا ســال  2060هدف گذاری شــده اســت

گازهای گلخانهای از فعالیتهای خود تعیین کرده اســت .بیــش از80

وزیر انرژی عربســتان اعالم کرده اســت كه بســیاری از این فناوریها

درصد از کل انتشــار گازهای گلخانهای این شــرکت از مشتریانی است
که ســوختهای فســیلی آن را میســوزانند ،که طبعا ًتوسط این تعهد

ممکن اســت قبل از ســال 2040به بلوغ نرســند .ســال هدف 2060با
اهداف روســیه و چین مطابقت دارد ،اما بــا اهداف دیگر اقتصادهای

پوششدادهنمیشود.وزیرانرژیعربستانهشداردادهاستکهبدون

بزرگ مانند ایاالت متحده ،بریتانیا و اتحادیه اروپا فاصله دارد .حتی در

ادامهصادراتنفت،کشورممکناستتواناییدستیابیبهایناهداف

میان دولتهای نفتی ،امارات در اوایل این ماه یک هدف خالص صفر

را نداشــته باشد .این کشور باالترین ســرانه انتشار گازهای گلخانه ای

را برای سال  2050تعیین کرد .کارن یانگ ،کارشناس ارشد موسسه

را در میان کشــورهای G-20دارد .به جز بریتانیا که هفته گذشــته سند

خاورمیانه معتقد است که این بيشتر یک هدف آرمانی است تا یک

راهبردی خود را منتشر کرد ،هیچ کشوری برنامه دقیقی برای رسیدن

تعهد و سیاست بلندمدت واقعی.
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اقتصاد انرژی
چشـمانداز تولیــد نفتخام امریکا بعد از افزایــش قیمت نفت
حسین یادگاری
بیان رویداد

بشکه در روز بود نرسیده است.

افزایــش شــدید تولیــد نفــت شــیل در دهــه گذشــته ،آمریــکا را بــه

در شــرایط فعلی اپراتورهای خصوصی در تولید نفت بســیار فعال

بزرگتریــن تولیدکننــده نفت جهــان تبدیل کــرد .بطوریکــه در اواخر

هســتند .بر اساس گزارش رایســتاد انرژی ،شرکتهای خصوصی

سال  2019سطح تولید این کشور به حدود  13میلیون بشکه در روز

نفتــی بیــش از نیمی از رشــد تولیــد نفت ایاالت متحده را در ســال

رسید .اما با شیوع همهگیری کرونا در سال  ،2020این بخش آسیب

آینده را برعهده خواهند داشت .افزایش دسترسی به منابع مالی

پذیر شــد .کاهش شــدید قیمت نفتخام ،تولیدکنندگان را مجبور

و افزایش تقاضای نفــت ،فرصتی را برای تولیدکنندگان خصوصی

بــه کاهــش هزینههای ســرمایهای و کاهــش دکلهای حفــاری کرد.

ایجــاد کــرده تــا تولیــد نفــت را در تگــزاس غربــی و جنــوب شــرقی

در ســال 2021مجــددا فعالیتهای حفاری افزایــش یافت ،اما هنوز

نیومکزیکو افزایش دهند .این شرکتها نگرانی مالی کمتری دارند

تولید به ســطح قبل از انتشــار ویروس کرونا نرســیده اســت .بدلیل

و دکلهای حفاری را با سرعت بیشتری اضافه میکنند .بر اساس

اهمیت این موضوع در بازار نفت ،چشــمانداز تولید نفت آمریکا در

گــزارش بلومبــرگ ،در ماههــای اخیر ،تعــداد دکلهــای حفاری در

این گزارش مورد بررسی قرار میگیرد.

ایاالت متحده که توســط تولیدکنندگان خصوصی اداره می شود،
از تعداد دکلهایی که شــرکتهای نفتی دولتی مســتقر کردهاند،

تحلیل و ارزیابی

فراتــر رفتــه اســت .با قیمــت نفت 80دالر در بشــکه ،شــرکت های

بــا افزایــش قیمــت نفتخــام ،تعــداد دکلهــا در منطقــه پرمین در

خصوصــی پــس از افزایش فعالیــت های حفاری در مــاه های اخیر

حــال افزایش اســت .تعــداد دکلهای حفــاری در حوضــه پرمین در

ســودهای خوبی کســب میکنند ،اما برخی از این شــرکتها رشــد

حال حاضر  136دکل بیشــتر از تعداد دکلها در مدت مشابه سال

تولید امســال را در ســال آینده نخواهند داشــت .افزایش هزینه،

گذشــته اســت .پرمیــن محــرک اصلــی رشــد تولیــد نفــت در آمریکا

همــراه بــا محدودیتهــای نیــروی کار ،میتواند بــا افزایش قیمت

اســت ،در حالی که در ســایر حوضههای شــیل ،تولید متوقف شده

ناگهانی حفر چاههای جدید ،افزایش تولید شرکتهای خصوصی

یــا رونــد نزولی دارد .اکثــر تحلیلگــران انتظار دارند تولیــد نفتخام

را محدود کند.

پرمین تا ســال  2022به ســطح پیش از همهگیــری کرونا یعنی 4/9

امــا تولیــد کنندگان دولتی نفت شــیل آمریکا همچنــان به انضباط

میلیون بشکه در روز برسد .با این حال ،علی رغم افزایش تولید در

در هزینه ها پایبند هستند .تحت این شرایط ،برخالف چرخههای

حوضــه پرمین ،بعید اســت مجموع تولید نفتخــام ایاالت متحده

رونــق و رکــود قبلــی ،قیمتهای بــاالی نفت باعث افزایش شــدید

بســادگی به سطوح قبل از همهگیری کرونا برسد و احتماال تا سال

تولیــد نمیشــود .زیــرا تولیدکننــدگان نفــت شــیل به دنبــال جلب

 2023تولیــد آمریکا به ســطح قبــل از همهگیری کرونا بــاز نخواهد
گشت .براساس گزارش بلومبرگ ،قیمت نفت تقریبا ًدو برابر سال

اعتمــاد ســرمایهگذاران هســتند .در واقــع تولیدکننــدگان دولتــی
شــیل همچنــان در بودجــه ســرمایهای بــرای فعالیــت حفــاری

گذشته است ،اما افزایش چشمگیری در فعالیتهای حفاری دیده

احتیــاط میکننــد و بــه انضباط در هزینهها پایبند هســتند و ســود

نمیشــود .بــه گفته مدیران شــرکتهای اکتشــاف و تولید ،در ســه

ســهامداران را در اولویت قرار میدهند .این جملــه نه تنها اعتقاد

ماهه ســوم ســال  ،2021تولید نفت در تگزاس افزایش یافت اما با

تحلیلگــران و بزرگترین مراکز معامالتی نفتخام در جهان اســت،

ســرعت قابل توجهی کندتر از شرایط مشابه در سالهای گذشته.
تولید آمریکا در حال حاضر تقریبا ً 15درصد کمتر از نقطه اوج پیش

بلکه نظر بزرگترین اپراتور شــیل آمریکا نیز همین است .اسکات
شــفیلد ،مدیــر عامل شــرکت منابــع طبیعــی پایونیر اعــام کرد که

از همــه گیــری کرونا قــرار دارد و هنوز بــه رکورد تولید پیــش از همه

همــه بدون توجه بــه اینکه قیمت نفتخام برنــت  80 ،75و یا 100

گیــری کرونــا (در نوامبــر  )2019کــه ســطح تولیــد  12.966میلیــون

دالر در بشــکه باشــد ،تحــت انضبــاط مالــی قــرار خواهنــد گرفــت.

1

1. Pioneer Natural Resources.
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گزارشهای تحلیلی
به گفته شــفیلد ،تولیدکنندگان نفت شــیل آمریــکا دیگر به رکورد

بتواند عرضه اضافه بیشــتری را تضمین کند ،زیرا افزایش فعالیت

رشد تولید ساالنه  1/5میلیون بشکه در روز که در سالهای 2018

حفاری،کاهــش تولیدهای مقطعی را جبران میکند.

و  2019داشــتند ،نخواهند رسید و ممکن است تا چند سال تولید
نفــت شــیل آمریــکا ســاالنه حداکثــر  1میلیــون بشــکه در روز باقی
بماند .بنابراین عرضه جهانی نفت نمی تواند متکی به تولید شیل
آمریــکا برای تولید بیشــتر باشــد .در کوتــاه مدت ،انتظــار نمیرود
تولیدکننــدگان آمریکایــی حجــم قابــل توجهی را به عرضــه جهانی
اضافــه کنند .به همین دلیل با وجود اینکه قیمت نفتخام آمریکا
تقریبــا ًشــش ماه اســت که بــه طور مــداوم بیــش از  60دالر در هر
بشــکه معامله میشــود ،اما تولیدکنندگان شیل عالقه و عجلهای
بــرای افزایــش تولیــد ندارنــد .درحالــی که تقاضــا در حــال افزایش
است ،انضباط در هزینهها و حفاری جدید باعث اختالل در عرضه
نفــت شــده اســت .نگرانی اصلــی آنها در حــال حاضــر نحوه جذب
سرمایهگذاران و نحوه دسترسی به سرمایه است .و اینکه چطور از
عهده محدودیتهای برنامهریزی شده یا پیشنهادی دولت امریکا
در صنعت نفت و گاز برآیند.
در مجمــوع اگرچــه عــدم اطمینــان در مــورد جنبــه هــای مالــی و
عملیاتــی تولیــد ایــاالت متحــده همچنان باال اســت ،امــا برآوردها
نشان دهنده افزایش تولید نفتخام آمریکا در سال آینده است.
اداره اطالعــات انرژی امریکا متوســط تولید نفتخــام امریکا را در
ســال جــاری 11میلیــون بشــکه در روز برآورد کرده و متوســط رشــد
تولید در ســال  2022را  700هزار بشکه در روز برآورد کرده است.
به طور کلی ،انتظار می رود رشــد تولید آمریکا در سال آینده قابل
توجــه نباشــد .به ویــژه در مقایســه با افزایــش تولید در ســالهای
 2018و  2019کــه تولیــد به حدود  13میلیون بشــکه در روز رســید.
مایــک مولــر ،رییس شــرکت ویتول نیز گفته ،در زمســتان امســال
انتظار هیچ عرضه اضافی قابل توجهی را از آمریکا نداشته باشید.
وی افــزود شــرایط دکلهای حفــاری نیز به گونه ای نیســت که اگر
نیــاز بــه نفت بیشــتر بــود بســادگی اضافــه شــوند .تعــداد دکلها
در آمریــکا در حــال افزایــش اســت ،امــا نــه به انــدازه ای ســریع که

جمعبندی
• با افزایش قیمت نفتخام ،تعداد دکلها در منطقه پرمین در
حال افزایش اســت .پرمین محرک اصلی رشد تولید نفتخام
در آمریکا اســت ،در حالی که در سایر حوضههای شیل ،تولید
متوقف شده یا روند نزولی دارد.
• علیرغــم افزایش تولید در حوضه پرمین ،بعید اســت مجموع
تولیــد نفتخام امریکا بســادگی به ســطوح قبــل از همهگیری
کرونا برســد و احتماال تا ســال  2023تولید نفتخام امریکا به
سطح قبل از همهگیری کرونا باز نخواهد گشت.
• تولیــد نفتخام امریکا در حال حاضر تقریبــا ً 15درصد کمتر از
نقطــه اوج پیش از همه گیری کرونا قرار دارد .و هنوز به رکورد
تولیــد پیــش از همه گیــری کرونــا (  12.966میلیون بشــکه در
روز) نرسیده است.
• برخــاف چرخههــای رونــق و رکــود قبلــی ،قیمتهــای بــاالی
نفتخــام باعــث افزایــش قابــل توجــه تولیــد نمیشــود ،زیــرا
تولیدکننــدگان دولتــی نفت شــیل در بودجه ســرمایهای برای
فعالیــت حفــاری احتیــاط میکننــد و بــه انضبــاط در هزینههــا
پایبند هســتند و سود سهامداران را در اولویت قرار میدهند.
• عدم اطمینان در مورد جنبه های مالی و عملیاتی تولید ایاالت
متحــده همچنــان باال اســت .لــذا اداره اطالعات انــرژی امریکا
متوســط تولیــد نفتخــام امریــکا را در ســال جــاری  11میلیــون
بشــکه در روز و متوســط رشد تولید در سال  2022را  700هزار
بشکه در روز برآورد کرده است.
• در مجمــوع بنظــر میرســد تولیــد نفــت شــیل آمریــکا دیگر به
رکــورد رشــد تولید ســاالنه  1/5میلیــون بشــکه در روز نخواهد
رســید و ممکــن اســت تــا چنــد ســال تولید نفــت شــیل آمریکا
ســاالنه در حدود  1میلیون بشکه در روز باقی بماند.

شماره  | 18هفته دوم | آبان ماه 1400
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پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review

بازار انرژی

تحوالت بازار نفت در هفته منتهی به  22اکتبر 2021

افزایــش قیمــت گاز و ســوئیچ کــردن صنایــع و نیروگاههــا از ســوخت گاز بــه فرآوردههــای نفتــی و
کمبــود عرضــه در بــازار جهانــی نفــت
مهدی يوسفی
درهفتهمنتهیبه 22اکتبر 2021متوسطقیمتنفتخامهایشاخص

بــه 84/62دالر در بشــكه رســید و قیمــت نفتخــام دوبی در بــازار تك

برای ششــمین هفته متوالی روند صعودی داشــت .ســبد اوپــك با1/2

محموله با 1/2درصد افزایش نسبت به هفته ماقبل به 82/94دالر در

درصد افزایش نســبت به هفته ماقبل در سطح 83/52دالر در بشكه

بشكهرسید.درهمیندورهزمانیقیمتنفتخاموستتگزاسبا2/9

ت برنت موعددار با 0/9درصد افزایش
قرار گرفت و متوسط هفتگی نف 

درصدافزایشنسبتبههفتهماقبلبه 83/43دالردربشكهرسید.

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 به24سپتامبر2021

74.65

1.4

72.15

0.7

75.02

1.9

هفته منتهی به  1اکتبر 2021

77.46

3.8

75.3

4.4

78.56

4.7

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

در  22اکتبــر  2021در بــازار فیوچــر و در بورس آیــس ،قیمت نفت

قــرارداد مــاه اول وســت تگــزاس  83/76دالر در بشــکه بــود کــه

برنت در وضعیت بکواردیشــن قرار داشــت .قرارداد ماه اول برنت

نســبت به قرارداد ماه چهارم به مقدار  4/14دالر در بشــکه بیشــتر

 85/53دالر در بشــکه بــود کــه نســبت بــه قــرارداد مــاه چهــارم به

بــود .وضعیــت بکواردیشــن در بازار آتیها بیانگر آنســت که رشــد

مقدار  2/94دالر در بشکه باالتر بود .قیمت نفت وست تگزاس در

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

بــورس نایمکس نیز در وضعیت بکواردیشــن قرار داشــت و قیمت

و از ذخیرهسازیها برداشت میشود.

نمودار .1قیمت نفت برنت و وســت تگزاس در بورس آیس و نایمکس در  22اکتبر 2021
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در هفتــه منتهــی بــه  22اکتبــر  2021عوامــل مختلفــی در نوســانات

 .5اداره اطالعــات انــرژی آمریکا اعالم کرد که در هفتــه منتهی به 15

قیمــت نفت موثر بــود كه در ذیل به مهمترین آنهــا به تفكیك عوامل

اکتبر ذخیرهســازیهای نفت خام این کشــور  0/431میلیون بشکه

تضعیفكننده و تقویت كننده اشــاره میشود.

کاهــش یافتــه و بــه  426/544میلیــون بشــکه رســیده اســت ،در
حالی که پیش بینی میشــد  2/2میلیون بشکه افزایش یابد؛

تقویت کننده:
 .1رشــد بــاالی تقاضا به دلیــل کاهش اثــرات بحران شــیوع ویروس
کرونــا همــراه بــا تســریع در برنامههای واکسیناســیون در ســطح
جهــان و رفــع اغلــب محدودیتهای شــدید ســال گذشته(ســطح
مصرف در اغلب کشورهای جهان به سطح قبل از شیوع ویروس
کرونا رسیده است)؛
 .2رشــد کمتر عرضه نسبت به رشــد تقاضاکه سبب کمبود عرضه در
بازار شــده و از ذخیرهسازیها برداشت میشود؛
 .3افزایــش قیمــت گاز و پیشبینــی اســتفاده از فرآوردههــای نفتــی
نظیــر نفت کــوره ،گازوئیل و پروپــان به جای گاز طبیعی ،ســوئیچ
کــردن صنایــع و نیروگاههــا از گاز به فرآوردههــای نفتی و افزایش
سرمای زمستانی میتواند باعث تقاضای اضافی برای نفت حدود
 500هزار بشکه در روز شود؛
 .4جلسه اوپک پالس در  4اکتبر برگزار شد و توافق شد که همچنان
بــه برنامــه افزایــش تولیــد ماهانــه  400هــزار بشــکه در روز ادامــه
دهند ،این در حالیســت که اکثــر تحلیلگران این مقدار افزایش را
کمتــر از مقدار رشــد تقاضا بــرآورد میکنند .الزم به ذکر اســت که
اوپک پالس در روز  18ژوئیه توافق کرد که از ماه آگوســت تا پایان
ســال  2021ماهانه  400هزار بشــکه در روز تولیــد خود را افزایش
دهد؛ جلسه بعدی اوپک پالس در  4نوامبر برگزار میشود و هنوز

 .6در هفــت روز منتهــی بــه  19اکتبــر خالــص وضعیــت خریــد بورس
بازان در بازار نایمکس برای چهارمین هفته متوالی روند صعودی
داشــت و با  7326قرارداد افزایش به  301474قرارداد رسید؛
 .7کاهــش ارزش دالر ،شــاخص ارزش دالر در هفتــه منتهــی بــه 15
اکتبر  94/17بود که در هفته منتهی به  22اکتبر به  93/71رسید؛
 .8تعــداد دکل هــای حفــاری فعال در بخــش نفت آمریــکا ،در هفته
منتهــی به  22اکتبر  2021تعداد دکلهای حفاری فعال در بخش
نفت آمریکا با  2دکل کاهش به  443دکل رســید؛
 .9ناتوانــی برخــی تولیدکننــدگان اوپــک پــاس در افزایــش تولیــد
مطابق با سهمیه تولیدی خود؛
 .10کاهــش ســطح ذخیره ســازیهای نفــت خــام در منطقه کوشــینگ
اوکالهاما که با  2/4میلیون بشکه کاهش به  31/2میلیون بشکه
رســید و نسبت به سال گذشــته در همین مقطع زمانی  50درصد
کمتر است.
 .11بر اســاس گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا در هفته منتهی به
 15اکتبر تولید این کشور با  100هزار بشکه در روز کاهش نسبت
بــه هفته مــا قبل آن به  11/3میلیون بشــکه در روز رســید .ســطح
تولیــد هنــوز  200هــزار بشــکه در روز کمتر از ســطح تولیــد قبل از
طوفان آیدا است؛

نشــانهای از تغییــر رویکــرد ایــن تولیدکننــدگان مشــاهده نشــده
است؛
نمودار .2روند هفتگی تولید نفت خام آمریکا(هزار بشــکه در روز)
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تضعیف کننده:
 .1نگرانی نســبت شــیوع موجهای جدید ویروس کرونا به خصوص

اساس برآوردهای پالتس توافق با ایران میتواند در کوتاه مدت

انواع جهش یافته آن و تاثیرگذاری بر روند در حال رشد تقاضای

حدود  1/3میلیون بشکه در روز از نفت ایران را به بازار بازگرداند

نفت؛

کــه تقریبــا معــادل حجم کمبــود عرضه در بــازار جهانی اســت .با

 .2نگرانی نســبت به افزایــش قیمت حاملهای انرژی و تاثیرگذاری
منفی آن بر روند بهبود اقتصاد جهانی ،در همین رابطه صندوق

12

 .3احتمــال از ســرگیری مذاکــرات هســته ای ایــران و گــروه  ،4+1بــر

ایــن حال در مورد زمانبنــدی و چگونگی مذاکرات ابهامات زیادی
وجود دارد؛

بینالمللــی پــول بــا کاهــش چشــم انــداز رشــد آمریــکا و دیگــر

 .4بــه دنبال تشــدید همــه گیری کرونــا در روســیه و افزایش مرگ و

قدرتهــای صنعتــی اعالم کــرد :اختالل مداوم در زنجیــره تامین

میر بر اثر این بیماری ،محدودیتهای جدید کرونایی در روســیه

و فشــارهای تورمــی ،بهبود اقتصاد جهانی را بعد از شــیوع کرونا

وضع شد؛

محــدود میکنــد .این نهــاد در گزارش جدیــد خــود در پیشبینی

 .5اداره ملــی اقیانوســی و جــوی آمریــکا پیشبینی کرد که زمســتان

خود از رشــد اقتصادی جهان برای ســال  2021تجدیدنظر نزولی

ســال جاری در بخشهای زیــادی از آمریکا زمســتان معتدلتری

کــرد و آنرا از  6درصد به  5/9درصد کاهش داد؛

را داشته باشد.

بازار انرژی

بررسی تحوالت هفتگی بازارهای جهانی گاز طبیعی
(  23اكتبر ) 2021

غالمعلی رحيمی

بررسی و تحلیل بازار گاز
رشد تقاضای گاز طبیعی در آسیا و سطوح پایین ذخیره سازی در اروپا
منجر به قیمتهای تك محموله بی سابقه ای در بازار گاز شده است.
قیمتهای بینالمللی گاز طبیعی و LNGدر اروپا و آسیا در سال جاری
به رکورد  35دالر در هر میلیون بی تی یو در بازار آســیا و نزدیک به 40
دالر در هــر میلیــون بی تی یــو در بازار اروپا در هفته اول اکتبر رســیده
است .بر اساس دادههای منتشر شده توسطBloomberg Finance
ایــن قیمتها بیش از  20برابر از پایینترین ســطح خود در تابســتان
 ۲۰۲۰افزایــش یافته اســت ،زمانی که اقدامات واکنش به همهگیری
 COVID-19به طور قابل توجهی مصرف انرژی جهانی را کاهش داد.
به لحاظ تاریخی ،قیمتهای تك محموله گاز طبیعی در اروپا کمتر از
قیمت تك محموله LNGدر آسیا معامله میشود .با این حال ،امسال،
قیمتهای تك محموله و آتی اروپا حتی قیمتهای  LNGآســیا را نیز
پشت سر گذاشته است تا حجم بیشتری از عرضه LNGانعطافپذیر
را به اروپا برای پر کردن مجدد ذخیرهسازیها جذب کنند.
عوامل متعددی در افزایش قابل توجه قیمتهای جهانی گاز طبیعی
و  LNGدر سال جاری نقش داشته اند كه عبارتند از:
• رشد تقاضای گاز طبیعی در آسیا و آمریکای التین
• حجم کم ذخیره سازی فصلی گاز طبیعی در اروپا
• کاهــش عرضه جهانــی  LNGبه دلیل كاهش برنامه ریزی شــده و
برنامه ریزی نشده در تاسیسات صادرات  LNGدر چندین کشور
رشــد قابــل توجه تقاضــای گاز طبیعــی در آســیا ،به رهبــری چین ،به
افزایش تقاضای تك محموله برای LNGدر كنار قراردادهای بلندمدت
منجر شــده اســت .در شــمال آسیا ،زمســتان ســردتر از حد معمول و
تابســتان گرم منجر بــه افزایش تقاضــای گاز طبیعی و ســطح ذخیره
سازیهای کمتر شده است .عالوه بر این ،کمبود ذغال سنگ در چین،
افزایش تقاضای  LNGتوسط بخشهای توليد برق و صنعتی در ژاپن
و تولید پایین تر نیروگاههای هسته ای در کره جنوبی به افزایش قابل
توجــه تقاضای  LNGکمک کرده اســت .بر اســاس آمار منتشــر شــده
توسط ،GIIGNLسال گذشته ،این کشورها ( چين ,ژاپن و كره جنوبی)
 72درصــد از کل واردات  LNGدر آســیا و  52درصــد از واردات LNG
جهانی را به خود اختصاص داده اند .طی دوره ژانویه تا آگوست ،2021
واردات  LNGبه چین ،ژاپن و کره جنوبی در مجموع  3.7میلیارد فوت
مکعب در روز ( 16درصد) نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش

یافته اســت که  95درصد از افزایش کل واردات  LNGآســیا را شــامل
میشود .واردات  LNGچین  2میلیارد فوت مکعب در روز (24درصد)
افزایش داشته و به طور متوسط به حدود 10.4میلیارد فوت مکعب در
روز رسیده است و چین را به بزرگترین واردکننده  LNGجهان در این
دوره تبدیل نموده و از ژاپن پیشی گرفته است .واردات  LNGدر ژاپن
 0.6میلیارد فوت مکعب در روز ( 7درصد) و در کره جنوبی  1.1میلیارد
فوت مکعب در روز ( 21درصد) افزایش یافته است.
همچنیــن ســطح پایین ذخیرهســازی گاز طبیعــی در اروپا باعث شــد
قیمت گاز طبیعی اروپا در اکتبر  2021به باالترین حد خود برسد .تا 18
اکتبر  ،2021حجم ذخایر گاز طبیعــی در اروپا  77درصد بود ،در حالی
که حجم ذخایر در سال گذشته بیش از 95درصد و میانگین پنج ساله
گذشته ( )2016-2020حدود  91درصد بوده است.
رشد تقاضای  LNGدر برزیل در پاسخ به بدترین خشکسالی در بیش
از  90سال گذشته ،به افزایش استفاده از گاز طبیعی برای تولید برق
منجر شده و نیاز به واردات بیشتر LNGبرای جبران کاهش تولید برق
آبی داشته است .بر اساس آمار تجارت خارجی وزارت اقتصاد برزیل،
در  9مــاه اول ســال جــاری ،واردات  LNGبرزیــل بــه طور متوســط 0.8
میلیارد فوت مکعب در روز بوده است ،در حالی که در مدت مشابه در
سال  2020به طور متوسط  0.1میلیارد فوت مکعب در روز بوده است.
توقفهای برنامه ریزی نشده در تاسیسات صادرات  LNGدر چندین
کشــور نیز به کاهش عرضه  LNGبه بازار جهانی ،بــه ویژه در ماههای
تابســتان امســال کمــک کــرده اســت .ایــن توقفهــا شــامل تعمیر و
نگهــداری برنامه ریزی شــده طوالنی در چندین پروژه صــادرات LNG
در استرالیا ،روسیه و پاپوآ گینه نو بود .توقفهای برنامه ریزی نشده
مربوط به مســائل فنی در تاسیسات تولید  LNGدر نروژ ،مالزی و پرو
و عرضه کمتر گاز طبیعی برای تاسیســات صــادرات  LNGدر نیجریه،
آنگوال ،مصر و ترینیداد و توباگو است.
قیمت تك محموله  LNGدر بازار شمال شرق آسیا طی دوره  15اكتبر
الی  22اكتبر  2021از یک روند كاهشی برخوردار بوده و با حدود  4دالر
كاهــش ( 11.7درصــد) ،از حــدود  37.8دالر در هــر میلیــون بی.تی.یو
تــا كمتــر از  33.85دالر در هر میلیون بی.تی.یو كاهش یافته اســت.
قیمت تك محموله LNGدر بازار شمالغرب اروپا نیز طی دوره مذكور از
یك روند كاهشی برخوردار بوده و از حدود  30.35دالر در هر میلیون
بی.تی.یو تا كمتر از 29.85دالر در هر میلیون بی.تی.یو رسیده است.
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جدول  .1روندتغییرات قیمتهای تك محموله  LNGدر بازارهای اروپا ،آســیا و آمریكای التین طی دوره  15اكتبر الی  22اكتبر 2021
(دالر در هر میلیون بی تی یو)
هفته

 15اكتبر 2021

 22اكتبر 2021

تغییر

منطقهشمالشرقآسیا

37.815

33.85

-3.965

چین

37.595

33.815

-3.78

هند

35.9

32.205

-3.695

منطقه شمالغرب اروپا

30.35

29.85

-0.5

ایتالیا

29.9

29.3

-0.6

یونان

30.6

30.05

-0.55

تركیه

30.6

30.05

-0.55

آرژانتین

33.54

31.58

-1.96

برزیل

33.44

31.49

-1.95

شیلی

34.21

32

-2.21

قیمتهای تک محموله گاز طبیعی در بازار آمریکا طی هفته منتهی

بی تی یو در تاریخ  20اکتبر  2021كاهش یافت .همچنین قیمت تك

بــه  20اكتبــر  2021بــه دلیل كاهــش مصــرف گاز طبیعــی آمریکا در

محموله گاز طبیعی در بازار شــیکاگو از یك روند كاهشی برخوردار

بخــش نیروگاهــی در هفتــه منتهــی بــه  20اکتبــر  2021و افزایــش

بوده و از حدود  5.62دالر در هر میلیون بی.تی.یو در تاریخ  14اکتبر

ســطح ذخایــر زیــر زمینــی عملیاتــی گاز طبیعــی آمریــكا طــی هفتــه

 ،2021بــا  79ســنت ( 14درصد) كاهش تا كمتــر از  4.83دالر در هر

منتهی به  15اکتبر  ، 2021از یک روند كاهشی برخوردار بود .بر این

میلیون بی.تی.یو در تاریخ  20اکتبر  2021كاهش یافت .قیمت تك

اساس ،قیمت تک محموله گاز طبیعی در بازار هنری هاب از حدود

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

 5.83دالر در هر میلیون بی.تی.یو در تاریخ  14اکتبر  ، 2021با  1دالر

كاهشی برخوردار بوده و از حدود  5.24دالر در هر میلیون بی.تی.

و  4ســنت( 17.8درصد) كاهش تا كمتر از  4.79دالر در هر میلیون

یــو تا كمتر از  4.15دالر در هر میلیون بی.تی.یو كاهش یافت.

جدول  . 2روند تغییرات قیمت تك محموله و آتیهای گاز طبیعی بازار آمریكا طی دوره  14اکتبر الی  20اکتبر 2021
(دالر در هر میلیون بی تی یو)
 14اکتبر

 15اکتبر

 18اکتبر

 19اکتبر

 20اکتبر

قیمتهایتكمحموله
هنری هاب

5.83

5.46

5.08

4.78

4.79

نیویورك

5.24

4.60

4.49

3.96

4.15

شیكاگو

5.62

5

4.81

4.63

4.83

قیمت آتی ها

14

تحویل نوامبر 2021

5.687

5.410

4.989

5.088

5.170

تحویل دسامبر 2021

5.837

5.600

5.236

5.350

5.447

شكل  .1قیمتهای تك محموله  LNGدر بازارهای منطقه ای در روز  15اكتبر 2021

شكل  .2قیمتهای تك محموله  LNGدر بازارهای منطقه ای در روز  22اكتبر 2021
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قیمت آتیهای گاز طبیعی در بازار بورس آمریكا ( آتیهای ماه اول

آتیهــای گاز طبیعــی در بازار بورس نایمكــس از حدود  4.989دالر

بــرای تحویــل در ماه نوامبــر  )2021طی دوره  18اكتبــر الی  22اكتبر

در هــر میلیون بی.تی.یو در تاریخ  18اكتبر تا بیش از  5.28دالر در

 2021از یــك رونــد افزایشــی برخــوردار بــود .بــر این اســاس قیمت

هر میلیون بی.تی.یو در تاریخ  22اكتبر افزایش یافت.

نمودار  : 1روند تغییرات قیمت آتیهای گاز طبیعی در بازارهای آمریكا و اروپا طی دوره  18اكتبر الی  22اكتبر 2021

16

از سوی دیگر قیمت آتیهای گاز طبیعی در بازار بورس لندن()ICE

همــراه بــوده اســت .میــزان كل تقاضــای گاز طبیعــی در مقایســه با

بــرای تحویــل در مــاه نوامبــر  ،2021از یــك روند كاهشــی همــراه با

هفته منتهی به  20اکتبر  2021در حدود  1.9درصد افزایش نشــان

نوسان برخوردار بوده و از حدود  32.9دالر در هر میلیون بی.تی.یو

میدهــد .طــی دوره  14اکتبــر الــی  20اکتبــر  ،2013میــزان واردات

در تاریــخ  18اكتبر  2021تا كمتر از  30.8دالر در هر میلیون بی.تی.

گاز طبیعــی آمریــكا از طریــق خط لوله از كانادا و بــه میزان  16درصد

یو در تاریخ  22اكتبر كاهش یافت.

افزایــش یافتــه اســت .واردات گاز طبیعــی از كانــادا در مقایســه بــا

مصرف گاز طبیعی آمریكا در هفته منتهی به  20اکتبر  2021نسبت

میــزان مشــابه ســال قبــل در حــدود  70.6درصــد افزایــش نشــان

به هفته قبل از آن به میزان  1.76درصد افزایش یافته است ،كه در

میدهــد .تولید بازاری گاز طبیعی آمریكا طی دوره مذكور در حدود

ایــن میان مصرف بخش نیروگاهی بــا کاهش و مصرف بخشهای

 0.64درصد كاهش داشــته اســت كه در مقایســه با میزان مشــابه

صنعــت و خانگــی و تجــاری و صــادرات خــط لوله و  LNGبــا افزایش

سال قبل معادل  2.9درصد بیشتر میباشد.

جدول  .3وضعیت عرضه و تقاضای گاز طبیعی آمریكا طی دوره  14اکتبر الی  20اکتبر 2021
متوسط حجم روزانه (میلیارد فوت مکعب)
هفته جاری

هفتهگذشته

سال گذشته

تولیدناخالص

103.7

104.3

100.7

تولید بازاری

92.2

92.8

89.6

واردات از كانادا

5.8

5

3.4

واردات LNG

0.1

0.1

0.1

كل عرضه

98.1

97.8

93

مصرف آمریكا

63.4

62.3

67.2

بخشنیروگاهی

27.7

30.9

30.7

بخشصنعت

21.7

21.2

22.1

بخش خانگی و تجاری

14

10.2

14.4

صادرات مکزیک

5.9

5.7

6.1

خودمصرفی/تلفات

6.2

6.2

6.1

صادرات LNG

10.9

10.5

7.6

كل تقاضا

86.3

84.7

87

بر اســاس گزارش موسســه بیكر هیوز ،تعداد دكلهای حفاری گاز

نفت ( كه شــامل تولید گازهای همراه نفت نیز میشــود) طی دوره

طبیعی آمریكا در هفته منتهی به  12اکتبر  2021در حدود  98دكل

مذكــور بــه میــزان  2.8درصــد افزایــش یافتــه و در ســطح  445دکل

بــوده اســت كــه در مقایســه با هفتــه قبــل از آن به میــزان یك دكل

فعال قرار گرفته است.

كاهش یافته است .از سوی دیگر ،تعداد دكلهای حفاری در بخش
جدول  . 4وضعیت دكلهای حفاری فعال در بخش نفت و گاز آمریكا طی هفته منتهی به  12اکتبر 2021
میزان تغییر (درصد)

هفتهمنتهیبه
 5اکتبر 2021

نسبت به هفته قبل

نسبت به میزان مشابه سال قبل

دكلهای بخش نفت

445

+2.8

+117.1

دكلهای بخش گاز

98

-1

+32.4

جمع كل دكل ها

543

-

-

دكلهای حفاری عمودی

30

+7.1

+42.9

دكلهای حفاری افقی

481

-0.4

+100.4

دكلهای حفاری هدایت شونده ()Directional

32

+45.5

+52.4
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بر اســاس برآوردهای اداره اطالعات انرژی آمریكا میزان ذخایر زیر

میباشــد .میزان متوســط ذخایر زیــر زمینی گاز طبیعــی آمریكا طی

زمینــی عملیاتــی گاز طبیعــی آمریــكا طی هفتــه منتهی بــه  15اکتبر

 5ســال گذشــته در حــدود  3612میلیــارد فوت مكعب بوده اســت.

 2021در حــدود  3461میلیارد فوت مكعب بود كه نســبت به هفته

در منطقــه شــرق ،میزان ذخایر طی هفته منتهــی به  15اکتبر 2021

قبــل از آن بیــش از  92میلیــارد فوت مكعــب افزایش یافته اســت.

نسبت به هفته قبل از آن به میزان  28میلیارد فوت مكعب افزایش

این ذخایر به میزان  458میلیارد فوت مكعب کمتر از میزان مشابه

یافتــه و در ســطح  862میلیــارد فــوت مكعب قرار گرفته اســت و به

سال قبل در تاریخ  15اکتبر  2020بوده و به میزان  151میلیارد فوت

میــزان  30میلیــارد فــوت مكعــب ( 4.8درصــد ) از متوســط  5ســال

مكعب ( 4.2درصد) کمتر از متوسط  5سال گذشته ()2016 -2020

گذشته این منطقه کمتر میباشد.

جدول  . 5روند تغییرات ســطح ذخایر زیر زمینی عملیاتی گاز طبیعی آمریكا طی دوره  8اکتبر الی  15اکتبر 2021

منطقه

مقایسه روند تاریخی

میزان ذخایر بر حسب میلیارد فوت مكعب

متوسط  5سال گذشته ()2016-2020

 15اکتبر 2020
ذخایر
(میلیارد فوت مكعب)

تغییر
(درصد)

ذخایر
(میلیارد فوت مكعب)

تغییر
(درصد)

شرق

834

862

+28

921

-6.4

892

-3.4

غرب

997

1027

+30

1102

-6.8

1047

-1.9

تولید

1540

1572

+32

1896

-17.08

1672

-6

مجموع

3369

3461

+92

3919

-11.7

3612

-4.2

 8اکتبر 2021

 15اکتبر  2021میزانتغییر

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

طبیعــی منطقــه غــرب آمریكا طــی هفته منتهــی به  15اکتبــر 2021

و ) ....بــه میــزان  100میلیــارد فوت مكعب کمتر از متوســط  5ســال

نسبت به هفته قبل از آن به میزان  30میلیارد فوت مكعب افزایش

گذشته این منطقه یعنی  1672میلیارد فوت مكعب بوده و نسبت

یافتــه و در ســطح  1027میلیــارد فوت مكعــب قرار گرفته اســت كه

به هفته قبل از آن به میزان  32میلیارد فوت مكعب افزایش یافته

معادل  20میلیارد فوت مكعب کمتر از متوسط  5سال گذشته این

و در ســطح  1572میلیــارد فــوت مكعــب قــرار گرفته اســت .ســطح

منطقه میباشــد .بطور كلی ســطح ذخایــر زیر زمینــی عملیاتی گاز

ذخایــر زیر زمینی عملیاتی گاز طبیعی منطقــه تولید به میزان 324

طبیعــی آمریكا كــه معادل  3461میلیارد فوت مكعب میباشــد ،در

میلیــارد فــوت مكعــب ( 17.1درصــد) از میزان مشــابه ســال قبل در

محدوده تاریخی  5سال گذشته قرار دارد.

تاریــخ  15اکتبــر  2020کمتر میباشــد .ســطح ذخایر زیــر زمینی گاز

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

تعامل ج.ا .ایران باخط لوله گازی کریدور جنوبی
مرتضی بهروزی فر

مقدمه:

1

تصمیــم شــرکت دولتــی نفــت جمهــوری آذربایجــان و اعضــای
کنسرسیوم توسعه مخزن گازی شاهدنیز برای انتقال گاز تولیدشده
از ایــن مخزن از مســیر اروپــای جنوبی و خط لولــه ترانس آدریاتیک

( ،)TAPباعث شکلگیری خط لوله گازی کریدور جنوبی2شد.

در ســال  2007و پــس از تنشهــای ناشــی از تعارضــات روســیه و
اوکراین و مشکالت حادث شده از قدرت انحصاری روسیه در تامین
گاز اروپا ،شورای اروپا سیاست انرژی و محیط زیست جدیدی اتخاذ
نمود .نگرانی اتحادیه اروپا از تفوق اقتصادی و سیاســی روســیه بر
منابــع انرژی منطقه آســیای مرکزی و قفقــاز ،موجب گردید که این
اتحادیه به دنبال متنوع نمودن مســیرهای انتقــال انرژی و به ویژه
گاز مورد نیاز خود باشد .این رویکرد ،دستور کاری برای تامین انرژی
اروپا در چارچوب پایداری ،رقابتپذیری و امنیت عرضه ،ارائه نمود.
در این بستر ،پیشنهاداتی ارائه گردید و مقرراتی وضع شد ،از جمله
برنامه اقدام امنیت انرژی و همبســتگی اتحادیه اروپا که در نسخه
دوم بازبینی استراتژیک انرژی که توسط کمیسیون اروپا در نوامبر
 2008منتشر شد ،مساله امنیت عرضه انرژی مورد توجه ویژه قرار
گرفته است.
برنامه اقدام امنیت انرژی و همبســتگی اتحادیه اروپا ،توســعه گاز
کریــدور جنوبــی را برای تامیــن گاز اروپا از منطقه خــزر و خاورمیانه

بــه عنوان یکــی از اولویتهای ســطح باالی امنیت انــرژی اتحادیه،
مورد تاکید قرار داد .آذربایجان ،ترکمنستان و عراق و در بلندمدت
و پس از اخذ مجوزهای سیاســی الزم ،ازبکستان و ایران ،به عنوان
تامینکننــدگان گاز مورد نیاز اتحادیه اروپا ،در نظر گرفته شــدند تا
اقدامــات الزم برای احــداث خطوط لوله مــورد نیاز ،انجــام گردد .با
مــرور ایــن برنامه اقدام ،به روشــنی هــدف اتحادیه اروپــا از کاهش
وابستگی به گاز روسیه قابل دریافت میباشد.

پروژه گازی کریدور جنوبی :
کریــدور گازی جنوبــی ( )SGCپــروژهای اســت کــه بــا هــدف بهبــود
امنیت و تنوع تأمین انرژی اتحادیه اروپا جهت انتقال گازطبیعی از
کشورهای منطقه خزر و خاورمیانه به اروپا برنامه ریزی شده است.
کریــدور گازی جنوبــی یکــی از پیچیدهتریــن زنجیرههــای ارزش گاز
است که تاکنون در جهان توسعه یافته و مسیری  3500کیلومتری
و شامل سه خطلوله مجزاست)1 :خطلوله قفقاز جنوبی ()2 ،)SCP
خطلوله ترانس آناتولــی ( )TANAPو )3خطلوله ترانس آدریاتیک
( .)TAPایــن خطوطلولــه از جغرافیــای شــش کشــور آذربایجــان،
گرجستان ،ترکیه ،یونان ،آلبانی و ایتالیا عبور کرده و با درگیر کردن
دههــا شــرکت بــزرگ انــرژی در چندیــن پــروژه جداگانه ،حــدود 45
میلیارد دالر سرمایهگذاری را به دنبال داشته است.

1. SOCAR
2. Southern Gas Corridor
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خط لولــه قفقاز جنوبی (:)SCP

ســال اســت .برنامه افزایش ظرفیت این خطلوله به  23میلیارد

خطلولــه قفقــاز جنوبــی کــه بــه خطلولــه باکــو -تفلیــس -ارزروم
( )BTEو خطلولــه شــا هدنیز نیــز مشــهور اســت ،بــه طــول ۶۹۲
کیلومتــر و اولیــن خطلولــه کریــدور گازی جنوبــی اســت ،کــه از
میــدان گازی شــا هدنیز در دریــای خــزر آغاز شــده و پــس از عبور
از تفلیــس ،در کشــور گرجســتان ،در شــهر ارزروم ترکیــه پایــان
مییابــد 442 .کیلومتــر ایــن خطلوله در خــاک آذربایجان و 248
کیلومتر آن در خاک گرجستان واقع شده است .ظرفیت انتقال
گازطبیعــی ایــن خط لولــه در ابتدا و در آغاز فعالیت آن در ســال
 2006حــدود  8/8میلیــارد متــر مکعــب در ســال بود کــه در حال
حاضــر بــه  ۷۰میلیون متر مکعب در روز ( 25میلیــارد متر مکعب
در ســال) افزایش یافته است .شرکت ســوکار به دنبال افزایش
ظرفیت این خطلوه به  60میلیارد متر مکعب در ســال با احداث
خطلولــه دوم میباشــد .ایــن خطلوله بــه موازات خطلولــه باکو-
تفلیس-جیحان احداث شــده است.

متر مکعب تا سال  2023و  31میلیارد متر مکعب تا سال 2026
وجــود دارد .افزایــش ظرفیــت ایــن خطلولــه بــه  60میلیــارد متــر
مکعب در ســال نیز در دســت مطالعه است.

خط لولــه ترانس آدریاتیک (:)TAP
خــط لولــه ترانــس آدریاتیــك در اکتبــر  ۲۰۲۰میــادی افتتــاح و
نخســتین محموله گاز شــا هدنیز از طریق این خط لولــه به ایتالیا
صادر شد.
خط لوله ترانس آناتولی در منطقه  Kipioدر مرز مشترك یونان
و تركیــه بــه خــط لولــه ترانــس آدریاتیك متصــل میشــودکه این
خطلوله با عبور از خاك یونان ،آلبانی و بســتر دریای آدریاتیك،
به جنوب ایتالیا میرســد.
 TAPکه عملیات احداث آن در سال  2016آغاز شد ،در مجموع
حــدود  870کیلومتــر طــول دارد کــه 550کیلومتــر آن در یونــان،
 210کیلومتــر در آلبانی 105 ،کیلومتر بر بســتردریای آدریاتیک و

خط لولــه ترانس آناتولی (:)TANAP

 5کیلومتــر آن در ایتالیا واقع شــده اســت .ظرفیــت انتقال TAP

یادداشــت تفاهم احداث خط لوله ترانس آناتولی در سال 2011
منعقــد شــد ،ایــن خطلولــه بخــش مرکــزی کریــدور گازی جنوبی
اســت کــه حــدود  1850کیلومتــر طــول دارد و در خــاک ترکیــه
احداث شــده است .حجم ســرمایهگذاری این پروژه حدود 8/5

حــدود  10میلیــارد متــر مکعب در ســال اســت و انرژی مــورد نیاز
حــدود  7میلیــون خانوار را تامیــن میکند که بــا افزایش ظرفیت
سیســتمهای تقویت فشــار ،ظرفیت انتقال ایــن خطلوله به 20
میلیارد متر مکعب در ســال قابل افزایش اســت.

میلیــارد دالر بود که ظرفیت اولیــه آن 16 ،میلیارد متر مکعب در
نمودار  .1سهامداران پروژه TAP
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شكل  . 1نقاط تحویل گاز در كریدور گازی جنوبی

طــرح ســاخت خطــوط لولــه  TANAPو  TAPکــه منبــع گازی

انتشــار مقالهای با عنوان «تحریم روسیه ،اما امنیت انرژی اروپا

میــدان شــاه دنیز جمهــوری آذربایجان را از مســیر ترکیــه و یونان

قربانــی نشــود» بــه قلــم ریچارد مورنینگ اســتار ،ســفیر پیشــین

بــه کشــورهایی چــون بلغارســتان و ایتالیــا منتقــل میکنــد ،از

آمریــکا در جمهــوری آذربایجان در ســال  ٢٠١٤بســیار قابل تامل

جدیدترین و مهم ترین طرح های انتقال انرژی در ســطح منطقه

است .این مقام آمریکایی با اشاره به مشارکت شرکت لوکاویل

محســوب میشود که در بســتر اختالفات روسیه و اروپا در قبال

روســیه در توســعه میدان گازی شــاهدنیز و نیز تحریمهای جدید

بحــران اوکرایــن شــکل گرفــت و بــه عنــوان جایگزینــی بــرای گاز

در دست اقدام علیه روسیه در کنگره آمریکا مینویسد« :تشدید

وارداتی روســیه مورد توجه جدی اروپایی ها قرار گرفته اســت.

تحریمهــای آمریــکا علیــه روســیه بــر طــرح گازی حــوزه شــاهدنیز

نکته بســیار مهم در روند ســرمایه گذاری در توســعه میدان شــاه

تاثیر منفی خواهد گذاشــت ،در حالی که آمریکا خواهان کاهش

دنیــز آذربایجــان و خطلولــه قفقــاز جنوبــی و نیــز احــداث خطوط

وابســتگی اروپا به گاز روسیه ،از طریق انتقال گاز حوزه شاهدنیز

 TANAPو  ، TAPعــدم حضــور ایــاالت متحــده بــود .برخــاف

به اروپاســت ،به علت این که شــرکت روســی لوک اویل در حوزه

مشــارکت فعــال و گســترده شــرکت هــای بــزرگ نفتــی ماننــد

گازی شــا هدنیز  ۲دارای ســهم ده درصــدی اســت ،تحریمهــای

شــرکت  BPو شــرکت دولتــی نفــت آذربایجان (ســوکار) و حضور

آمریــکا علیــه روســیه میتواند این طــرح را تحت تاثیــر قرار دهد.

شــرکتهایی چــون شــرکت  Snamایتالیــا ،شــرکت فلوگیــس

بنابراین ،ســهم کوچک شــرکت روســی لــوک اویل از حــوزه گازی

بلژیــک ،شــرکت انــاگاز اســپانیا و شــرکت اکســپو ســوئیس،

شــاهدنیز موجب خواهد شــد که طرح کریدور گازی جنوبی تحت

هیــچ شــرکت آمریکایــی در عملیــات توســعه شــاهدنیز و احــداث

تاثیر قرار بگیرد و موانع جدی در مقابل دیپلماســی انرژی آمریکا

خطو طلولــه  TANAPو  TAPمشــارکت نداشــت و حمایــت

و امنیت انرژی اروپا ایجاد شــود» .در این مقاله مورنینگ اســتار

واشــنگتن تنها در حد حمایت سیاســی از این طــرح انتقال انرژی

بــا اشــاره بــه مســتثنی شــدن شــرکت نیکــو از تحریمهــای ایاالت

بود و در فضای ســرد حاکم بر مناسبات باکو -واشنگتن ( در زمان

متحده در دوران باراک اوباما ،خواستار تکرار این تجربه در قبال

بــاراک اوباما) ،ایــن حمایت سیاســی ،جنبه عملــی و اقتصادی به

شــرکت لوکاویل روسیه میشود.

خود نگرفت.
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پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review
حوزه گازی شاه دنیز ،سنگبنای کریدور گازی جنوبی:
منبع اصلی تامین گاز کریدورگازی جنوبی ،میدان شــاهدنیز اســت.
عملیات اکتشــاف ،توسعه و بهرهبرداری از این میدان در دهه 1990
آغاز شد .شاهدنیز یکی از میادین بزرگ گاز جهان با  40تریلیون فوت
مکعــب (بیــش از  1تریلیــون متر مکعــب) گاز در جاســت .این میدان
در آبهــای عمیــق دریای خــزر (در عمق  600متــری) و  70کیلومتری
جنــوب شــرقی باکو واقع شــده و حــدود  860کیلومتر مربع وســعت
ایــن میدان اســت .توســعه شــاهدنیز با مشــارکت شــرکتهای BP،
 ،SOCARاســتات اویل ،لوکاویل ،توتال ،شرکت ملی نفت ایران و

متــر مکعب در ســال را در دســت اجــرا دارد .امــکان افزایش ظرفیت
خطلوله  TANAPطی سالهای  2023تا  2026به  23تا  31میلیارد
متــر مکعب وجــود دارد و ظرفیت خطلوله  TAPنیــز صرفا با افزایش
کمپرســورها ،امکان دو برابر شــدن و رســیدن به ظرفیت  20میلیارد
متر مکعب در سال را دارد .بهرهبرداری اقتصادی از خطلوله  TAPدر
 15نوامبر  2020آغاز شده است.
استفاده کامل از ظرفیت تمام بخشهای  SGCبه معنی اقتصادیتر
شدن این پروژه خواهد بود که الزمه آن ،توسعه کامل حوزه شاهدنیز
و نیز انتقال مقادیر بیشتری گاز از دیگر منابع بالقوه خواهد بود.

( TPAOترکیه) انجام شده است ،رهبری این کنسرسیوم را شرکت
 BPبر عهده دارد.
فاز اول توســعه شاهدنیز شامل حفر چاههای مورد نیاز ،احداث یک

ســکوی دریائی ،ســاخت یــک پایانه ســاحلی (ســنگاچال) 1و احداث
خطلولــه  700کیلومتــری قفقاز جنوبــی ( )SCPاز طریــق آذربایجان
و گرجســتان به مرز گرجســتان و ترکیه ،طی هفت ســال انجام شد.
طی  7ســال اول اســتخراج از این حوزه ( 2006تا  ،)2013بیش از 40
میلیارد متر مکعب گاز و  85میلیون بشکه میعانات گازی صادر شد.
فاز دوم توســعه میدان شاه دنیز ،شــامل احداث دو سکوی دریائی،
حفر چاههای مورد نیاز و افزایش ظرفیت پاالیشــگاه گاز ســنگاچال
بود که ظرفیت تولید این میدان را به میزان  16میلیارد متر مکعب در
سال افزایش میدهد.
گاز شاهدنیز از مرز گرجستان و ترکیه ،توسط خط لوله ترانس آناتولی
( )TANAPکــه با توافــق دولتهای ترکیه و آذربایجان احداث شــده
و  SOCARســهم کنترل کننده آن را در اختیار دارد (برای پیشــگیری
از وقوع اتفاقاتی نظیر تنش روســیه و اوکراین در ســالهای  2006و
 ،)2009منتقل میشود .ظرفیت اسمی خطلوله TANAPحدود 16
میلیارد متر مکعب در سال است که میتواند تا  60میلیارد متر مکعب
در ســال افزایش یابد و امکان انتقال گاز مازاد تولید شــده جمهوری
آذربایجان از دیگر حوزههای این کشور و در صورت احداث خط لوله
ترانسکاســپین از ترکمن باشــی به باکــو ،انتقال گاز ترکمنســتان را
فراهــم نمایــد (خط لوله ترانسکاســپین ( )TCPدر باکــو به خطلوله
 SCPمتصل خواهد شد).
طبق توافقات اولیه ،ترکیه حدود  6میلیارد متر مکعب در سال از گاز
منتقلشدهرابرایمصرفداخلیخودبرداشتمینماید.مابقیتولید
حوزه شــاهدنیز پس از انتقال توسط خطلوله  TAPتوسط کشورهای
اروپائیبرداشتخواهدشد.یونانیکمیلیاردمترمکعب،بلغارستان
یک میلیارد متر مکعب و ایتالیا و همسایگان این کشور ،در مجموع 8
میلیارد متر مکعب دیگر را برداشت خواهند نمود.
کنسرســیوم بــه رهبــری  ،BPبه عنوان بخشــی از برنامه توســعه فاز
دوم شــاهدنیز ،برنامه افزایش ظرفیت خطلولــه  SCPبه  22میلیارد

چشماندازهای توسعه ظرفیت تولید گاز آذربایجان:
تولیــد گازطبیعــی آذربایجان در ســال  2018به حــدود  20میلیارد متر
مکعب در سال رسیده و با توجه به برنامههای توسعه ظرفیت گاز این
کشور ،میتواند به حدود 40میلیارد متر مکعب در سال 2022افزایش
یابد که در صورت حصول این هدف ،امکان افزایش ظرفیت تولید گاز
این کشــور به  50میلیارد متر مکعب در ســال تا اوایــل دهه  2030نیز
فراهم خواهد شد .بر این مبنا ،حجم گازطبیعی مازاد مصرف داخلی
آذربایجان که بایســتی به بازارهای گاز صادر شود ،از حداکثر ظرفیت
خطلوله  TANAPکه تا سال  2026به حدود  31میلیارد متر مکعب در
سال افزایش خواهد یافت ،فزونتر خواهد بود.
حجم صادرات گاز آذربایجان در دهه جاری ،با توجه به مصرف داخلی
گاز این کشور تعیین خواهد شد .گازطبیعی در حال حاضر بیشترین
ســهم را در ســبد انــرژی اولیه مصرفی این کشــور به خــود اختصاص
داده و عمده مصرف آن نیز در نیروگاههای این کشور و نیز گرمایش
ساختمانهاست .هنگامی که توسعه فاز دوم شاهدنیز نهائی شده و
تولید این میدان به حداکثر مقدار خود برسد ( 16میلیارد متر مکعب
در ســال) ،با توجه به قرارداد بلندمدت منعقد شــده 6 ،میلیارد متر
مکعب در سال آن توسط ترکیه برداشت خواهد شد و  10میلیارد متر
مکعب دیگر آن را نیز مصرفکنندگان اروپائی دریافت خواهند نمود.
انتظار میرود  BPو دیگر شرکای حوزه شاهدنیز ،فاز سوم توسعه این
میــدان را برای افزایش ظرفیت تولید این میدان به میزان  10میلیارد
متر مکعب دیگر در سال آغاز نمایند.
توســعه حوزه  Umid – Babekنیز همانند شــاهدنیز در دست اقدام
اســت Umid ،توســط شرکت ســوکار توســعه یافته و گاز تولیدی آن
بــه شــبکه گاز آذربایجــان ،تزریــق میشــود ،توســعه فــاز دوم آن تــا
ســال  2022بــه تعویــق افتاده کــه با تکمیل ســکوی جدیــد ،تولید
آن بــه  3تــا  4میلیارد متر مکعب در ســال افزایــش خواهد یافت.
 Babekبعــد از ســال  2022بــه تولیــد خواهــد رســیدکه انتظــار
میرود حداکثر تولید آن به  8میلیارد متر مکعب در ســال برســد.
شــرکت ســوکار و شــرکت نروژی  Equinorدر مورد توســعه حوزه
1. Sangachal
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دریائی قرهباغ به توافق رسیدهاند و انتظار میرود تولید این حوزه از

پتروشیمی خود میباشــد .بنابراین ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای

ســال  2025شروع شــده و به حدود  2/1میلیارد متر مکعب در سال

اتصال قزاقستان و ازبکستان به کریدور گازی جنوبی ،این دو کشور

برسد.

را از تســلط چین و روســیه خارج خواهد نمود .این مسیر میتواند از

فاز دوم توسعه حوزه  Absheronنیز در دست اقدام است .تولید فاز

طریق زیرساختهای موجود ترکمنستان و از مسیر ایران باشد.

اول این حوزه که از سال  2021آغاز شده و به  1/5میلیارد متر مکعب

عــراق نیز هرچنــد در حال حاضر ،واردکننده گازطبیعی اســت ،اما با

در ســال رســیده بــه مصرف داخلــی تخصیص یافته اســت .قــرارداد

توجــه بــه برنامههــای در دســت بررســی و پروژههای در حــال اجرای

مشارکت در تولید فاز دوم این حوزه بین سوکار و توتال منعقد شده

افزایش ظرفیت تولید نفت و جمعآوری گازهای همراه و نیز توسعه

که بر مبنای آن ،تولید حوزه  Absheronحدود  5میلیارد متر مکعب

منابع گاز مستقل این کشور در میان مدت به صادرکننده گاز تبدیل

در ســال افزایش خواهــد یافت که این حجم به صــادرات تخصیص

خواهد شد و کریدور گاز جنوبی ،یکی از مهمترین مسیرهای بالقوه

یافته است.

صادرات گازطبیعی عراق به اروپا خواهد بود.

احتماالبرنامــه توســعه  Shafag-Asimanکــه تحــت قــرارداد
مشــارکت در تولیــد بــا  BPمنعقد شــده ،حــدود  4تــا  6میلیارد متر
مکعب در سال و جمعآوری گازهای همراه حوزه Azeri – Chirag
 – Gunshliکه توســط کنسرســیوم  ACGدر دســت انجام اســت،
مقادیــر دیگری گاز بــرای صــادرات در اختیار جمهــوری آذربایجان
قرار خواهد داد.

ایران و کریدور گازی جنوبی:
روشهای متعدد و متفاوتی برای حضور و مشارکت ایران در کریدور
گازی جنوبــی وجــود دارد ،هــر چند تمامی آنها بــا توجه به وضعیت
تحریمهای دولت ایاالت متحده ،حداقل تا حل مشکل برجام دور از
دسترس ایران قرار دارند.
الف  -خطلول ه  9 IGATبه ظرفیت  35میلیارد متر مکعب در سال از

بازیگران بالقوه کریدور گازی جنوبی:

حوزه گازی پارس جنوبی به شمال غرب کشور احداث شده که بدوا

ترکمنستان با توجه به احداث خطلوله داخلی شرقی -غربی خود ،که

به منظور بخشی از خطلوله صادرات گاز ایران به اروپا از طریق ترکیه

حوزه گازی  Galkynyshرا به دیگر منابع گاز این کشور در شرق خزر

طراحی شده بود که عمال با توجه به تحریمهای اعمال شده بر علیه

متصل نموده ،در صورت وجود مسیری برای اتصال به  ،SGCامکان

ایران ،صرفا به صادرت گاز ایران به ترکیه محدود شده است.

صــادرات گاز مــازاد خــود را بــه کشــورهای اروپائی به دســت خواهد

ب  -امکان سواپ گاز ترکمنستان

آورد .این مساله از دو طریق حاصل خواهد شد ،احداث خطلوله گاز

برای ایران و ترکمنستان ،امکان عقد قرارداد سواپ گاز جهت تامین

ترانس کاسپین و یا مسیر ایران.

گاز مورد نیاز نیمه شــمالی کشور که به دور از منابع گاز جنوب ایران

قزاقستان و ازبکستان نیز به صورت بالقوه امکان صادرات گاز خود

اســت ،وجــود دارد ،در مقابــل ایــران خواهــد توانســت معــادل گاز

بــه اروپــا از طریق خطلولــه گازی کریــدور جنوبی را خواهند داشــت.

وارداتی منهای هزینه ترانزیت آن را به ترکیه تحویل دهد تا از طریق

تولید گازطبیعی قزاقستان ،به میزان قابل توجهی به تولید نفت این

 TANAPبه اروپا صادر شود .ظرفیت فعلی صادرات گاز ترکمنستان

کشور بستگی دارد ،زیرا بخش اعظم ذخائر گاز این کشور را گازهای

توســط دو خطلوله موجود به ایران حــدود  20میلیارد متر مکعب در

همراه تشــکیل میدهند .این مســاله ،افزایش حجــم تولید گاز این

ســال اســت ،خطلوله اول از حوزه خشــکی  Korpejeترکمنستان به

کشــور را بــا چالش مواجه نموده اســت .با این حــال ،حجم گاز قابل

کردکوی امتداد یافته و دیگری انشــعابی از سیســتم خطوطلوله گاز

صادرات طی سه سال گذشته حدود  40درصد افزایش یافته و به 20

آسیای مرکزی به پاالیشگاه خانگیران است.

میلیارد متر مکعب در ســال  2019رســیده اســت .مصرف گازطبیعی

حداکثــر حجــم صــادرات گاز ایــران از طریــق خطلوله تبریــز -ارزروم-

اقتصــاد این کشــور چنــدان قابل توجه نیســت و حتی گازرســانی به

آنــکارا کــه از طریــق خطلوله قفقــاز جنوبی بــه کریــدور گازی جنوبی

شهر نورسلطان (پایتخت این کشور) و دیگر مناطق همجوار آن ،در

متصل میشود 14 ،میلیارد متر مکعب در سال بوده است .بنابراین،

مراحل ابتدائی خود قرار دارد.

ایــران میتوانــد بــه عنوان حلقــه اتصال ترکمنســتان بــه ترکیه عمل

ازبکســتان مشــکالت عدیــدهای بــا شــرکت  PetroChinaدر مــورد

نماید.

عــدم دریافــت احجام گاز طبــق قراردادهای موجود به بهانه شــرایط

با توجه به مشــکالت قزاقستان و ازبکستان در مورد صادرات گاز

فورسمــاژور دارد و شــرکت گازپــروم نیــز در ســه ماهــه دوم 2020

خود ،امکان ســواپ گاز این کشــورها نیز وجود خواهد داشت.

برداشــت گاز این کشــور را بهکلــی متوقف نمود .این کشــور در حال

عالوه بر ســواپ ،امــکان خریــد گازطبیعی این کشــورها و مصرف

حاضــر راه حل مشــکل خــود را در اســتفاده از گازطبیعــی در اقتصاد

آن در نیمــه شــمالی و صــادرات گاز این کشــورها از طریق کریدور

داخلــی دانســته و بهدنبــال تبدیــل گاز بــه مایــع و یا توســعه صنعت

گازی جنوبــی نیز امکان دیگری اســت که برای ایران وجود دارد.
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پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review
جمعبندی:
پس از تنشهای ناشی از تعارضات روسیه و اوکراین و مشکالت
حادث شده از قدرت انحصاری روسیه در تامین گاز اروپا ،شورای
اروپا سیاست انرژی و محیط زیست جدیدی اتخاذ نمود .نگرانی
اتحادیه اروپا از تفوق اقتصادی و سیاسی روسیه بر منابع انرژی
منطقه آســیای مرکزی و قفقــاز ،موجب گردید که این اتحادیه به
دنبــال متنوع نمودن مســیرهای انتقال انــرژی و به ویژه گاز مورد
نیــاز خود باشــد .کریــدور گازی جنوبی ( )SGCپروژهای اســت که
بــا هدف بهبــود امنیــت و تنوع تأمین انــرژی اتحادیــه اروپا جهت
انتقال گازطبیعی از کشــورهای منطقــه خزر و خاورمیانه به اروپا
برنامه ریزی شده و شامل سه خطلوله مجزاست :خطلوله قفقاز
جنوبــی ( ،)SCPخطلولــه ترانــس آناتولــی ( )TANAPو خطلولــه
ترانــس آدریاتیــک ( .)TAPایــن خطوطلولــه از جغرافیــای شــش
کشــور آذربایجــان ،گرجســتان ،ترکیــه ،یونــان ،آلبانــی و ایتالیــا
عبــور کرده و با درگیر کردن دهها شــرکت بــزرگ انرژی در چندین
پروژه جداگانه ،حدود  45میلیارد دالر ســرمایهگذاری را به دنبال
داشته است.
منبــع اصلــی تامیــن گاز کریــدور گاز جنوبــی ،در حــال حاضــر
میــدان شــاهدنیز آذربایجــان اســت .عملیــات اکتشــاف ،توســعه
و بهرهبــرداری از ایــن میــدان در دهــه  1990آغــاز شــد .شــاهدنیز
یکــی از میادیــن بــزرگ گاز جهــان بــا  40تریلیــون فــوت مکعــب
(بیش از  1تریلیون متر مکعب) گاز درجاســت .توســعه شــاهدنیز
با مشارکت شــرکتهای  ،BP، SOCARاستات اویل ،لوکاویل،
توتــال ،شــرکت ملــی نفــت ایــران و( TPAOترکیــه) انجــام شــده
اســت ،رهبری این کنسرســیوم را شرکت  BPبر عهده دارد.
تولیــد گازطبیعــی آذربایجان در ســال  2018به حــدود  20میلیارد
متــر مکعــب در ســال رســیده و بــا توجــه بــه برنامههــای توســعه
ظرفیت گاز این کشــور ،میتواند به حــدود  40میلیارد متر مکعب
در ســال  2022افزایــش یابــد کــه در صــورت حصــول ایــن هدف،
امــکان افزایــش ظرفیــت تولیــد گاز این کشــور به  50میلیــارد متر
مکعب در ســال تا اوایل دهه  2030نیز فراهم خواهد شــد.
ترکمنســتان در صــورت وجــود مســیری بــرای اتصــال بــه ،SGC
امــکان صادرات گاز مازاد خود را به کشــورهای اروپائی به دســت
خواهد آورد .قزاقســتان و ازبکســتان نیز به صورت بالقوه امکان
صــادرات گاز خود به اروپا از طریــق خطلوله کریدور گازی جنوبی
را خواهنــد داشــت .ایــن مســاله از دو طریق حاصل خواهد شــد،
احــداث خطلوله گاز ترانس کاســپین و یا مســیر ایــران .بنابراین
ایجاد زیرســاخت مورد نیاز برای اتصال ترکمنســتان ،قزاقســتان
و ازبکســتان بــه کریــدور گازی جنوبــی ،این کشــورها را از تســلط
چیــن و روســیه خارج خواهد نمــود .این مســیر میتواند از طریق
زیرســاختهای موجود ترکمنســتان و از مسیر ایران باشد.
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عــراق نیــز هرچند در حــال حاضــر ،واردکننــده گازطبیعی اســت،
امــا با توجه به برنامههای در دســت بررســی و پروژههای در حال
اجــرای افزایــش ظرفیــت تولید نفــت و جمعآوری گازهــای همراه
و نیــز توســعه منابــع گاز مســتقل ایــن کشــور در میــان مــدت بــه
صادرکننــده گاز تبدیــل خواهد شــد و کریــدور گازی جنوبی ،یکی
از مهمتریــن مســیرهای بالقوه صــادرات گازطبیعی عراق به اروپا
خواهد بود.
با توجه به حضور ایران در توسعه مخزن شاهدنیز ،بخشی از گاز
صادرشــده به اروپــا از طریق کریــدور جنوبــی،گاز متعلق به ایران
اســت و کشــورمان ســهم هر چنــد اندکــی در این صــادرات دارد،
امــا روشهــای متعدد و متفاوتــی برای حضور و مشــارکت پررنگ
ایــران در کریــدور گازی جنوبــی وجود دارد ،هر چنــد تمامی آنها
بــا توجه بــه وضعیت تحریمهای دولت ایــاالت متحده ،حداقل تا
حل مشــکل برجام دور از دسترس ایران قرار دارند:
صادرات گاز از محل مازاد عرضه نســبت به تقاضای داخلی که با
ســرمایهگذاری در افزایــش تولیــد و همزمان بهینهســازی مصرف
داخلی ایجاد خواهد شد.
عالوه بر سواپ ،امکان خرید گازطبیعی این کشورها و مصرف آن
در نیمه شمالی و صادرات گاز این کشورها از طریق کریدور گازی
جنوبی نیز امکان دیگری اســت که در اختیار ایران می باشــد.
مســلما احــداث خطلولــه ترانــس کاســپین و یــا ایجــاد هر مســیر
دیگری برای انتقال گاز ترکمنســتان و دیگر کشــورهای شرق خزر
به ســمت اروپا ،مســاله انتقال گاز این کشــورها به اروپا از طریق
ایران را بــه کلی حذف خواهد نمود.
بــدون تردیــد بــازار گاز اروپــا ،یکــی از مهمتریــن بازارهــای بالقوه
صــادرات گازطبیعــی ایــران اســت و چنانچــه ایــران بخواهــد در
جمــع کشــورهای صادرکننــده گاز جهان ،نقش قابــل مالحظهای
بر عهده داشــته باشــد ،عمــا نبایســتی این بازار بزرگ کــه منافع
اقتصــادی و سیاســی قابــل مالحظــهای را بــرای کشــور بــه دنبــال
خواهــد داشــت ،از نظــر دور بــدارد .عــدم اســتفاده از موقعیــت
جغرافیائــی خــاص ایــران بــرای انتقــال انــرژی از ســرزمینهای
محصور در خشــکی آســیای میانه و توســعه نامناســب ذخائر گاز
ایــران و مصــرف بیرویــه انــرژی در اقتصــاد کشــور به دلیــل عدم
دسترســی به ســرمایه و تکنولوژی روز ،آخرین فرصتهای کشور
را خواهــد ســوزاند و عرصــه را برای جــوالن رقبــای کوچک و بزرگ
منطقهای و جهانی ،باز خواهد گذاشــت.

محیط زیست و فناوری

نقش گازطبیعی در فرآیند گذار انرژی کشــور هند
ندا علمالهدی

 -1مقدمه

که زیرساختهای گاز را میتوان برای انرژیهای تجدیدپذیر مانند

از آنجایی که هند در حال ساخت نیروگاهها و زیرساختهای بیشتر
بــرای تامیــن گاز طبیعی میباشــد ،این نوع ســرمایهگذاریها نباید
اجازه دهد که سرمایهگذاری در فناوریهای سبزتر مانند انرژیهای
تجدیدپذیر ،هیدروژن ســبز و ظرفیت ذخیرهســازی متوقف گردد.
گاز طبیعی ،اگرچه آلودگی کمتری نســبت به زغال ســنگ دارد ،اما
به اندازه انرژیهای تجدیدپذیر پاک نیست .کارشناسان میگویند
ظرفیت بیش از حد در بخش گازطبیعی میتواند منجر به سرگردان

هیــدروژن ســبز تغییــر کاربــری داد کــه سیســتمهای انــرژی هند را
در بلندمدت بدون انتشــار کربن راهبــری نمایند .در آینده نزدیک،
اســتفاده از گاز طبیعی در صنایع ،حملونقــل و خانهها امکان دور
شــدن از زغالســنگ بســیار آالینده را فراهم میســازد ،اما گاز تنها
باید بهعنوان «سوخت گذار» استفاده گردد.
نمودار زیر انتشارات ناشی از سوخت زغال سنگ را نشان میدهد
که حاکی از پیشــرو بودن چین و هند در این مسیر دارد.

شدن داراییها شود ،اما راه حل آن در برنامهریزی به گونهای است
نمودار .1انتشارات ناشی از استفاده از زغالسنگ در کشورهای منتخب در سراسر جهان

Source:Statista,2021
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انتشــار دی اکســیدکربن از ســوختهای فســیلی و کارخانههــای

بــر اســاس توافقنامــه پاریــس در ســال  ،2015هنــد متعهــد شــده

صنعتــی هنــد در ســال  2019در مجمــوع بــه  2597مگاتــن رســید.

اســت که شــدت انتشــار گازهای گلخانهای ( )GHGمبتنی بر تولید

از ســال  ،1990انتشــار دی اکســیدکربن از ســوختهای فســیلی و

ناخالــص داخلــی ( )GDPخود را تا ســال  2030به میــزان  33تا 35

کارخانههــای صنعتــی در هنــد بیــش از  300درصــد افزایــش یافتــه

درصــد نســبت بــه ســال  2005کاهــش دهدکــه بــرای ایــن منظــور

اســت .این رشــد ناشــی از افزایش اســتفاده از زغال ســنگ در هند

باید از ســوزاندن زغالســنگ که باعــث گرمایش جهانی میشــود،

است.

دســت بردارد .استفاده از گاز طبیعی باعث کاهش انتشار گازهای

هند باید سیاســتهای خاصی را در مورد گاز طبیعی در پیش گیرد

گلخانــهای میشــود ،زیــرا احتــراق گاز طبیعــی حــدود  50درصــد

کــه آن را به پلی به ســمت اقتصاد مبتنی بــر انرژیهای تجدیدپذیر

زغالســنگ كربن منتشــر میکند .هند همچنین قصد دارد تا سال

تبدیل نماید ،در غیر این صورت گاز به عنوان یک ســوخت فســیلی

 450، 2030گیــگاوات ظرفیت انرژی تجدیدپذیر نصب کند که 100

دیگر مطرح میشود که باید سالهای زیادی برای کاهش استفاده

گیگاوات آن تا اوت  2021نصب شده است.

از آن برنامهریزی کرد.
نمودار .2انتشار دیاکسیدکربن از سوختهای فسیلی صنعت در هند 2010-2019

Source: Statista,2021
در نهایــت ،هند قصد دارد از انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان منبع

سال  2019-2020نشان میدهد که بیشترین سهم در سبد انرژی

اصلی سوخت استفاده کند.از اینرو بررسی نوع سیاست و برخورد

اولیه هند زغالســنگ و پس از آن نفتخام بوده است.

کشور هند با گازطبیعی در مسیر گذار انرژی میتواند حائز اهمیت
باشــد .لــذا در این گزارش به نقش این ســوخت فســیلی در فرآیند
گذار انرژی در کشور هند خواهیم پرداخت.

 -2ارزیابی گزارش:نکات محوری
در حالــی کــه ســهم گاز طبیعــی در ترکیــب انــرژی اولیــه هنــد در
ســالهای اخیــر تقریبــا ً در حــدود  6درصــد ثابــت مانــده اســت،
تقاضــای کلــی انــرژی بــه ســرعت افزایــش یافتــه اســت و تغییرات
قابــل توجهــی در تقاضــا بــرای گاز طبیعی در بخشهــای خاصی از
اقتصاد اين كشــور رخ داده است.ســبد منابع انرژی اولیه هند در
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نمودار  .3سبد انرژی اولیه هند در سال 2020

Source:Department of Commerce,Ministry of Commerce & Industry,Government Of India,March 2020
نیازهای انرژی هند تا حد زیادی با ســه ســوخت زغالســنگ ،نفت

زغالســنگ نقش خود را به عنوان منبع انــرژی غالب تقویت کرده

و زیســتتوده تامیــن میشــود.این منابــع در مجمــوع بیــش از 80

و موقعیــت قــوی خــود را در تولید برق و همچنین ســوخت انتخابی

درصــد از کل تقاضــای انرژی هند را از ســال  1990برآورده کردهاند.

برای بسیاری از صنایع حفظ کرده است.

نمــودار  .4تقاضای انرژی اولیه در هند طی دوره 2000-2020

Source:IEA 2021

در طــی ســالهای اخیر،ســهم گاز طبیعــی در صنعــت از کمتــر از 2

ظرفیتهای بســیار پایین کار میکنند .هند اعالم داشــته است که

درصــد بــه نزدیــک بــه  10درصــد افزایــش یافتــه اســت ،در حالیکــه

برنامهای برای افزایش سهم گاز طبیعی در ترکیب انرژی اولیه خود

مصــرف انــرژی در ایــن بخــش  50درصــد افزایــش یافتــه اســت .به

بــه  15درصــد تا ســال  2030دارد که ایــن رقم در ســال  2019حدود

طور مشــابه ،اســتفاده از گاز طبیعی در ســاختمانها در طول دهه

 6درصد بوده اســت .اما تحلیلگران گلوبال پلتس بیان داشــتهاند

گذشته سه برابر شده است .با این حال ،این افزایشها تا حدی با

که افزایش ســهم گاز در ترکیب انرژی از نزدیک به  6درصد در حال

کاهش اســتفاده از گاز طبیعی برای تولید برق جبران شــده اســت.

حاضــر بــه  15درصد تا ســال  2030یک هــدف بلندپروازانه اســت و

فشارهایی که منجر به این سقوط شده است ،همچنان باقی است:

بــا محدودیتهای تولید داخلی کشــور در کوتاهمدت تا میانمدت

تقریبا  60درصد ظرفیت تولید برق مبتنی بر گاز طبیعی هند با فشار

بیشتر به گاز وارداتی وابسته میشوند.

1

مالی شــدید مواجه اســت و به دلیــل کمبود گاز مقرون بــه صرفه با
1. Analysis: In India›s energy mix, gas faces tough battle with coal,S&P Global Platts,August 2019
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نمودار  .5چشمانداز ترکیب انرژی هند

Source: S&P Global Platts,August 2019
دولــت هنــد مجموعــهای از اقدامــات را در حمایــت از برنامههــا بــه

بــازار گاز طبیعــی در هنــد به ســرعت در حال رشــد اســت ،اما نقش

منظور توســعه تولید داخلی،تسهیل واردات و تشویق تقاضا انجام

آن بر اســاس بخش ،ســناریو و در طول زمان متفاوت اســت .ســهم

داده اســت .برای گســترش تولید،پورتال ملی هنــد( ،)HELPامکان

 6درصــدی گاز طبیعی در ترکیب انرژی فعلی هند کمترین ســهم در

قیمتگذاری و بازاریابی آزاد را برای گاز تولید شده از آبهای عمیق،

میان کشــورهای بزرگ جهان است .با افزایش مصرف گاز در بخش

آبهــای فوقعمیــق و دیگــر مخــازن پیچیده فراهم ســاخته اســت.

صنعتــی و توزیع گاز شــهری ،این میزان در ســناریوی سیاســتهای

قیمــت گاز ســایر میادین بــه صورت شــشماهه با فرمولــی مرتبط با

اعــام شــده آژانس بین المللی انــرژی( )STEPSتقریبــا دو برابر می

قیمت هاب در کشورهای دیگر از جمله ایاالتمتحده،کانادا،بریتانیا

شــود .در ، India Vision Caseگاز طبیعــی همچنیــن بــه كاهــش

و روسیه تعیین میشود .در سال  ،2020دولت همچنین بورس گاز

ســهم زغال ســنگ در تولید برق کمک میکند و سیاســت هند برای

هنــد ( )IGXرا راهانــدازی کرد که یک پلتفرم تجــاری برای گاز طبیعی

«اقتصــاد مبتنی بر گاز» را نزدیکتر میکند .بــا این حال ،مقرون به

است .با این حال،سطح نسبتا پایین قیمت گاز در چند سال گذشته

صرفه بودن موضوعی حســاس برای مصرفکنندگان است ،بهویژه

به عنوان یک عامل بازدارنده برای سرمایهگذاریهای قابلتوجه در

با توجه به مجموعه پیچیده هزینهها و تعرفههای اضافی که بهطور

تولید داخلی عمل کرده است.

متوسط ،هزینه عمدهفروشی گاز را در سال  2019تا انتقال به دست

رشد تقاضای گاز هند از تولید داخلی پیشی گرفته و منجر به افزایش

مصرفکنندگان نهایی به دو برابر رساند .اگر زنجیر ه عرضه به صورت

وابستگی به  LNGوارداتی شده است .واردات گاز طبیعی از  20درصد

صحیح مدیریت شــود ،گاز طبیعی میتواند کاربردهای متعددی در

کل تقاضای گاز هند در سال  2010به  50درصد در سال  2020افزایش

سیستم انرژی هند پیدا کند ،از جمله برای دستیابی به کیفیت بهتر

یافته است .برای تسهیل این واردات ،هند شش پایانه LNGراهاندازی

آب وهوا و اهداف کوتاهمدت انتشار گازهای گلخانهای.

کرده اســت .اگرچه برخی از تنگناهای زیرساختی وجود دارد ،هند در

امــا ســناریوی توســعه پایــدار آژانــس همچنیــن تأکیــد میکنــد کــه

حال حاضر یک شبکه 17000کیلومتری خطوط لوله برای انتقال گاز به

چشــمانداز بلندمــدت گاز بایــد نقــش رو بــه رشــدی بــرای گازهــای

مراکز مصرف دارد و قصد دارد که این شــبکه را به میزان قابل توجهی

زیســتتوده و هیــدروژن کمکربــن را در خــود جــای دهــد کــه هنــد

گســترش دهد .هیئت تنظیم مقــررات نفــت و گاز طبیعی در بخش

پتانسیل زیادی برای تحقق آن دارد.

پاییندســتی هند ،مســئول نظارت بر این توسعه و همچنین تنظیم

گاز طبیعی هم به عنوان ماده اولیه (تولید آمونیاک که سپس به اوره

تعرفه برای کاربران این زیرساخت است .عالوه بر این شبکه خط لوله،

تبدیل میشود) و هم به عنوان منبع انرژی برای تولید برق استفاده

هنــد برنامههــای بلندپروازانــهای برای شــبکههای توزیع گاز شــهری

میشــود .به ویژه برای بخش توليد کود شــيميايی هند کــه در آن به

( )CGDدارد تا به خانوارها ،مؤسسات تجاری و کارخانهها در شهرها

عنوان خوراک اســتفاده میشود ،حیاتی است .نزدیک به  75درصد

خدمات مناسب ارائه دهد .در حال حاضر  18ایالت دارای شبکه توزیع

از واردات گاز طبیعــی هنــد از غــرب آســیا تامیــن میشــود ،تحرکات

گاز شــهری هستند و هند مجوزهای  CGDرا با هدف دستیابی به 70

ژئوپلیتیکــی و اقدامــات متقابلی کــه در این منطقه انجام میشــود،

کرده است.

درصد از کل خانوارها تا سال  2030اعطا

پیامدهای استراتژیک آشکار و قابل توجهی برای دهلی نو دارد.

1

 India Vision Case .1مبتنی بر حل سریع بحران بهداشت عمومی امروزی و تحقق کاملتر اهداف سیاست انرژی اعالم شده هند است که با سرعت رشد اقتصادی
سریعتر نسبت به  STEPSهمراه است.
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در گــزارش آژانــس بینالمللــی انــرژی آمــده اســت« :تقریبــا ًنیمــی از

استفاده بهینه از زیرساختها و سرمایهگذاریهای انجام شده ،خواهد

افزایش تقاضای جهانی گاز تا سال  2024از منطقه آسیا و اقیانوسیه

بود.

ناشی میشود که توسط چین و هند و همچنین بازارهای نوظهور در

در حــال حاضــر ،موانــع هزینــهای باعث کاهش ســرعت توســعه گاز

جنوبوجنوبشرقآسیاهدایتمیشود.درسال،2020وزارتنفت

طبیعی شــده اســت .طبق گزارشها ،قیمت  LNGدر آسیا از  2دالر یا

و گاز هند برنامه «یک ملت یک شبکه گاز» را برای توسعه زیرساخت

حــدود  150روپیه به ازای هر میلیون بیتییو در مــی  2020به  30دالر

 LNGکشور اعالم کرده بود .طبق این برنامه قرار است بیش از 15000

یا 2258روپیه هر میلیون بیتییو در اکتبر  2021افزایش یافته است.

کیلومتر خط لوله گاز که  407منطقه را پوشش میدهد تا سال 2023

اگــر زیرســاخت های مبتنی بــر گاز در آینده نزدیک بــه دلیل قیمتها

تکمیل شــود .نیمی از گاز طبیعی هند در داخل کشــور تولید میشــود

و هزینههــای بــاال ،مورد اســتفاده قرار نگیرند ،کشــور هنــد دچار یک

و نیمی از آن از قطر ،اســترالیا و آمریکا و ســایر کشورها وارد میشود.

«ریســک مالی بزرگ» خواهد شد .یک زیرساخت جایگزین میتواند

دولت هند در اکتبر  2020اعالم کرد که هند همچنین در تالش است

ســاخت سیســتمهای  LNGکوچک مقیاس باشد که به جای خطوط

تا با مشارکت با کشــورهایی مانند روسیه که میتوانند جریان پایدار

لولــه مــورد اســتفاده قــرار میگیرد .یــک جایگزیــن دیگر بــرای مناطق

گاز طبیعی را تامین کنند ،منابع گاز طبیعی را متنوع سازد 1 .نقش گاز

روستایی،شبکههایخورشیدیدرمقیاسکوچکاستکه«باافزایش

طبیعیبهعنوانپلیبینسوختهایفسیلیآالیندهتروفناوریهای

مصــرف بــرق بســیار مقرون بــه صرفه میشــوند و بــا راهاندازی شــبکه

کربن صفر میتواند موقتی باشد ،زیرا گاز طبیعی یک سوخت فسیلی

حملونقل برقی بســیار مورد توجه میباشد.هند فرصتی عظیم برای

منتشرکننده  CO2اســت .باید فقط تا زمانی استفاده شود که منابع

حرکت موازی با جهان توسعه یافته در کربنزدایی بخش حملونقل با

انرژی تجدیدپذیر گسترش یابد و جایگزینهای پاک مانند هیدروژن

ترویج خودروهای برقی و در عین حال پاکسازی شبکه برق دارد.

ســبز به عنوان ســوخت از نظر تجاری قابل اســتفاده شــوند.به دیگر

محققان خاطرنشــان کردهانــد که قیمت گاز طبیعــی از قبل به دلیل

سخن از گاز طبیعی به عنوان سوخت کوتاهمدت و از هیدروژن سبز به

اشــباع در بــازار کاهش یافتــه که منجر به نزدیک شــدن قیمت گاز به

عنوان سوخت بلندمدت میتوان نام برد.زیرساختهای گاز طبیعی

زغال سنگ شده است و بنابراین جایگزینی سوخت در حال اقتصادی

هنــد باید به گونهای برنامهریزی شــود که در نهایت بتــوان از آن برای

شــدن اســت .سیاســتهای منطقــه ای و محلــی نیــز از اســتقرار گاز

فناوریهای تجدیدپذیر و هیدروژن سبز استفاده کرد.

طبیعی کم کربن در تولید برق و گرمایش حمایت می کنند .گاز طبیعی

تمرکــز هنــد بر گاز بایــد اینگونه باشــد که به عنوان ســوخت گــذار از

مایع ( )LNGو گاز طبیعی فشرده کاربردهای بیشتری در حمل و نقل

زغالســنگ بــه انرژیهــای تجدیدپذیــر مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

و پخــت و پــز  ،به ویــژه در چین و هند پیدا کردهاند.ا نتظــار می رود گاز

اکوسیســتم گازی هنــد امــکان انتقال بــه هیــدروژن را فراهم خواهد

طبیعی تا سال  2045از زغالسنگ پیشی بگیرد و به دومین سوخت

کرد و ترکیب هیدروژن سبز در گاز طبیعی در بخشهایی مانند LNG

بزرگ در ترکیب انرژی هند تبدیل شود ،اما به گفته اوپک ،چشم انداز

و فوالد میتواند آن را از نظر تجاری قابل دوام کند .ایجاد فناوریها و

بلندمدت تقاضای گاز تا حــدودی با افزایش انرژیهای تجدیدپذیر و

برنامهریزیهای اصولی در جهت جایگزینی گاز با هیدروژن به مفهوم

بهرهوری انرژی کاهش مییابد.

نمــودار  .6تقاضای گاز طبیعی به تفکیک مناطق طی دوره 2020-2045

Source: OPEC
 .1هند به دنبال ترس از ارتباطات نزدیک چین و روســیه در پی تالش برای نزدیکشــدن به روسیه است.
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پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review
-3نقطه نظر كارشناسی مؤسسه
انتشــار گازهای گلخانهای هند بین ســالهای  ، 1990-2018بیش از
ســه برابر شــده اســت ،اگر مدل توسعه این کشــور بازنگری نشود،
این میزان انتشــارات تا ســال  2030دوبرابر خواهد شــد .به همین
دلیــل هند به دنبــال ترویج گاز به جای زغالســنگ ،افزایش تعداد
وســایل نقلیــه برقــی و بهبود بهــرهوری انــرژی اســت .همانطور که
بیــان گردیــد؛ ســهم هنــد از گاز طبیعی در ســبد انرژی اولیــه اکنون
کمــی بیــش از  6درصــد اســت که بــا میانگیــن جهانی فاصلــه دارد و
اگــر هنــد قصــد دارد تــا ســال  2030این ســهم را تــا  15درصــد یعنی
درحــدود  2/5برابر میــزان کنونی افزایش دهد ،بایــد برنامهریزی و
سیاســتگذاری مناســب را داشته باشــد ،تا این انرژی به عنوان پلی
برای تســهیل حرکت کشــور در گذار انرژی مطــرح گردد و همچنین
در مورد امکانســنجی گازطبیعی به عنوان ســوخت انتقالی،هم از
منظــر اقتصــادی و هــم از منظــر کربنزدایــی باید بررســیهای الزم

بســیاری از کشــورها از گاز به عنوان «پل» در گذار انرژی به سمت
اقتصــاد کمکربــن یــاد میکنند .امــا باید ایــن نکتــه را در نظر گرفت
کــه برای هند و همه کشــورهای مصرفکننده ســوخت زغالســنگ
اگرچه گاز از منظر زیستمحیطی نسبت به زغالسنگ برتری دارد
امــا همچنــان بــه عنوان یک ســوخت فســیلی با انتشــار بــاال مطرح
اســت و نقطه پایانی برای مســیر گذار انرژی نیســت .از سوی دیگر
بســیاری از کشورهایی که از زغالسنگ به گاز تغییر جهت دادهاند
از گاز ارزانتری برخوردار بودهاند ولی هند اکنون این مزیت را ندارد
و قیمــت گاز بــه دلیل یارانه بــه انرژیهای دیگر و رژیــم مالیاتی این
کشور مقرون به صرفه نیست.
هنــد باید در پی تبدیل «زغالســنگ بــه گاز» و «گاز به هیدروژن»
باشــد تــا بتواند آینده گذار انرژی در این کشــور را بــا چالش کمتری
روبــرو کند .افزایش ســهم گاز تا ســال  2030و اهــداف کربنزدایی
میتواند دشواریهایی را برای این کشور ایجاد نماید.

صورت گیرد و این رشد در صورت مدیریت درست ،میتواند هند را
به اهداف خود نزدیک نماید.
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