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پژوهشکده اقتصاد انرژی
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تعویــق جلســات فنــی اوپــک بــرای ارزیابــی اثــرات
ســویه جدیــد كرونــا

ســقوط  13درصــدی شــاخص قیمــت نفتخــام  WTIدر یــک
روز

افزایــش نــرخ بهــره بــرداری پاالیشــگاههای
دولتــی چیــن در مــاه نوامبــر تــا  83درصــد همزمان
بــا افزایــش تقاضــا

كاهش قیمت نفت از رکود جدید ناشی از کووید91-
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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  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 منتهی به  26نوامبر 2021

79.54

- 1.5

78.09

- 1.2

80.45

- 1.4

مدیرمسئول :دکترمحمد صادق جوكار
		
ناظر علمی :مهرزاد زمانی

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

بررســی طــرح مكزیــك بــرای افزایــش تولیــد
نفــت بــه بیــش از  2میلیــون بشــكه در روز
تــا ســال 2024
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تحــوالت بــازار نفــت در هفتــه منتهــی بــه
 26نوامبــر 2021

خــط لولــه انتقــال گازطبیعــی در دســت
بررســی  Power of Siberia2و اثــر آن
بــر جمهــوری اســامی ایــران
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نشانی الکترونیکیwww.iies.ac.ir :

حلي
ت

توسعه هیدروژن کمکربن در مصر

فناو ری ان رژی
محیط زیست
و

نمودار قیمت نفت برنت و وســت تگزاس در بورس آیس و نایمکس در  26نوامبر 2021

نمودار روند هفتگی ذخایر استراتژیک نفت خام در آمریکا (میلیون بشکه)
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اقتصاد انرژی
تعویــق جلســات فنــی اوپــک بــرای ارزیابــی
اثــرات ســویه جدیــد كرونــا

میدهــد کــه کمیتــه نظــارت مشــترک وزیــران بــه جــای روز
سهشــنبه ،روز پنجشنبه تشکیل میشود ،اوپک پالس نیز
در همان روز تشــکیل جلســه میدهــد که احتمــاال ً تصمیم
نهایی اعالم خواهد شــد .یکــی از منابع اوپک پالس گفت:
مــا به زمان بیشــتری نیــاز داریم تــا بفهمیم ایــن نوع جدید

بــه گفتــه منابــع و اســناد اوپک پــاس ،اوپــک و متحدانش

كرونــا چیســت و آیا بایــد بیش از حد واکنش نشــان دهیم

جلســات فنــی را بــه اواخر ایــن هفته موکول کــرده اند و به

یا خیر.

خود فرصت بیشتری برای ارزیابی تاثیر نوع جدید ویروس

اوپــک پــاس  400هــزار بشــکه در روز بــه تولیــد نفت خود

کرونــا بر تقاضا و قیمت نفت می دهند .قیمت نفت همراه

در هــر مــاه اضافه می کند در حالی که رکــورد کاهش تولید

بــا ســایر بازارهــای مالــی در روز جمعــه بیــش از  10درصــد

خود را نســبت به ســال گذشــته کاهش داده است (زمانی

ســقوط کرد ،که بزرگترین کاهش یک روزه از آوریل 2020

کــه تولیــد را تــا  10میلیــون بشــکه در روز کاهــش داد تــا

تاکنــون بود ،زیرا نوع جدید ویروس كرونا ســرمایهگذاران

تقاضای پایین ناشــی از قرنطینه ویروس را پوشش دهد).

را به وحشت انداخت و بر نگرانیها مبنی بر افزایش مازاد

اوپک پالس هنوز حدود  3.8میلیون بشکه در روز کاهش

عرضه در ســه ماهه اول افزود.

تولیــد دارد و برخــی از تحلیلگــران عنــوان کرده انــد که این

پیــش از روز جمعــه ،اوپــک پیشبینــی کرده بــود که پس از

گــروه ممکــن اســت بــا افزایش پــس از آزاد ســازی ذخایر و

اینکه ایاالت متحده و ســایر مصرفکنندگان بزرگ تصمیم

پیامدهــای احتمالــی تقاضای ناشــی از قرنطینه های جدید

گرفتند ذخایر نفت را آزاد کنند تا به کاهش قیمتها کمک

برای مهار نوع جدید ویروس ،متوقف شــود.

کنند ،مازاد تولید به شدت رشد خواهد کرد .اسناد نشان

افزایــش نرخ بهــره بــرداری پاالیشــگاههای
دولتــی چیــن در مــاه نوامبــر تــا 83درصــد
همزمــان بــا افزایــش تقاضا
مطابــق بــا انتظــارات بــازار ،میانگیــن نــرخ بهره بــرداری در
چهار پاالیشــگاه دولتی چین با دو درصد افزایش به 82.6
درصد در ماه نوامبر در مقایســه با ســطح پنج ماهه (80.6
درصد) در اکتبر رسید ،در حالی که دادههای S&P Global
 Plattsدر  29نوامبر نشــان داد،پاالیشــگاه های مســتقل
نیــز نــرخ بهره برداری خود را افزایش دادند و حاشــیههای
سود پاالیشی خوب دارند.
ســینوپک رهبــری افزایش بهره برداری در میان پاالیشــگاه
های دولتی در ماه نوامبر را به عهده دارد .این شرکت نرخ
بهــره برداری را دو درصد نســبت به اکتبــر افزایش داد و به
 84درصد رســید و در نوامبر  4.376میلیون بشــکه در روز
پاالیش كرد .این افزایش با وجود تعمیر و نگهداری برنامه
ریزی شده در ســه پاالیشگاه آن صورت گرفت.
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پتروچاینــا در مــاه نوامبــر نــرخ بهــره بــرداری خــود را با یک
درصــد افزایش به  77.4درصد رســاند کــه دومین افزایش
متوالــی ماهانــه اســت .ایــن شــرکت بــزرگ نفتــی متعهــد
شــده اســت که تولید بنزین را برای تامیــن تقاضای داخلی
افزایــش دهــد و پاالیشــگاه هــا را ملــزم بــه افزایــش تــوان
عملیاتی و تولید بنزین کرده اســت.
از مجموع  17پاالیشــگاه 9 ،پاالیشگاه نرخ بهره برداری خود
را از یک تا هشــت درصد افزایش داده اند و  4پاالیشــگاه نرخ
بهــره بــرداری خــود را یک تا ســه درصــد کاهــش داده اند .در
میــان آنها ،پتروشــیمی گوانگشــی از زمــان اتمــام جایگزینی
کاتالیــزور ،نــرخ بهــره بــرداری خــود را حــدود هشــت درصــد
افزایــش داده و بــه  83درصد رســانده اســت .اما بــا افزایش
سراســری پاالیشــگاه هــای دولتــی ،عرضــه بنزیــن در ســطح
محلی کافی شده است .یک منبع گوانگشی گفت ،بنابراین،
جریان خروجی ممکن است در ماه دسامبر افزایش یابد.
 23پاالیشــگاه ســینوپک دارای ظرفیــت ترکیبــی 5.29
میلیــون بشــکه در روز هســتند که  87درصــد از کل ظرفیت
 6.1میلیون بشکه ای این غول پاالیشی را تشکیل می دهد.

در همیــن حــال ،دادههای جمعآوریشــده توســط پالتس
بــرای پاالیشــگا ههای پتروچاینــا نشــا ندهنده ظرفیــت
ترکیبــی  3.49میلیــون بشــکه در روز اســت کــه  85درصــد
از کل ظرفیــت  4.1میلیــون بشــکه در روز ایــن شــرکت را
تشکیل میدهد.
در میان پاالیشگاههای مستقل ،میانگین نرخ بهرهبرداری
در ژجیانــگ پــس از تخصیــص  12میلیــون تــن ســهمیه بــه
پــروژه فاز  400000 ، 2بشــکه در روز در حــدود اکتبر بهبود
یافته اســت .چهارمین  CDUاز اواسط نوامبر شروع به كار
كــرد و میانگیــن نــرخ بهره وری از حدود  70درصــد در اکتبر
بــه حدود  80درصد افزایش یافت.
عــاوه بر ایــن ،نرخ بهره برداری در پاالیشــگاه های کوچک

در اســتان شــاندونگ شــرقی تــا  26نوامبــر کمــی افزایــش
یافــت و بــه حــدود  68.6درصــد رســید .نــرخ بهره بــرداری
پتروشــیمی هنگلــی (دالیــان) در شــمال شــرقی چیــن در
 400000بشــکه در روز نســبتا ً ثابــت در حــدود  90درصــد
(در مقایســه با  90درصد در اکتبر و  91درصد در ســپتامبر)
بــوده اســت .پیــش از ایــن ،ایــن پاالیشــگاه بــا نــرخ بهــره
بــرداری باالی  100درصد کار می کرد .به گفته یکی از منابع
پاالیشــگاهی ،نــرخ بهــره برداری توســط تعمیــر و نگهداری
در  3.8میلیــون تن در ســال هیدروکراکر محدود شــد ،که
به زودی تکمیل می شود و به افزایش نرخ بهره برداری آن
به  100درصد در دســامبر کمک خواهد كرد.
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رخدادهای انرژی

پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review

تحوالت بازار انرژی
ســقوط  13درصــدی شــاخص قیمــت
نفتخــام  WTIدر یــک روز

احتماال ًبدترین نوع ویروس کرونای شناخته شده است .با
این حال ،عدم قطعیتی در مورد اینکه این ویروس جدید در
مقایسه با انواع قبلی خود چقدر مقاوم ،خطرناک و کشنده
است وجود دارد .به هر شكل ،کشورها به سرعت سفرها را
از آفریقای جنوبی محدود کردند و شــرایطی مشابه ژانویه/

افــت قیمت نفت به این میــزان آخرین بــار در ژانویه/فوریه

فوریــه  ،2020زمانــی کــه ســفرهای بینالمللــی بــه شــدت

 2020مشــاهده شــد ،زمانــی کــه  WTIدر حــال طــی كــردن

متوقــف شــد و قیمــت نفــت از  63دالر در هــر بشــکه به زیر
صفر رســید ،مجددا ًدر حال شــكل گیری است .کشورهایی

هــر بشــکه بــود .هیچ کــس انتظار نــدارد نفت دوبــاره به آن

کــه محدودیــت هــای ســفر را در آفریقــای جنوبــی (و ســایر

حد از قیمت پایین برسد ،اما مقایسه با سال  2020اجتناب

کشــورهای آفریقایــی) اعمــال کــرده انــد عبارتنــد از ایــاالت

ناپذیــر اســت ،زیرا كه ویــروس کرونا در هر دو ســال متوالی

متحده ،بریتانیا و آلمان.

علت این سقوط بوده است .تالش برای کاهش قیمت نفت

در اینجا دو ســوال به ذهن خطور می کند:

حتــی پیــش از ظهــور نوع جدیــد ویــروس کرونا ،به نــام نوع

 .1آیا بازار نســبت به تهدیدات ناشــی از  Omicronواکنشی

مســیری رو به پائین و رســیدن به قیمت بیسابقه منفی در

 ،Omicronآغاز شده بود.
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بیش از اندازه نشان داده است؟

آزادسازی استراتژیک ذخایر نفت توسط اعضای آژانس بین

 .2آیــا اکنــون مــی توان آزادســازی اســتراتژیک نفت توســط

المللــی انرژی ( )IEAبه رهبری ایاالت متحده در تالش برای

کشــورهای آژانــس بیــن المللــی انــرژی را متوقــف کــرد یا

کاهــش قیمــت نفــت اجرایــی شــده بــود و یــا در دســتور كار

عقب انداخت؟

قرار داشــت ،زیــرا آمریــكا و  ،IEAقیمت نفــت را مانعی برای

در پاســخ بــه ســوال اول ،گلدمــن خاطرنشــان مــی کنــد کــه

بهبود اقتصادی خود می دیدند .گفته میشود که آزادسازی

 Omicronفقــط بایــد کاهــش  6.5درصــدی قیمــت نفــت را

اســتراتژیک تأثیــر چندانی بــر قیمت نفت نخواهد داشــت،

ایجاد می کرد و به این ترتیب نفت باید به سرعت بخشی از

زیرا مقدار آزادســازی نیمی از مصرف روزانه جهان است .با

افت روز جمعه را جبران کند.

این حال ،از زمان اعالم این خبر ،قیمت نفت از باالترین حد

در مــورد ســوال دوم ،شــاید هنــوز بتــوان جلــوی آزادســازی

خود در سال  2021یعنی  85دالر در هر بشکه کاهش یافته

ذخایــر را گرفت .کشــورهای عضو آژانس بیــن المللی انرژی

اســت .همچنین اعالم شده كه اوپک پالس در پاسخ به این

متعهد شــده اند تا  80میلیون بشــکه نفــت آزاد کنند که 50

اقدام ،در حال بررســی مجدد طرح افزایش تولید خود برای

میلیون بشــکه از این نفت از ایاالت متحده تامین می شود.

مقابله با آزادسازی ذخایر استراتژیک توسط ایاالت متحده

بــا ایــن حال ،هنوز یــک تعهد واقعی از ســوی اعضای آژانس

و متحدانش در آژانس بینالمللی انرژی است.

بینالمللــی انــرژی بــه ســرانجام نرســیده اســت و بحثهــا

همانطور که بی بی ســی گزارش داده است ،نوع Omicron

همچنان از روز جمعه در جریان است.

كاهش قیمت نفت از رکود جدید ناشی از
کووید19-

وضــع کــرده اســت و شــهروندان ،مقیمــان دائمــی و اعضــای
نزدیــک خانوادهشــان را ملــزم بــه قرنطینــه  14روزه تحــت
نظارت و ممنوعیت ورود ســایر مسافران به این کشور کرده
اســت .نیوزلنــد از  28نوامبــر فقط به شــهروندان خــود که از
آفریقــای جنوبــی و هشــت کشــور آفریقایــی دیگــر مــی آیند

قیمت نفت خام در ســاعات اولیه معامالت امروز آسیا پس

اجــازه ورود به این کشــور را می دهــد .فیلیپین در  28نوامبر

از ظهور یک نوع جدید کووید 19-که نگرانیها در مورد تقاضا

محدودیتهای مشــابهی را اعالم کرد ،اما اتریش ،جمهوری

را برانگیخت و شــدیدترین کاهش قیمت در تاریخ معامالت

چک ،مجارســتان ،هلند ،ســوئیس ،بلژیــک و ایتالیا را نیز به

آتــی در  26نوامبــر را برانگیخــت ،بهبــود یافــت .ایــن بهبــود

فهرست قرمز کووید 19-اضافه کرد.

مطابق با انتظارات فعاالن بازار چین در پایان هفته گذشــته
بــود که عمدتا ًاحســاس میکردند بازار نفت خام نســبت به

چیــن که در حال حاضــر کنترل های مرزی ســختگیرانه ای را
به عنوان بخشــی از سیاســت کووید-صفر خــود اعمال کرده

نوع جدید کشــف شده در آفریقای جنوبی به نام Omicron

اســت ،هنــوز هیچ محدودیــت اضافی را اعالم نکرده اســت.

بیش از حد واکنش نشــان داده و اوایل این هفته بازگشــت

اما هنگ کنگ در آخر هفته گذشــته ممنوعیتی را برای ورود

خواهــد کرد .ســازمان جهانــی بهداشــت در  28نوامبر اعالم

افــراد غیر مقیــم از آفریقای جنوبی و هفت کشــور آفریقایی

كرده كه مشــخص نیســت کــه آیــا  Omicronقابلیت انتقال

دیگر در صورتی که در  21روز گذشــته در این کشورها اقامت

بیشــتری دارد یــا اینکــه عفونت بــا  Omicronباعــث بیماری

داشته باشند ،وضع کرد.

شــدیدتر در مقایســه بــا انــواع دیگــر از جملــه دلتا می شــود.

ســنگاپور در  28نوامبــر اعــام کــرد کــه راه انــدازی خطــوط

امــا نــوع جدید ویــروس به دلیــل نگرانــی هایی که مــی تواند

مسافرتی واکسینه شده با قطر ،عربستان سعودی و امارات

بســیاری از اقتصادها را مجبور به بازگشت به قرنطینه کند،

متحــده عربــی را بــه عنوان یک اقــدام احتیاطــی دیگر پس از

منجــر بــه ایجاد اقدامــات احتیاطی در چندین کشــور آســیا-

اعمال محدودیت هایی در پایان هفته گذشــته برای ورود از

اقیانوسیه شده اســت .آژانس کنترل و پیشگیری از بیماری

آفریقای جنوبی و شــش کشــور آفریقایی دیگر به تعویق می

های کره جنوبی در  28نوامبر اعالم کرد كه این كشور هشت

اندازد.

کشــور آفریقایــی  -نامیبیــا ،آفریقــای جنوبــی ،موزامبیــک،

نــوع جدید و محدودیتهــا میتواند تقاضای ســفر در پایان

لسوتو ،ماالوی ،بوتسوانا ،اسواتینی و زیمبابوه  -را از لیست

ســال و مصــرف ســوخت جــت را کــه نشــانههایی از بهبــود

معافیــت قرنطینه خود از  1تا  31دســامبر حذف خواهد کرد.

آهسته با برداشته شدن محدودیتهای سفر در چند هفته

اســترالیا بــرای افــرادی کــه در  14روز گذشــته بــه کشــورهای

گذشته را نشان میدهد ،کاهش دهد.

مختلــف آفریقــای جنوبــی ســفر کردهانــد محدودیتهایــی

شماره  | 23هفته سوم | آذر ماه 1400

7

پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review

تحوالت سیاستهای راهبردی و ژئوپلیتك
پیشــرفت در پروژه خط لوله گاز پاکستان
استریم

شــد .امضای اســناد قانونی راه را برای تأســیس شرکتی با هدف
ویــژه همــوار می کنــد .به گفتــه منابع آگاه ،اســام آباد و مســکو

قرارداد سهامداران پروژه خط لوله گاز را در  15فوریه  2022امضا
خواهند کرد .عالوه بر این ،پاکســتان و روسیه نیز در زمینه ارائه

بــا توجه بــه اینكــه تاریخ امضــای توافقنامه هــا و اســناد مربوطه

تســهیالت برای ســاخت خــط لولــه گاز توافق کــرده اند .قــرارداد

پیشرفت هایی حاصل شده است .منابع دیپلماتیک به رسانه ها

شــد .هــدف از این پروژه ســاخت یک خــط لوله گاز به طــول 1100

خــط لولــه گاز در پاکســتان چراغ ســبز نشــان داده اســت .تاریخ

 12.6میلیــارد متــر مکعــب گاز در ســال را فراهم می کنــد .در ماه

نهایی شده اســت ،در پروژه خط لوله گاز بین پاکستان و روسیه

اعــام كرده اند که روســیه به موضوعات مهم مربوط به ســاخت
امضای اســناد و موافقت نامه هــای مربوطه برای پروژه خط لوله

گاز نهایی شــده است .کار ساخت این پروژه در سال  2022آغاز

خواهد شد.

پاکستان و روسیه بر سر پیش نویس قرارداد برای تامین منافع

ســهامداران بــه توافق رســیده اند .قرارداد تأســیس رســمی یک

عــدم تمایــل  OGRAبــه صــدور مجــوز
 NOCمانــع اصلــی در تامیــن گاز بــه
گــوادر اســت

مربوطه در خصوص تسهیالت نیز  15فوریه 2022امضا خواهد

کیلومتــر با هزینــه  2.5تا  3میلیارد دالر اســت کــه امکان انتقال
ژوئیه  ،2021پاکستان و روسیه قراردادی را برای ساخت یک خط

لولــه انتقــال گاز از کراچی به الهــور به طــول  1100کیلومتر امضا

کردنــد که تا ســال  2023تکمیل خواهد شــد .موافقتنامه پروژه
خط لوله گاز پاکستان استریم طی مراسمی توسط ارشد محمود
وزیر نفت پاكستان و مدیر وزارت انرژی روسیه امضا شد.

گــوادر و تحویــل آن امضــا کردندكه بدون اســتفاده از زیرســاخت

های گازی دولتی در کشور گاز را تحویل دهد.انتظار می رود درآمد
ساالنه ترمینال حدود  1میلیارد دالر باشد

ایــن پــروژه پیــش بینی می کند کــه یک واحد ذخیره ســازی شــناور

(کشتی) LNGبرایپهلوگیریدائمیدراسکله 3بندرداشتهباشد.

عــدم صدورمجوز  NOCتوســط ســازمان تنظیم مقــررات نفت و

قطر،ابوظبیوعمانکهنزدیکبهبندرگوادرهستند،منابعتامین

جی در بندر گوادر مانع اصلی اجرای پروژه تامین گاز وارداتی 300

می شود .تانکرهای مخصوص عرضه بی وقفه ال ان جی در مخزن

به توصیه وزارت امور دریایی پاكســتان ،ســازمان تنظیم مقررات
نفت و گاز( ( OGRAاز صدور مجوز موقت که معموال ًبرای تکمیل

جی نصب می شــود ،فراهم می کند .هدف این شــرکت تحویل ال
ان جی در درب منزل مشــتری ،با قیمت رقابتی اســت .حدود 300

ســازمان تنظیم مقررات نفت و گاز(  )OGRAجهت صدور پروانه

طریقاینبندردردسترسخواهدبود.الانجی دراختیارنیروگاه

گاز( )OGRAبــرای احــداث خط لولــه جدید از پایانــه واردات ال ان
میلیون فوت مكعب در روز به این شهر بندری است.

کلیه مطالعات نظارتی و تکمیل امکان سنجی دقیق برای ارائه به
ســاخت صادر می شــود ،خــودداری کرده اســت .قرارداد توســعه

پایانه ال ان جی در بندر گوادر در تاریخ  17دسامبر  2020با GITL

 LNGخواهنــد بود.ال ان جــی از  FSUبه تانکرهای جاده ای تخلیه
ذخیره کوچک را كه در محل مشــتری برای گازرســانی مجدد ال ان

میلیون فوت مكعب در روز یا 2.25میلیون تن در سال ال ان جی از
هایبزرگ/کوچک،کارخانههاینساجی،صنعتسیمان،صنعت
سرامیک،طرحهایمسکنوصنایععمومیقرارخواهدگرفت.این

امضا شد .شرکت ایتالیایی رینا در حال تکمیل مطالعات فنی مورد

مساله باعث جذب صنایع فرآیندی مانند کارخانه های فوالد ،کوره

جی بین المللی است .مذاکراتی برای احداث  FSUو  LNGCانجام

که صادرات به آسیای مرکزی و چین را هدف قرار می دهند .ایجاد

پروژه در سه ماهه سوم سال  2022است.

مــردم محلــی خواهد شــد .انتظــار مــی رود درآمد ســاالنه ترمینال

نیاز برای اطمینان از انطباق با کلیه الزامات ایمنی و عملیات ال ان

شــده و تمامی تجهیزات اصلی تامین شــده اســت .هدف تکمیل

هایفوالدی،صنایعپتروشیمیوواحدهاینساجیوغیرهمیشود

شغل در منطقه گوادر و بلوچستان باعث بهبود شرایط اقتصادی

یک مقام بند گازی گوادر ( )GGPLگفت که پروژه پایانه بین المللی

حدود  1میلیارد دالر باشــد.با حمایت هلدینگ بنادر خارجی چین

توافقنامــه ای بــرای توســعه یک پایانــه واردات ال ان جــی در بندر

 10میلیارد دالر گردش مالی را به دنبال خواهد داشت.

گــوادر ( )GITLو بنــدر گازی گــوادر( )GGPLدر  17دســامبر 2020
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شــرکت برای ســاخت خط لوله در  31ژانویــه  2022امضا خواهد

( )COPHCو توسعه منطقه آزاد گوادر ،فعالیت اقتصادی بیش از

تحوالت محیط زیست و فناوری
 RNGنزدیــک به  60000دکاترم  RNGدر ســال تولید خواهد

گاز طبیعــی ،ثروت آینده ،انرژی پاک

کرد که باعث کاهش کربن و گازهای گلخانه ای معادل 3175
تــن معادل  690 ،CO2وســیله نقلیه مســافربری در ســال و
 7/978/398مایل رانندگی با یک وسیله نقلیه مسافربری
متوسط خواهد شد.

در حالی که کشــورها به دنبال راههایی برای مبارزه با بحران

عالوه بر این ،قوانین پیشنهادی جدید ایالتی در مورد ،RNG

آب و هوایــی هســتند ،شــرکتهای فعــال در تولیــد و عرضه

در صورت تصویب میتواند به شــرکتهای نیوجرسی کمک

گاز طبیعــی ایــن فرصــت را دارنــد کــه در ایجــاد انرژیهــای

کنــد تــا متــان را از ســایتهایی ماننــد تصفیهخانههــای آب،

تجدیدپذیر برای دستیابی به پایداری زیستمحیطی پیشرو

محلهای دفن زباله و ســایتهای کشــاورزی برای استفاده
در سیستم گاز جمعآوری کرده و مجددا ًاز آن استفاده کنند.

باشــند .به عنوان یکی از بزرگترین شــرکتهای تاسیسات
گازی در نیوجرســی ،صنایــع جرســیجنوبی قبــا ً بــه ایــن

در دیگــر پروژههــای انــرژی پــاک ،ایــن شــركت و Atlantic

درخواســت پاســخ داده تا در آینده انرژی پاک شریک باشد.

 Shores Offshore Windدر یک پروژه آزمایشــی هیدروژن

در واقع این شركت روی فناوریهای نوآورانه سرمایهگذاری

ســبز مشــارکت میکنند که پتانســیل به کارگیــری فناوری را

مــی كند تا محتــوای کربن کاهش داده شــود .تاجایی که 25

دارد که میتواند مصرف سوخت فسیلی را در صنایعی مانند

درصد از هزینههای ســرمایه ای ساالنه شركت به پروژههای

پاالیشــگاهها ،حملونقــل و صنایــع ســنگین کاهــش دهــد.

پایــداری و انرژی پاک اختصاص داده میشــود .در عین حال،

تــا پایان ســال آینــده ،این شــركت قصد دارد یک تاسیســات

همچنــان به ســرمایه گذاری های الزم برای تقویت سیســتم

خورشــیدی و الکترولیــز در یکی از تاسیســات خود بســازد تا

تحویــل گاز طبیعــی موجود ادامه داده میشــود .از جمله این

هیدروژن را در سیســتم توزیع خود ترکیب کند .یک مطالعه

ســرمایهگذاریها میتــوان بــه تمرکــز بــر فناوریهــای پیــل

اخیر دانشــگاه کلمبیا نشــان داد که برای رسیدن سریعتر به

ســوختی ،گاز طبیعــی تجدیدپذیــر ( )RNGو هیدروژن ســبز

اهداف اقلیمی باید به سرمایه گذاری در سیستم تحویل گاز

ســوختی بــا کربــن صفــر در صــورت اســتفاده از نیــروی باد و

طبیعــی قابل اعتماد ،مقرون بــه صرفه و انعطاف پذیر ادامه

انرژی خورشــیدی اشــاره کــرد .به عنــوان بخشــی از تعهد به
پایداری ،این شركت اخیرا ًیک کارخانه  RNGرا با شریک خود

داده شــود .تحلیــل هزینه اخیر دولت بایدن نشــان میدهد
که مشــتریان تقریبــا ًچهار برابر بیشــتر برای انــرژی از منابع

 REV LNGدر  ،Oakridge Dairyبزرگترین مزرعه لبنیات در

دیگــر (غیــر از گاز طبیعــی) مــی پردازنــد .انتظــار مــیرود این

کنتیکــت آغــاز کرده اســت .این ســرمایه گــذاری پیشــرفته با

شــکاف زمانــی که منابــع جدید انتقال و تولید ســاخته شــود

انرژی پاک به صدها هزار مشتری گاز طبیعی و لبنیات اجازه

بیشــتر شود .به بیان ســاده ،اگر بخواهیم نیوجرسی را برای

می دهد تا در مزایای کاهش کربن ســهیم شــوند .این پروژه

خانــواده ها و مشــاغل مقرون بــه صرفه و جــذاب نگه داریم

 12میلیــون دالری شــامل نصب یــک هاضم بی هــوازی برای

و در عیــن حــال بــه تعهــدات آب و هوایــی خــود عمــل کنیم،

جــذب متان تولید شــده توســط کــود گاوی و تجهیزاتی برای

نمی توانیم ایــن هزینه های اضافی بالقوه را نادیده بگیریم،

پاکســازی بیوگاز به گاز طبیعــی تجاری درجه یک برای ادغام

بــه خصوص که سیســتم گاز طبیعی بیشــتر بر منابع ســبزتر

در سیســتم توزیــع شــركت گاز الیزابتتاون اســت .کارخانه

انرژی متكی خواهد شد.
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پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز
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تضمیــن آینــده انــرژی پــاک بــرای منطقــه
آســیا و اقیانوســیه

آب و هوا و گســترش چشــمگیر دسترســی به انرژی پایدار در 11
کشور جزیرهای کوچک اقیانوس آرام افزایش داده شده است.
در اندونــزی و فیلیپیــن ،سیاســت انــرژی جدید بســتری را برای
حــذف تدریجی زغال ســنگ در مقیاســی بیســابقه فراهم می
كند .در  ،COP26بانک توسعه آسیایی به آن کشورها پیوست

10

پیام نشست اخیر  COP26در گالسکو برای جهان روشن است

تا مشــارکت آسیای جنوب شــرقی برای مکانیسم انتقال انرژی

 -مــا بایــد انتشــار گازهــای گلخانــه ای را کاهش دهیــم و یکی از

راهاندازی شــود و انگیزه كنار گذاشــتن زودهنــگام نیروگاههای

بزرگتریــن منابــع آن بخش انرژی اســت .اما چگونــه میتوانیم

زغالســنگ را فراهــم كــرده و اندونــزی و فیلیپیــن را بــه عنــوان

بین نیاز فزاینده به انرژی در سراســر آسیا-اقیانوسیه و کاهش

پیشــگامان انتقــال کــم کربــن معرفــیکنــد .تعطیلــی نیمــی از

چنین گازهای گلخانهای تعادل برقرار کنیم؟

ناوگان زغال سنگ در این کشورها و در ویتنام میتواند به طور

جهــش های اخیــر در قیمت انرژی منطقه آســیا پاســیفیك ،به

بالقوه  200میلیون تن انتشــار  CO2در سال را کاهش دهد كه

این معنی اســت كه روشهــای تولید و مصرف گذشــته و فعلی

معادل خروج  61میلیون خودرو از جاده هاست .عالوه بر حذف

ناپایــدار هســتند .بــا ایــن حــال ،علیرغم پیشــرفت قابــل توجه

تدریجی تاسیســات زغال ســنگ موجود ،بانك توسعه آسیایی

در دسترســی بــه انــرژی در ســالهای اخیــر 940 ،میلیــون نفــر

همچنیــن رویه خــود را برای عدم تامین مالــی نیروگاه های برق

در منطقــه همچنــان بــا وقفههــای مکــرر دسترســی بــه انــرژی

و گرمایــش جدیــد با ســوخت زغال ســنگ رســمی کرده اســت.

مواجــه هســتند و حدود  350میلیــون نفر با عــدم تامین انرژی

سیاســت انــرژی هوشــمند بــه معنــای حکمرانــی هوشــمند نیز

کافــی روبــرو هســتند ،در حالــی کــه حــدود  150میلیــون نفر به

هست .بانک توسعه آسیایی به ایجاد چارچوب های قوی مورد

برق دسترســی ندارند .اکنون زمان اقدامات جســورانه اســت و

نیاز با دور شــدن از محیط ســنتی و متمرکزتر کمک خواهد کرد.

آیندهای با انرژی های متنوع و تجدیدپذیر برای همه عادالنهتر

این بدان معناست که بانك به عنوان یک مرکز دانش برای ارائه

و موفقتــر خواهــد بود .سیاســت جدید بانک توســعه آســیایی

پشــتیبانی فنی خاص کشورها عمل خواهد کرد و در عین حال

( )ADBکه ماه گذشــته اعالم شــد چندین مســیر اصلــی را برای

بهترین شیوه ها ،نوآوریها و فناوریهای سبز را به اشتراک می

کمک به کشــورهای عضو در حال توســعه برای انتقال به آینده

گذارد .بانك همچنین به حمایت از حکمرانی خوب موسسات و

انرژی روشنتر ترسیم می کند .اولین و حیاتیترین آنها ،ادامه

شرکتهای داخل این بخش ادامه خواهد داد .در مرحله بعد،

برقرسانی به مناطق محروم در سراسر منطقه است تا حداقل

همانطــور که اثرات زیســت محیطــی از مرزهای سیاســی فراتر

نیازهای اولیه انرژی را برآورده کند كه گامی کلیدی در ریشهکن

میرود ،بانک توســعه آسیایی برای پذیرش و ارتقای همکاری و

کردن فقر شدید و ایجاد جوامع عادالنهتر است .بانک آسیایی

یکپارچگی منطقهای بیشــتر در بخــش انرژی نیز تالش خواهد

یک شــبکه برق پاکتر و قابل دســترس تر را ترویج خواهد کرد و

کرد .تأثیر ایدهها و استراتژیهای نوآورانه زمانی که از کشوری

در عیــن حال از شــمول اجتماعی بیشــتر و برابری جنســیتی در

به کشــور دیگر به اشتراک گذاشته میشود ،میتواند به شدت

این مسیر حمایت می کند.

افزایش یابد .در نهایت ،بانك به سرمایهگذاری در اوراق قرضه

بانک توسعه آسیایی به کشورهای عضو خود کمک خواهد کرد

ســبز ،اســتفاده از طیف وســیعی از مکانیســمهای تامین مالی

تا بهــره وری انرژی را بهبود بخشــند ،از انرژیهــای تجدیدپذیر

و همســو کــردن وامدهی خود با سیاســتهای مترقــی در تمام

و کــم کربن بیشــتر اســتفاده کننــد و تاب آوری آب و هــوا و بالیا

جنبههــا ادامــه میدهــد .خــط مشــی به روز شــده بانــك مبتنی

را در بخــش انــرژی خــود ادغــام کننــد .ایــن بــدان معناســت که

بــر تعهــد ثابــت به بخــش انرژی اســت و بــا بیــش از  42میلیارد

بــرای مثــال در ویتنــام ،بــه افزایــش آمادهســازی بــرای حمایــت

دالر کمــک مالی در دهه گذشــته و برنامه ریــزی جهت ارائه 100

از یــک پروژه بــزرگ انرژی بــادی بــرای انرژیهــای تجدیدپذیر و

میلیــارد دالر از منابع مالی بــرای مقابله با تغییرات آب و هوایی

کاهش شــدت کربــن در اقتصــاد و در عیــن حال تقویــت منابع

در سال های  2019تا  2030می باشد که  20میلیارد دالر بیشتر

مالــی بخــش خصوصــی كمــك خواهــد شــد .در اقیانــوس آرام،

ازتمام تعهدی اســت که تا ســه ســال گذشــته انجام شده بود و

آمادگیهــا تحت یــک مرکز ســرمایهگذاری نوآورانــه انرژیهای

از مجمــوع پروژههای بانک توســعه آســیایی حداقــل  75درصد

تجدیدپذیر برای اســتقرار فناوری خورشــیدی شــناور سازگار با

ابتکارات سازگاری و تغییر اقلیم را شامل میشود.

اقتصاد انرژی
بررســی طــر ح مكزیــك بــرای افزایــش تولیــد نفــت بــه بیــش از  2میلیــون
بشــكه در روز تــا ســال 2024
هدی پناهی نژاد
بیان موضوع:

1

مدیر اجرایی شركت دولتی نفت و گاز مكزیك (پمكس) اخیرا اعالم

درآمدهای دولت در سال  2020را تشکیل داده است.

كــرده كه انتظار میرود تولید مایعات ،عمدتا نفت خام ،درطی چند

ذخایــر نفتــی قابــل توجهــی در مکزیک ثبت شــده اســت و تالشها
برای ارتقای زیرساختهای لجستیکی موجود احتماال ًسرمایهگذاری

سال آینده در این شركت به طور پیوسته افزایش یابد و تا پایان سال

بخش خصوصی را هدایت میکند و فرصتهایی را برای شرکتهای

 2024به  2.296میلیون بشــکه در روز برسد .این در حالی است كه

آمریکایی بهعنوان پیمانکار ،پیمانکار فرعی ،یا تامینکننده تجهیزات

رئیس جمهور مكزیك خبر از هدف افزایش تولید پمكس و رســیدن

ویا فناوری فراهم میکند.

به  2.7میلیون بشــكه در روز تا انتهای ســال  2024میدهد و جالب
توجه اســت كه علیرغــم این وعدههــا ،آخرین میزان گزارش شــده
تولیــد نفــت مكزیــك در ســالهای  2020و  2021بــه ترتیــب معــادل
حــدود  1.9و  1.7میلیــون بشــكه در روز بوده كه روند كاهشــی را طی
دو سال اخیر پیموده است .در مجموع فارغ از تفاوت چشم گیر بین
هدف تولید اعالم شــده میان رئیس شركت پمكس و رئیس جمهور
مكزیــك ،بحــث افزایــش تولید نفت مكزیــك از جهــت عضویت این
كشــور در اوپك پــاس و برنامههای این مجمــع جهت كاهش تولید
دارای ابهام میباشد .از این رو در ذیل به بررسی وضعیت فعلی تولید
نفت شــركت پمكس ،برنامههای آتی آن و اثــر این افزایش در تولید
میپردازیم.
تحلیل و ارزیابی:
مکزیک یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان (تولید روزانه
 1.7میلیون بشــکه در ســال  )2021و چهارمین کشــور بــزرگ در قاره
آمریــکا پس از ایاالت متحده ،کانادا و برزیل اســت .در ســال ،2020
مکزیــک از نظــر تولید نفــت خام در رتبه ســیزدهم جهــان ،در ذخایر
نفــت خــام رتبــه  ،21در ظرفیــت پاالیــش شــده رتبــه شــانزدهم و در
زیرســاخت های لجســتیکی رتبه پنجم را به خود اختصــاص داد .در
ســال  ،2020ایــاالت متحــده بیــش از  240میلیون بشــکه نفت خام
ســنگین از مکزیک وارد کرد و بیش از  1میلیون بشکه در روز فرآورده
های نفتی تصفیه شده به مکزیک ،بزرگترین خریدار خارجی فرآورده
هــای نفتی پاالیش شــده ایــاالت متحــده (بیــش از  70درصد بنزین
داخلــی مکزیــک ،گازوئیــل) صــادر کــرد .نفــت جــزء حیاتــی اقتصــاد
مکزیک اســت و درآمد حاصل از صنعت نفت حدود  58درصد از کل

 اصالحات انرژی مکزیککمتــر از  20ســال پیــش ،مکزیک ششــمین تولیدکننده بــزرگ نفت
جهان و یکی از بزرگترین تامین کنندگان نفت ایاالت متحده بود .از
آن زمان به بعد ،بخش نفت این کشور دچار ركود شده است .تولید
نفت مکزیک پس از رســیدن به  3.6میلیون بشــکه در روز در ســال
 ،2004به  1.7میلیون بشــکه در روز در ســال  2018کاهش یافت که
پایینترین میزان از سال  1980بود.
در دســامبر  ،2013مکزیک قانون اساســی خود را اصالح کرد تا برای
اولیــن بــار از زمــان ملــی شــدن آن در ســال  ،1938ســرمایه گــذاری
خصوصی داخلــی و خارجی در بخش انرژی را مجاز کند  .این اصالح
عــاوه بــر افزایش تقاضا برای فناوری و تخصص فنی جهت توســعه
میادین نفت و گاز در آبهای عمیق باالدســت و شیل ،امکان سرمایه
گــذاری خصوصی بیشــتر در توزیع ســوخت خرده فروشــی را فراهم
می کند.

2

در پایان سال  ،2018دبیرخانه انرژی  ،بازنگری برنامه های سرمایه
گذاری  107قرارداد را که طی ســال های  2015-2018به شــرکت های
خصوصــی واگــذار شــده بــود ،تکمیــل کــرد .در ســال  2018آژانــس
3

امنیت ،انرژی و محیط زیست این كشور نیز بررسی خود را در مورد
مجوزهای زیست محیطی و درخواست های حقوق زمین تکمیل کرد.
با این حال ،رئیس جمهور مكزیك ،لوپز اوبرادور ،که نسبت به سرمایه
گذاری خصوصی در بخش انرژی بدبین بوده است ،پس از به دست
گرفتن قدرت در دسامبر ،2018بررسی پیشنهادات مزایده را به حالت
تعلیق درآورد و برنامه ای برای از سرگیری مجدد مزایدات اعالم نکرده
اســت .او یک ســری تغییرات نظارتی را به تصویب رســانده است که
1. PEMEX
2. Secretaria de Energia-SENER
3. ASEA Agencia de Seguridad، Energia y Ambiente
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گزارشهای تحلیلی

پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review
تأثیر منفی بر مشارکت کنندگان بخش خصوصی ،به ویژه در بخش

پمکــس بیــش از  100میلیــارد دالر بدهــی مالــی دارد کــه بیــش از هر

میانی و پایین دستی و به نفع شركتهای نیمه دولتی گذاشته است.

شرکت نفتی دیگر است و به مدت  15سال شاهد کاهش تولید نفت

در آوریــل  ،2021کنگــره مکزیــک قانــون هیدروکربــن هــا را اصــاح

خود بوده است.

کــرد تــا بــه دولــت مکزیــک اختیــارات گســترده تــری بــرای بررســی و

 -فرصت ها

تعلیــق مجوزهــای واردات ،تجاری ســازی و توزیع موجــود برای همه

برنامه ســرمایه گــذاری پمکس برای ســال های  2021-2025شــامل

هیدروکربــن هــا بدهــد .عــاوه بر ایــن ،کنگــره از کمیســیون تنظیم

 399پروژه جدید اکتشــاف ،اســتخراج و تولید در آب های کم عمق،

مقــررات انــرژی 1قدرت اعمــال مقررات نامتقــارن در بــازار ،از جمله

آب هــای عمیــق و پــروژه هــای خشــکی در ایالــت هــای تاماولیپاس،

مقررات «فروش اولیه» محصوالت  Pemexبه رقبا را حذف کرد.

وراکروز ،تاباسکو و کامپچه است .این برنامه شامل ارتقاء  25سکو،
نصــب خطوط لوله برای کریــدور  300( Trans-Isthmusکیلومتر از

 -بررسی اجمالی بازار گاز

بندر  Coatzacoalcos، Veracruzتا بندر )Salina Cruz، Oaxaca

مکزیک حدود  17تریلیون فوت مکعب ( )Tcfذخایر گاز طبیعی اثبات

و هشــت اتصال به ســکوهای آب کم عمق موجــود در خلیج مکزیک

شده دارد .گاز طبیعی به طور فزاینده ای جایگزین نفت به عنوان یک

اســت .ایــن پــروژه هــای مهــم فرصــت هــای جدیــدی را بــرای تامیــن

ماده اولیه در تولید برق می شــود .با این حال ،ســطوح باالتر مصرف
گاز طبیعــی احتمــاال ًبــه واردات بیشــتر از طریــق خــط لولــه از ایاالت

کنندگان تجهیزات ،فنــاوری ها و خدمات مربوطه در ایاالت متحده
ایجاد خواهد کرد.

متحده یا واردات گاز طبیعی مایع ( )LNGاز ســایر کشــورها وابسته

گشــایش بــازار باالدســتی نفــت و گاز فرصــت هایــی را بــرای فروش

خواهد بود .مکزیک حدود  545تریلیون فوت مکعب منابع گاز قابل

فنــاوری و خدمات به پیمانکاران خصوصی و پمکس فراهم می کند.

بازیافت شــیل دارد که ششــمین کشــور بزرگ در این حوزه به شمار

ایــن فرصت ها عبارتنــد از :ارتقاء شــش پاالیشــگاه موجود پمکس،

میآید .پتانســیل واقعی دسترسی و توسعه گاز شیل در مکزیک به

ارتقاء  77انبار ذخیره ســازی پمکس برای نفت خام ،بنزین ،دیزل و

دلیــل دسترســی کم به فنــاوری مورد نیاز ،دسترســی بــه گاز طبیعی

روان کننده و نوسازی بیش از  5000جایگاه بنزین.

ارزان قیمت ایاالت متحده و اعالمیه ریاســت جمهوری که این عمل

گرچــه رئیــس جمهــور مکزیــک مــی خواهــد کشــورش را بــه جایــگاه

را ممنوع می کند ،محقق نشده است .با این حال ،مکزیک با دعوت

نفتی ســابقش بازگردانــد .اما برای انجــام این کار ،او ابتــدا باید دید

از شــرکتهای خصوصی برای مزایده احــداث خطوط لوله جدید گاز

واقعبینانهتری از شرایط اقتصادی مکزیک اتخاذ کند و سیاستهایی

طبیعی و تأسیسات ذخیرهسازی گاز طبیعی وارداتی ایاالت متحده،

را که پتانسیل هیدروکربنهای آن را مختل کردهاند ،بازنگری کند.

تولید گاز طبیعی داخلی را تشویق کرده است.

بــا این حــال ،رئیس جمهور ،همه مزایدههای آتــی را به حالت تعلیق

 برنامه افزایش تولید نفتاکتاویــو رومــرو ،مدیر اجرایــی پمکس طی جلســه ای در کنگره اظهار
كرده که انتظار دارد تولید تا پایان سال جاری به  1.94میلیون بشکه
در روز برســد .او اعــام كــرده كه «انتظار این اســت که به رشــد خود
ادامه دهیم».
رومــرو مشــارکت تولیدکننــدگان خصوصی جدیــد را که بــرای اولین
بــار بــه لطف اصالحات انــرژی در ســال  2013که بــه انحصار پمکس
پایــان داد ،مجاز به بهره برداری مســتقل از میدان ها شــده بودند را
کم اهمیت جلوه داد .او به اینكه بیشتر چنین پروژه هایی در مراحل
اولیه و اکتشــافی باقی می مانند اشــاره نكرد و گفت :انتظار می رود
تولید بخش خصوصی تا پایان سال  2020به  70هزار بشکه در روز و
تا سال  2024به حدود  280هزار بشکه در روز برسد.
او كنگــره را بــه کمک هــای مالیاتی پمكس به خزانه دولت در هشــت
ماهــه اول ســال جاری جلــب كرد که حــدود  438میلیارد پــزو (20.5
میلیــارد دالر) یا بیــش از  11درصد از هزینه های دولت فدرال اســت.

درآورده و همچنیــن اعــام کــرده اســت کــه تــا ســال  2024در پایان
دولــت او  -شــرکت نفت دولتی پمکس به تنهایــی تولید خود را بیش
از  1میلیون بشکه در روز افزایش داده و به حدود  2.7میلیون بشکه
در روز خواهد رساند .بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که افزایش
تا  150000بشــکه در روز امکان پذیر اســت ،امــا افزایش بیش از این
بر اســاس سیاست های فعلی بعید اســت ،به ویژه با توجه به حجم
گسترده هزینه های سرمایه ای که نیاز دارد.
پمکس که زمانی منبع درآمدهای قابل توجه دولت بود ،اکنون تبدیل
به ســربار خزانه دولت شده اســت و کاهش تولید نفت اقتصاد این
كشــور را با مشــکل مواجــه کرده اســت .صندوق بین المللــی پول در
آخرین چشم انداز اقتصاد جهانی خود ،نرخ رشد اقتصادی مکزیک
را برای سال جاری  0.4درصد و  1.3درصد در سال  2020برآورد کرد که
با میانگین نرخ رشد  2تا  3درصدی که در پنج سال گذشته مشاهده
شــده بود ،فاصلــه زیادی دارد .بانــک مرکزی مکزیک گفته اســت که
رشــد اقتصادی در آینده قابل پیشبینی کمتر از پتانسیلها خواهد
بود.
1. Comision Reguladora de Energia- CRE
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بــا ایــن وجــود ،دولــت میخواهــد هزینههــای ســرمایهای پمكــس را

مشــارکت خصوصی در صنعت انرژی را دشــوار کرده است ،اما منافع

از  7.5میلیــارد دالر در ســال  2018بــه  21میلیــارد دالر در میــان مــدت

آن بیشتر از هزینهها خواهد بود.

افزایــش دهــد .عده کمــی آن را قابل اجرا می دانند ،چــرا كه این مبلغ

بهاینترتیب،اگرچهبهنظرمیرسدبابرنامههایفعلی،کاهشتولید

كامــا بیــش از جریــان نقــدی شــرکت و همچنیــن نقــل و انتقاالتــی

مکزیک کند شود اما هدف رشد مطرح شده نیز غیرممکن به نظر می

اســت کــه بــه طــور واقعــی مــی توانــد از دولــت انتظار داشــته باشــد.

رســد و علیرغم افزایش پیش بینی شــده در کوتاه مدت ،انتظار نمی

پمکــس ،با کل بدهی حدود  111میلیــارد دالر در پایان ســال  ،2018در

رود کاهــش تولیــد نفــت مکزیک قبل از ســال  2025معکوس شــود.

حال حاضر بدهکارترین شرکت نفتی جهان است.

تغییر تمرکز به ســمت تحوالت زودبازده در خشــکی و در آب های کم

با این حال ،حیاتی ترین گام برای نجات صنعت انرژی مکزیک ،تعامل

عمــق و دور از آب هــای عمیــق و پــروژه های ســرمایه گذاری مشــترک

مجدد با بخش خصوصی است .دولت باید مزایده هایی را که قرار بود

بــه این معنی اســت کــه در درازمــدت ،پروژههای جدیــدی که تا کنون

امسال برگزار شود و به حالت تعلیق درآمده  ،از سر بگیرد .پمکس باید

مشخص شدهاند ،به اندازه کافی برای جبران کاهش در میادین بالغ

قابلیت های خود را ارتقا دهد .بهترین راه برای انجام این کار این است

تولید ندارند  .همه این پیشنهادات شامل تصمیمات دشواری است

کــه پمكس با شــرکت های دیگــر کار کند و در عین حــال با آنها رقابت

که درک مکزیک از منابع انرژی و واقعیت هایی را که با آن مواجه است

کند .احســاس غرور ملی مکزیک در بخش نفت این کشــور همیشه

 -هم از نظر اقتصادی و هم از نظر انرژی را به چالش می کشد.

نمودار  . 1چشم انداز تولید نفت مكزیك

Source: IEA, Oil 2020, Analysis and forecast to 2025
بر اساس برنامه های فعلی ،عرضه کل نفت به میزان  150هزار بشکه

بــرای اعطای مجوز شكســت هیدرولیكــی در برخــی میادین خاص نیز

در روز کاهش می یابد.

میباشدتابهاینترتیببتواندامكانافزایشتولیدنفتوگازرامحقق

بااینوجود،افزایشسرمایهگذاریباخوداثراتیبههمراهخواهدآورد.

كند .ولی نكتهای كه در این بین جلب توجه میكند این است وضعیت

پمکس توسعه  20میدان اولویت دار را به عنوان استراتژی اصلی خود

بدهی مكزیك ،كمبود تكنولوژی و كاهش تولید های اخیر ،همگی خبر

برای افزایش تولید نفت در کوتاه مدت اعالم کرد و تولید این میادین را

ازغیرواقعبینانهبودناینبرنامههامیدهد.

تا انتهای سال 2021به بیش از 300هزار بشکه در روز هدف گذاری کرد.

مکزیکبهطوربالقوهمیتواندتاسال 2025یکمیلیونبشکهدرروزبه
تولیدخودبیافزایدالبتهبهنظرمیرسدوضعیتفعلیدیونوتكنولوژی،

جمعبندی:

توان تحقق این پتانسیل را نداشته باشد .برای دستیابی به این هدف،

آنطوركه بررســی وضعیت تولید نفت مكزیك نشــان میدهد ،رئیس

دولتبایدپساندازبازنشستگیرابسیجکندتاسرمایهجدیدیرابرای

جمهور این كشور از طریق مشاركت بخش خصوصی و افزایش تامین

پمکس تامین کند و دوره های پیشنهادی را با بخش خصوصی تجدید

هزینههای ســرمایهای این شــركت به دنبــال افزایش تولیــد نفت این

کند .اگر این اتفاق نیفتد ،بهترین سناریو این است که تولید نفت و گاز

كشوربهمیزانباالی 2.3میلیونبشكهدرروزمیباشد.ازاینروعالوه

در ســطح فعلی خود تثبیت شود و به جای انرژی بخشیدن به اقتصاد

براصالحقانونبرایمشاركتبخشخصوصی،بهدنبالاصالحقانون

مکزیک،فشاریبراقتصادمکزیکباقیبماند.
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در این زمینه آنچه میتواند برای ایران اهمیت داشته باشد ،این است

موافقــت نكــرده و تنها  100هزار بشــكه از تولید خود را كاســته اســت.

كه در صورت محقق شــدن افزایش تولید و نیاز شدید دولت مكزیك

به این ترتیب در صورت افزایش توان تولید این كشــور به میزانی بین

بــه درآمدهــای نفتی ،آیا مكزیك همــكاری خود را با اوپــك پالس برای

 400تا  800هزار بشكه در روز بیش از تولید فعلی ،به نظر نمیرسد كه

كاهــش تولید جهت افزایش قیمت نفت در بــازار ادامه خواهد داد یا

مكزیك تمایلی به هماهنگی با كشورهای اوپك پالس جهت كاهش

خیر .این پرسش از آنجا اهمیت مییابد كه این كشور در سال گذشته

قیمت نفت داشته باشد.

بــا برنامــه كاهش نفــت  400هــزار بشــكهای پیشــنهادی اوپك پالس

منابع:
 مکزیک در تمدید کاهش تولید نفت اوپک پالس شرکت نمیکند ،شانا 18 ،خرداد 99- https://www.trade.gov/country-commercial-guides/mexico-oil-and-gas
- Mexico›s Pemex sees output reaching 2.3 million bpd by end-2024, https://www.reuters.com/article/us-mexico-pemex-idUSKBN26Z2HY
- A Realistic Plan to Revive Mexican Oil, https://www.americasquarterly.org/article/a-realistic-plan-to-revive-mexican-oil/
- International Energy Agency, Oil 2020, Analysis and forecast to 2025, March 2020
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بازار انرژی

تحوالت بازار نفت در هفته منتهی به  26نوامبر 2021

تاثیر سویهکرونایامیکرون
مهدی يوسفی

در هفته منتهی به  26نوامبر  2021قیمت نفتخامهای شــاخص

دوبــی در بــازار تك محموله بــا  1/6درصد کاهش نســبت به هفته

بــرای دومیــن هفته متوالی روند نزولی داشــت .ســبد اوپك با 1/5

ماقبل به  79/51دالر در بشكه رسید .در همین دوره زمانی قیمت

درصــد کاهــش نســبت به هفتــه ماقبــل در ســطح  79/54دالر در

نفتخــام وســتتگزاس بــا  1/2درصــد کاهــش نســبت بــه هفتــه

بشــكه قــرار گرفت و متوســط هفتگی نفــت برنت موعــددار با 1/4

ماقبل به  78/09دالر در بشــكه رسید.

درصــد کاهــش به  80/45دالر در بشــكه رســید و قیمــت نفتخام
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  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 منتهی به  26نوامبر 2021

79.54

- 1.5

78.09

- 1.2

80.45

- 1.4

هفته

در  26نوامبــر  2021در بازار فیوچــر و در بورس آیس ،قیمت نفت

قرارداد ماه اول وست تگزاس  68/15دالر در بشکه بود که نسبت

برنت در وضعیت بکواردیشــن قرار داشــت .قرارداد ماه اول برنت

بــه قــرارداد ماه چهــارم به مقــدار  1/06دالر در بشــکه بیشــتر بود.

 72/72دالر در بشــکه بــود کــه نســبت بــه قــرارداد مــاه چهــارم به

وضعیت بکواردیشــن در بازار آتیها بیانگر آنســت که رشد تقاضا

مقدار  1/89دالر 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  26نوامبر 2021
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در هفتــه منتهــی به  26نوامبــر  2021عوامل مختلفی در نوســانات

 .2برداشــت از ذخایر اســتراتژیک ،در  23نوامبــر رئیس جمهور آمریکا

قیمت نفت موثر بود كه در ذیل به مهمترین آنها به تفكیك عوامل

ن آوردن قیمت
اعــام کرد کــه وزارت انرژی این کشــور با هدف پاییــ 

تضعیفكننده و تقویت كننده اشاره میشود.

بنزین ۵۰ ،میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت خود را در تالشی

تضعيف کننده:

هماهنگ با دیگر مصرفکنندگان بزرگ نفت برداشت میکند۳۲ .

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

میلیــون بشــکه از ایــن مقــدار در چنــد ماه آینــده و بهصــورت قرضی

انــواع جهــش یافتــه آن و تاثیرگذاری بــر روند در حال رشــد تقاضای
نفت؛ شــمار مبتالیان در اروپا مجددا ًروند صعودی به خود گرفته و

برداشت میشود ،یعنی باید در چند سال آینده به این ذخیرهسازیها
بازگردانــده شــود و  ۱۸میلیــون بشــکه دیگر در واقع تســریع فروش

در برخی کشورها محددیتهای جدیدی وضع شده است و از همه

نفتی است که کنگره آمریکا پیش از این مجوز آن را صادر کرده بود و

مهمتــر در مورد ســویه جدید ویــروس کرونا کــه در آفریقای جنوبی

در چند ماه آینده انجام میشود .برداشت از ذخیرهسازی راهبردی

شناســایی شده ،نگرانیهای زیادی ایجاد شده است و دانشمندان

نفت آمریکا با هماهنگی دیگر کشورهای بزرگ مصرفکننده انرژی

میگوینــد این ســویه ویروس با تعــداد جهشهای بــاالی آن ممکن

از جمله چین ،هند ،ژاپن  ،کره جنوبی و انگلیس انجام میشــود که

اســت به واکسن های فعلی حساس نباشد .اعالم این خبر موجب

این کشــورها نیز در مجموع  21میلیون بشــکه از ذخایر استراتژیک

شد که در روز  26نوامبر قیمت برنت حدود  11درصد کاهش یابد که

خود را برداشت خواهند کرد؛

بیشترین کاهش روزانه در چند ماه گذشته بود؛
نمودار .2روند هفتگی ذخایر استراتژیک نفت خام در آمریکا (میلیون بشکه)

از سال 2017تا کنون حدود 100میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک آمریکا
برداشت شده است.
 .3نگرانی نسبت به افزایش قیمت حاملهای انرژی و تاثیرگذاری منفی
آنبرروندبهبود اقتصادجهانی؛
 .4از ســرگیری مذاکرات هسته ای ایران و گروه  4+1از  29نوامبر  2021در
وین؛

16

 .6در هفته منتهــی به  26نوامبر  2021تعداد دکلهــای حفاری فعال در
بخش نفت آمریکا با 6دکل افزایش به 467دکل رسید؛
 .7تقویــت ارزش دالر ،شــاخص ارزش دالر در هفته منتهی به  19نوامبر
 95/74بود که در هفته منتهی به 26نوامبر به 96/58رسید؛
 .8در هفت روز منتهی به 16نوامبر خالص وضعیت خرید بورس بازان در
بازار نایمکس با 24486قرارداد کاهش به 271747قرارداد رسید؛

 .5انجمــن نفت آمریکا( )APIاعالم کــرد که در هفته منتهی به  19نوامبر

 .9بر اســاس گزارش اداره اطالعــات انرژی آمریکا ،در هفته منتهی به 19

ذخیرهسازیهای نفت خام این کشور 2/307میلیون بشکه افزایش

نوامبر تولید نفت خام این کشــور با  100هزار بشکه در روز افزایش به

یافته است ،در حالیکه پیشبینی میشد که حدود یک میلیون بشکه

 11/5میلیون بشکه در روز رسید.

کاهش یابد .عالوه بر این اداره اطالعات انرژی آمریکا نیز اعالم کرد که

 .10سازمان اوپک در ماهنامه جدید بازار نفت(نوامبر )2021به مقدار440

در هفتــه منتهی به  19نوامبر ذخیرهســازیهای نفت خام این کشــور

هزار بشکه در روز در تقاضای جهانی برای فصل سوم 2021و 330هزار

 1/017میلیونبشکهافزایشیافتهوبه 434/020میلیونبشکهرسیده

بشکه در روز در تقاضای جهانی برای فصل چهارم  2021و تجدید نظر

است؛

نزولیکرد.

تقويتکننده:

 .2رشد باالی تقاضا به دلیل کاهش اثرات بحران شیوع ویروس کرونا

 .1ادامه سیاســت اوپک پالس مبنی بر عدم تسریع در برنامه افزایش

همــراه بــا تســریع در برنامههــای واکسیناســیون در ســطح جهان و

تولید ،در جلســه اوپک پالس که در  4نوامبر برگزار شــد ،توافق شد

رفــع اغلب محدودیتهای شــدید ســال گذشته(ســطح مصرف در

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

اغلب کشورهای جهان به سطح قبل از شیوع ویروس کرونا رسیده

ادامه دهند ،این در حالیست که اکثر تحلیلگران این مقدار افزایش

است)؛

را کمتــر از مقدار رشــد تقاضا بــرآورد میکنند .الزم به ذکر اســت که

 .3کمبود عرضه در بازار به دلیل رشد کمتر عرضه نسبت به رشد تقاضا

اوپــک پــاس در روز  18ژوئیــه توافق کــرد که از ماه آگوســت تا پایان

بر اساس برآوردهای موسسات مختلف در ماه نوامبر بازار با حدود

سال  2021ماهانه  400هزار بشکه در روز تولید خود را افزایش دهد؛

یک میلیون بشکه در روز کمبود عرضه مواجه است؛

در همین رابطه محمد باركیندو دبیر كل اوپك ،گفت نشــانه هایی

 .4افزایش قیمت گاز و پیشبینی اســتفاده از فرآوردههای نفتی نظیر

از افزایــش مازاد عرضــه نفت در بازار در ماههای آینــده وجود دارد و

نفــت کــوره ،گازوئیــل و پروپان بــه جــای گاز طبیعی ،ســوئیچ کردن

اعضــای اوپك و متحدانش باید بســیار محتاط باشــند .جلســه آتی

صنایــع از گاز بــه فرآوردههــای نفتــی و افزایــش ســرمای زمســتانی

اوپک پالس در  2دسامبر برگزار میشود و سوال اینست که آیا اوپک

میتوانــد باعث تقاضای اضافی برای حدود  500هزار بشــکه در روز

پالس با توجه به شیوع سویه جدید کرونا در آفریقای و برداشت از

نفت شود؛

ذخایر اســتراتژیک برنامه افزایش تولیــد خود را متوقف خواهد کرد
یا خیر؟

 .5ناتوانی برخی تولیدکنندگان اوپک پالس در افزایش تولید مطابق با
سهمیه تولیدی خود.
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سیاستهای راهبردی و ژئوپلیتك
خــط لولــه انتقــال گازطبیعــی در دســت بررســی Power of Siberia2
و اثــر آن بــر جمهــوری اســامی ایــران
مرتضی بهروزی فر

مقدمه
اســتراتژی انــرژی روســیه بــه عنــوان عرضــه کننده بــزرگ انــرژی بر
پایــه تقویت جایگاه این کشــور در بازارهای جهانی انرژی و حداکثر
نمــودن توانمندیهــای صادراتی خود میباشــد .در این راســتا بازار
اروپــای مرکزی و غربــی همچنان یکــی از بزرگتریــن بازارهای هدف
صادرات انرژی روسیه باقی خواهد ماند و در کنار آن ،ورود قدرتمند
به بازار چین نیز مد نظر این كشــور اســت .شکلگیری اقتصادهای
نوظهــور و رشــد تقاضــای انــرژی روز افــزون در همســایگی شــرقی
روســیه و بازارهای آســیایی ،موجب تمایل این کشــور به حضور در
بازارهــای انرژی این منطقه گردیده ،بطوریکه در ســالهای اخیر با
برنامهریــزی و اجــرای طرحهای توســعه میادین و خطــوط صادرات
گازطبیعی به ســمت شرق ،گامهای اساسی در این زمینه برداشته
است.
آنچــه از پیشبینیهــای انجــام شــده بــه نظــر مــی رســد آن اســت
کــه مصــرف انــرژی اروپــا در دهههــای آتی ،رشــد چندانــی نخواهد
داشــت و ایــن در حالی خواهــد بود که بــا توجه بــه محدودیتهای
زیســتمحیطی ،ایــن منطقه از دنیا به ســمت توســعه اســتفاده از
ســوختهای پــاک حرکــت خواهــد کــرد .بنابراین سیاســتگذاران
انرژی روســیه بــر مبنای حفــظ نقش خــود در مبــادالت بینالمللی
انرژی ،اقدام به توســعه روابط با بازارهای در حال رشــد شرق آسیا
بهویژه چین و هند نمودهاند.
سیاســتگذاران انــرژی روســیه بــه این موضــوع واقفند کــه غفلت
از حضــور فعــال در بازارهــای انــرژی شــرق و جنوب آســیا ،منجر به
جذب ظرفیت مصرفی این منطقه توسط کشورهای نفت و گاز خیز
آســیای میانه بویژه قزاقســتان و ترکمنستان ،که در سالهای اخیر
روابط انرژی مناسبی با کشــورهای آسیای شرقی برقرار نمودهاند،
خواهد شد.

خط لوله انتقال گازطبیعی Power of Siberia
در ژانويه  2018واردات  LNGچین به رکورد  5/18میلیون تن رسید
کــه قدری بیشــتر از رکورد قبلــی  5/03میلیون تن در دسامبرســال
 2017بــود ،ایــن حجــم واردات حــدود  51/2درصــد بیــش از ســطح

18

واردات ژانویــه  3/3(2017میلیــون تــن) بــود .بدیــن ترتیــب چیــن
ســریعترین بــازار رو بــه رشــد  LNGو در مجمــوع گازطبیعــی جهان
بــود بــه گونــهای کــه در اواخــر ســال  ،2017کرهجنوبــی را بــه عنوان
دومیــن واردکننــده بــزرگ  LNGجهــان پــس از ژاپــن ،پشــت ســر
گذاشــت .بــر مبنای برآوردهــای گذشــته ،این انتظار وجود داشــت
کــه در بازارهــای گاز جهــان تــا ســال  2022و یا حتی ســالهای پس
از آن ،مــازاد عرضــه  LNGوجــود داشــته باشــد ،امــا رونــد فزآینــده
تقاضــای  LNGچین به طــور بالقوه به بازارهــای جهانی  LNGکمک
کــرد تا تعادل عرضه و تقاضای خود را بازیابند .هر چند متغییرهای
دیگــری نیز در این زمینه موثر خواهنــد بود .بهعنوان مثال افزایش
تولید LNGقطرکه مطابق برنامههای اعالم شــده این کشــور ظرف
چنــد ســال آینده ظرفیــت مایعســازی خــود را از  77میلیــون تن در
ســال به بیــش از  110میلیون تــن افزایش خواهــد داد و یا موج دوم
توســعه صنعــت  LNGایاالتمتحــده که طی ســالهای آینــده وارد
بازار خواهند شد و استرالیا که به زودی پروژههای متعدد صادرات
 LNGرا به تولید خواهد رسانید .چین به دنبال آن است که مقادیر
بیشــتری  LNGاز ایاالت متحده وارد کند .شرکت  CNPCو شرکت
امریکائــی  Cheniere Energyدو قــرارداد خریــد و فــروش گاز بــه
میــزان  1/2میلیون تن در ســال از ترمینال صادراتــی  Christiکه در
تگــزاس در دســت احداث اســت نهائــی نمودهاند .این یــک قرارداد
 20ســاله تا ســال  2043خواهد بود .اما مســلما واردات گازطبیعی
بــرای روبهرشــدترین بــازار گاز دنیــا توســط خطلوله ،امنیــت انرژی
این کشــور را به صورت مناســبتری پوشــش خواهد داد .در چنین
چارچوبی ،داشتن مرز زمینی روسیه با بزرگترین دارنده ذخائر گاز
دنیا ،فرصت مناســبی بود تا اقتصاد این دو کشــور را بیشــتر به هم
پیوند زند.
پــروژه انتقال گازطبیعی روســیه به چین توســط خطلوله ،پروژهای
جاهطلبانه و استراتژیک و بزرگترین پروژه انرژی روسیه در سالهای
اخیــر اســت .خطلولــه  ،Power of Siberiaخطلولــهای  3هــزار
کیلومتــری اســت کــه از حوزههــای گازطبیعی شــرق ســیبری تا مرز
چین امتداد یافته است .این خط لوله ،مهمترین پروژه ژئوپولتیک و
پرهزینه انرژی روسیه از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بود.

نقشه شماره  .1مسیر خطلوله Power of Siberia

اولین خط لوله گازطبیعی روســیه به ســمت شــرق ،بازی دیپلماتیک

در سپتامبر  ،2016گازپروم و  CNPCقرارداد  EPCبرای ساخت بخش

رهبــران کرملیــن میــان غرب و شــرق بــود .بــرای گازپروم کــه انحصار

بستر رودخانه مرزی آمور خط لوله  Power of Siberiaرا امضا کردند.

صــادرات گاز روســیه توســط خطلولــه را در اختیــار دارد ،ایــن پــروژه،

در  4ژوئیه  ،2017این دو شركت متممی بر قرارداد خرید و فروش گاز

بزرگترین وپرهزینهترینپروژهتاریخ این شرکتبود.باآغازبه فعالیت

روسیه را از طریق مسیر شرقی امضا کردندکه براساس آن عرضه گاز

خط لوله  Power of Siberiaدر دسامبر  ،2019بزرگترین صادرکننده

بــه چین از طریق خــط لولــه گاز  Power of Siberiaدر دســامبر 2019

گاز جهان به بزرگترین وارد کننده انرژی جهان متصل شد.

آغاز میشد .در سال  ،2016گازپروم و  CNPCتفاهمنامهای در زمینه

طرف اصلی گازپروم در این پروژه ،شــرکت ملی نفت چین (،)CNPC

ذخیرهسازی گاز و احداث نیروگاههای گازسوز امضا کردند .در فوریه

بزرگتریــن شــرکت دولتــی نفــت و گاز چیــن اســت .در  21مــی ،2014

 ،2017قرارداد دیگری به منظور انجام بررسیهای زمینشناسی برای

گازپــروم و  CNPCقرارداد خرید و فــروش گاز ( )PSAرا امضا کردند تا

ایجاد تاسیســات ذخیرهســازی زیرزمینی گازطبیعی بین دو شــركت

گاز روسیه را از طریق مسیر شرقی به چین عرضه کنند .این بزرگترین

منعقدگردید.

قرارداد خرید و فروش گازطبیعی در تاریخ صنعت گاز جهان است .این

در 15می سال ،2017گازپروم CNPC،و گروه چینی Huanengتفاهم

قرارداد  30ساله به معنای صادرات  38میلیارد متر مکعب گازطبیعی

نامهای برای توسعه همکاری در زمینه تولید برق در چین امضا کردند.

در سال به چین از حوزههای تولید گاز یاکوتیا1و ایرکوتسک 2از طریق

طرفیــن قرارداد همچنین به دنبال توســعه اســتفاده از گازطبیعی در

خط لوله گاز  Power of Siberiaاست.

بخــش حمل و نقل نیــز بودنــد .در مــی  ،2017شــرکتهای گازپروم،

در 13اکتبر،2014طرفین یک توافقنامه فنی به عنوان متمم توافقنامه

 CNPC، Russian Highwaysو China Communications

خرید و فروش را در مسكو امضا نمودند .این سند پارامترهای اساسی

 .Construction Company Ltdبــا هــدف توســعه زیرســاختهای

طراحی ،ســاخت و بهرهبــرداری بخش مرزی این خطلوله و همچنین

جــادهای و ترویج اســتفاده از گازطبیعی به عنوان ســوخت خودرو در

ویژگیهای فنی گاز منتقل شده به خریدار را مشخص کرد.

مســیر بینالمللــی چیــن تا اروپــا امضا نمودنــد .همچنیــن در  5اکتبر

در مــی  ،2015گازپــروم و  ،CNPCتوافقنامه مشــترکی را برای تعیین

 ،2017گازپــروم CNPC ،و  KazMunayGasتفاهمنامــهای در مــورد

پارامترهای فنی و تجاری عرضــه و تقاضای خطلوله احتمالی Power

همکاریهــای اســتراتژیک بلندمــدت در زمینه خودروهای گازســوز و

 of Siberia2امضاء کردند .این دو شرکت مذاکره درباره قرارداد خرید

توســعه زیرســاختهای تامین ســوخت این خودروها در مسیر اروپا

و فروش گاز را ادامه دادند.

و چین امضا کردند.
1. Yakutia
2. Irkutsk
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شرکت گازپروم فعالیتهای توسعهای میدان گازیKovyktinskoye

در ســپتامبر  ،2019رئیــس جمهــور روســیه ،مســیر جایگزینــی را برای

را کــه حــاوی  2/7تریلیــون متــر مکعب ذخیــره گازطبیعی اســت را در

صادراتگازطبیعیروسیهبهچین،ازمسیرمغولستان،پیشنهادکرد.

دست انجام دارد .در سال ،2017دو حلقه چاه اکتشافی در این میدان

هدف از این کار شکستن بن بست موجود بین دو طرف بر سر خط لوله

حفر شد و مطالعات لرزهنگاری سه بعدی در پهنهای به مساحت2400

 2 Power of Siberiaبود که مدتهاست در دست بررسی است.

کیلومتر مربع انجام شد .پیشبینی میشود تولید این حوزه در اواخر

انتظار میرود پروژه جدید در دست بررسی ،2 Power of Siberiaتا50

ســال  ،2022با احداث بخشــی از خط لوله در منطقه ایرکوتسک ،به

میلیارد متر مکعب گاز را از شبه جزیره یامال در مناطق قطبی روسیه از

خطلوله  Power of Siberiaتزریق گردد.

طریقمغولستانتوسطیکخطلولهدرمجموعبهطول 6هزارکیلومتر
( 3728مایــل) به شــرق چین منتقل نمایــد .این خطلولــه گاز تولیدی

خط لوله انتقال گازطبیعی Power of Siberia 2

از منابع ســیبری غربی روسیه را از مســیری کامال متفاوت ،از خطلوله

همانگونه که قبال عنوان شد ،خط لوله  Power of Siberiaسرانجام

 1 Power of Siberiaو بسیار نزدیک به مناطق مصرفکننده گاز چین

پس از حدود سی سال بحث ،گاز روسیه را در دسامبر  2019به چین

به شرق این کشور منتقل میکند .طول این خطلوله در خاک روسیه و

منتقل نمود .در گذشــته به نظر میرســید با راهاندازی پروژه Power

مغولستان به ترتیب 2600کیلومتر و 980کیلومتر برآورد شده است.

 of Siberiaتا ســالها نیاز چین به گاز روســیه تأمین خواهد شــد ،اما

این مســیر ،برای گازپروم بسیار مطلوب اســت ،زیرا عالوه بر فرصت

شرایط بازی در حال تغییر است .در پنج سال گذشته ،گازپروم و چین

صادرات بیشتر گاز به چین ،مسیرهای صادرات گاز روسیه را متنوعتر

درباره مســیر آلتای مذاکره کردهاند که شــامل احداث یک خط لوله از

خواهد نمود ،در حال حاضر ،گاز تولیدی منابع سیبری غربی به سمت

روســیه از طریق منطقه کوهســتانی آلتــای به غرب چین (از ســیبری

غــرب (بــه اروپا و یا جمهوریهای شــوروی ســابق) و یا به بــازار داخلی

غربــی به اســتان ســین کیانــگ در غرب چیــن) میشــود .دولت چین

جریــان دارد .این انتظــار وجود داردکه تقاضــای گاز در ایــن بازارها در

احداث یک خطلوله مستقیم بدون دخالت کشورهای مسیر ترانزیت

بلندمــدت ثابت باقی بمانــد و یا حتی کاهش یابــد .در مقابل ،انتظار

را ترجیح میدهد و سایر خطوط لوله گاز موجود به سمت چین ،كه در

میرود مصرف روبهرشد گازطبیعی چین ،موتور رشد تقاضای جهانی

حال حاضر از آسیای مرکزی به غرب این کشور منتهی میشوند ،این

گاز باشد .خطلوله جدید فرصتی برای کسب درآمد از مازاد گاز تولیدی

ویژگی را ندارند .ضمنا بیشــترین تقاضای گاز چین در مناطق توسعه

ســیبری غربــی بــه ویــژه حــوزه کراسنویارســک فراهــم خواهــد نمــود

یافته شرقی آن متمرکز شده است.

کــه در صــورت عــدم وجود ایــن خطلوله ،بــدون مصرف باقــی خواهد

نقشه شماره  .3مسیر پیشنهادی جدید

ماند.برآوردهــای انجا مشــده نشــان میدهــد محــدوده قیمــت

از ایــن فرصــت بــرای اســتفاده از گازطبیعــی در پایتخــت خــود

گازطبیعــی قابــل قبــول بــرای گازپــروم حــدود  2/7تــا  4/7دالر

(اوالن باتــور) اســتفاده نمایــد .گازپــروم در صــادرات گازطبیعی

در هــر میلیــون بیتییــو (بدون احتســاب تعرفههــای صادراتی)

بــه اروپا ،باالجبار با کشــورهای مســیر ترانزیــت متعددی مواجه

خواهــد بود .حــد پائیــن ،نشــاندهنده هزینه تولید گاز ســیبری

شــده ،در نتیجــه ایــن مســاله یــک مانــع غیرقابــل عبور نیســت،

غربی بعالوه هزینه جاری بهرهبرداری از خط لوله گاز اســت ،در

هرچنــد ترانزیــت انــرژی از یــک کشــور ثالــث ،بــه طــور طبیعــی

حالی که محدوده باالتر نشاندهنده قیمت  netbackصادرات

چالشهائــی برای اجرای پروژه و عملیات آینده آن در بر خواهد

بــه بــازار اروپا و پوشــش هزینه ســرمایه مــورد نیاز بــرای احداث

داشت.

خط لوله  2 Power of Siberiaمیباشــد.

ایــن پروژه خطلوله ،تا رســیدن بــه تصمیم نهایی ســرمایهگذاری

از منظــر چیــن ،خطلولــه  2 Power of Siberiaاز نقطه ورود به

( )FIDفاصله زیادی دارد .گازپروم در مارس  2020کار مهندسی

خــاک چین تا مراکز اصلــی مصرف گاز این کشــور ،فاصله اندکی

و طراحــی ( )FEEDپــروژه را آغــاز نمــود ،در  25اوت  2020نیــز

دارد .این مساله ،اقتصادی بودن سایر مبادی صادراتی به چین

مدیرعامــل گازپــروم ،تفاهــم نامــهای را بــا معــاون نخســت وزیر

بــه ویژه از ترکمنســتان را تحــت تاثیر قرار خواهد داد.

مغولســتان امضا کرد تا شــرکتی را ایجاد کنند کــه مطالعه امکان

نگرانــی اصلــی چین در مورد مســیر جدید Power of Siberia2

ســنجی بخش مغولی خط لولــه را انجام دهد .اما هنوز گا مهای

گــذر حــدود  980کیلومتــر خطلولــه از خــاک مغولســتان اســت.

بیشــتری برای پیشــبرد این پروژه باید برداشته شــود .نکته مهم

واردات گاز چیــن از آســیای مرکــزی ،نیز بعضا از طریــق ترانزیت

ایــن اســت که ایــن پــروژه بــه انــدازه کافی بــرای همــه طرفهای

وارد خاک چین میشــود ،اما این مســیر شــامل ترانزیت از خاک

آن جــذاب به نظر برســد تا منتظــر انتقال گازطبیعی توســط این

کشــوری خواهــد بــود کــه خــود عرضهکننــده گازطبیعی نیســت.

خطلوله در دهه آتی باشــیم.

مغولســتان بدون شــک بهدنبال کســب درآمد از طریق ترانزیت
گاز از خــاک خود خواهد بود و نیــز تمایل دارد در صورت امکان،
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جمعبندی و نتیجهگیری
انتظــار میرود حجم صــادرات گازطبیعی روســیه طــی دوره -2040
 2017بــا  40درصــد افزایــش بــه  328میلیــارد متر مکعب برســد که
حاکــی از  94میلیــارد متــر مکعــب افزایــش حجــم صادرات تا ســال
 2040خواهد بود .با توجه به برنامه گســترده روســیه برای افزایش
ظرفیــت تولید  LNGخود ،ایــن انتظار وجود دارد کــه ظرفیت تولید
 LNGایــن کشــور از  14/6میلیــارد متــر مکعب در ســال  2016با نرخ
رشد فوقالعاده ساالنه  9/74درصد به  40/6میلیارد متر مکعب در
ســال  2027افزایش یابد .به عبارتی چنانچه این کشــور ،برنامهای
برای افزایش ظرفیت تولید  LNGخود پس از ســال  2027نداشــته
باشــد ،حجم در دســترس گازطبیعی این کشور برای اضافه نمودن
بــه صــادرات از طریق خطلوله تا ســال  2040حــدود  70میلیارد متر
مکعــب خواهــد بــود .بــه عبارتــی این کشــور ضمــن حفــظ بازارهای
موجــود خــود و نیــز افزایــش حجــم صــادرات  LNGبه بازارهــای گاز
جهــان ،امــکان افزایــش حجــم صــادرات خــود را بــه چیــن خواهــد
داشــت .در مقابــل واردات گازطبیعــی چیــن از حــدود  106میلیــارد
متر مکعب در سال  2017به  369میلیارد متر مکعب در سال 2040
افزایــش خواهــد یافــت که نشــان دهنده حــدود  263میلیــارد متر
مکعب افزایش واردات طی این دوره خواهد بود .واردات گازطبیعی
چیــن در ســال  2017حدود  43درصــد تقاضای این کشــور را تامین

22

مینمود ،اما انتظار میرود که این سهم در سال  2040به  52درصد
افزایش یابد.
از منظــر جمهــوری اســامی ایــران ،صــادرات گازطبیعــی بــه یکی از
روبهرشــدترین بازارهــای انــرژی و گاز جهــان ،مســلما حائز اهمیت
خواهــد بود ،هرچنــد با توجه به مســافت جغرافیائــی موجود و نیز
کشــورهای مســیر ترانزیت گاز به این کشــور ،صادرات گاز ایران به
چیــن از مســیر خشــکی ،حداقل در حــال حاضر ،به نظــر غیرممکن
بــه نظــر میرســد و احــداث خطلولــه از مســیر دریــا ،به دلیــل عمق
قابل توجه و نیز مســیر بســیار طوالنی از هند تا چین ،بدون تردید
غیراقتصادی خواهــد بود .بنابراین ،تنها گزینه ایران برای صادرات
گازطبیعی به چین ،مایعســازی آن و صادرات  LNGخواهد بود.
هرچنــد ایــران امکان صادرات گاز به چین توســط خطلوله را ندارد،
امــا در صــورت احــداث واحدهــای مایعســازی گازطبیعــی ،خواهــد
توانســت راهی به این بازار بیابــد ،هرچند برای چین به عنوان یکی
از بزرگتریــن واردکننــدگان انرژی جهان ،واردات گازطبیعی توســط
خطلوله ،به دلیل امنیت عرضه ایجاد شده ،ارجحتر از واردات LNG
خواهد بود و انتظار میرود این کشــور عــاوه بر واردات گازطبیعی
توســط خطلولــه و نیــز قراردادهــای بلندمــدت واردات  ،LNGاز
واردات  LNGبــرای كنتــرل تــراز گاز مصرفــی و پیکســائی بــازار گاز
خود استفاده نماید.

محیط زیست و فناوری

توسعه هیدروژن کمکربن در مصر
مهدیه ابوالحسنی چیمه

 -1مقدمه

 -2سیاســتها و برنامههای جــاری هیدروژن در مصر

مصــر یکــی از قدرتهــای بــزرگ اقتصــادی در منطقه منــا بوده و

مصــر در حــال برنامهریــزی و اجــرای سیاســتهایی بــه منظــور

بعضــی از صنایــع آن ،از منابــع بزرگ انتشــار گازهــای گلخانهای

کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــهای ایــن کشــور در چارچــوب

هستند .این کشور در چارچوب توافقنامه آب و هوایی پاریس،

توافقنامــه پاریــس در ســال  2015اســت .تمرکــز آن در بخــش

به منظور دســتیابی به کاهش انتشــار گازهای گلخانهای حاصل

انــرژی (بزرگتریــن تولیدکننــده گازهــای گلخانــهای مصــر) روی

از تغییــرات آبوهــوا ،روی یــک برنامــه بلنــد پروازانه بــه منظور

افزایش ســریع ســهم انرژ یهای تجدیدپذیــر در تولید برق مصر

گســترش انرژ یهای تجدیدپذیر متمرکز شــده است.

اســت .همچنیــن در حــال برنامهریزی و اجــرای پروژههایی برای

برخــی از صنایــع اصلــی مصــر ،مصرفکنندگان بــزرگ هیدروژن

بهــرهوری انرژی صنعتی و کاهش آلودگــی در صنعت (یکی دیگر

هســتند کــه بــه صــورت محلــی بــا اســتفاده از گاز طبیعــی بومــی

از منابع بزرگ انتشــار گازهای گلخانهای در مصر) ،اســت.

(بــدون کاهــش انتشــار د یاکســیدکربن ناشــی از ایــن فرآینــد

این کشــور در حال بازنگری «اســتراتژی یکپارچه انرژی پایدار»

تولیــد) ،تولیــد میشــود .در بلندمــدت ،تولید و مصــرف این نوع

و گســترش آن تــا ســال  2040بوده و عالوه بــر تمرکز این کشــور

هیدروژن،کــه بعنــوان هیدروژن خاکســتری شــناخته میشــود،

بــر نقش انرژ یهــای تجدیدپذیر در ترکیب انرژی مصر ،توســعه

میتوانــد بــه یــک چالــش جــدی بــرای صــادرات محصــوالت

پروژههــای هیــدروژن کمکربــن نیــز در دســت بررســی اســت.

تولیــدی مصــر تبدیــل شــود .بنابراین ،دولت این کشــور در حال

کمیتــهای بلندپایــه از نماینــدگان ارشــد وزارتخانههــای مختلــف

برنامهریــزی بــه منظــور جایگزینی و توســعه هیــدروژن کمکربن

بــه منظور تهیه اســتراتژی ملی هیدروژن برای مصر ایجاد شــده

اســت و یــک کمیته بیــن وزارتی را بــه منظور تهیه یک اســتراتژی

اســت .ایــن کمیته بایــد فرصتهــای تولید هیــدروژن کمکربن و

ملی هیدروژن برای مصر تشــکیل داده اســت.

مســائل مالی این پروژههای هیدروژنی را بررســی کند.

کشور مصور بعنوان یکی از اولین کشورهای منطقه منا ،در تولید

مصــر در حال حاضر اقدامات متعددی را برای توســعه طرحها و

و اســتفاده از هیدروژن سبز شناخته شده است .در سال،1960

پروژههــای هیــدروژن کمکربن انجــام میدهد .در ژانویه ،2021

شــرکت صنایع شیمیایی مصر (کیما )  1شــروع به تولید هیدروژن

ســبز بــا اســتفاده از منابــع برقآبی از ســد اســوان  2کــرد (چوکی
و همــکاران .)1980 ،بــا ایــن حال ،زمانیکــه نیروگاه کیما در ســال

3

موافقنامــهای را بــا زیمنــس آلمــان بــرای تولید هیدروژن ســبز
در مصــر امضــا کــرد .در آگوســت  ،2021ایــن موافقنامــه بــه یک

یادداشــت تفاهــم  4ارتقا یافت و با شــرکت هلدینگ برق مصر

5

 2019بازســازی و توســعه یافــت ،تولیــد هیــدروژن ســبز از طریق

(بــرای توســعه مشــترک صنعــت مبتنــی بــر هیــدروژن در مصــر

الکترولیــز متوقــف شــد و کیمــا بــه تولید هیــدروژن خاکســتری با

بــا قابلیــت صــادرات) امضــا شــد کــه شــامل توســعه یــک پــروژه

اســتفاده از فرآینــد اصالح متان بخار روی آورد (براون.)2019 ،

آزمایشــی ،دارای  100تــا  200مــگاوات ظرفیــت الکترولیــز اســت

در حــال حاضــر تمــام هیدروژنــی کــه در مصــر تولید میشــود در

(زیمنس انرژی.)2021 ،

داخل این کشــور مصرف میشود.
1. KIMA
2 . Aswan dam
3. letter of intention
4 . Memorandum of Understanding
5 . Egyptian Electricity Holding Company
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در آوریــل  ،2021ایــن کشــور توافقنامــه ای را بــا یــک شــرکت
بلژیکــی  1با موضوع توســعه تولید هیدروژن ســبز در مصر امضا

کــرد (مصــر امروز .)2021 ،در جوالی  ،2021شــرکت بــزرگ نفتو
گاز ایتالیــا  ،2تفاهمنامــهای را بــا شــرکت هلدینــگ بــرق مصــر

3

و شــورای اعتباربخشــی مصــر  4به منظــور ارزیابی امکانســنجی

فنی و تجاری پروژههای تولید هیدروژن در این کشــور امضا کرد
(شــرکت بزرگ نفت و گاز ایتالیا .)2021 ،اخیرا ً ،در اکتبر ،2021

قــراردادی بیــن شــرکت مصری و اماراتــی فرتیگلوب  5و شــرکت
انرژ یهــای تجدیدپذیــر نــروژی اســکاتک  6بــه منظــور توســعه

مشــترک پروژه هیدروژن ســبز و آمونیاک ســبز در عین سخنه

7

در ســاحل دریای ســرخ امضا شــد (استیونســون .)2021 ،عالوه
بر این ،در می  ،2021این کشــور شــش پیشنهاد از شش شرکت
مختلــف بــرای را هانــدازی پروژههــای هیــدروژن ســبز در مصــر
دریافت کرده اســت (فارگ.)2021 ،

 -2-3پتروشیمی
بــر اســاس داد ههــای شــرکت هلدینــگ پتروشــیمی مصــر ،ایــن
کشــور در ســال  2018یــک میلیون تــن متانول تولید کرده اســت
(نــوران .)2019 ،نیمــی از آن در بــازار داخلــی فروختــه شــده و
مابقــی صادر شــده اســت .برآورد می شــود بــه ازای یــک میلیون
تــن متانــول تولیــد شــده در این کشــور 125 ،هزار تــن هیدروژن
مصرف شده است.
 -3-3فوالد
صنعــت فــوالد یکــی از اصلیتریــن صنایعــی اســت کــه هیدروژن
زیــادی مصــرف میکنــد .هیــدروژن بــرای احیــای ســنگ آهــن

در فرآینــدی بــه نــام آهــن احیــای مســتقیم ( 8آهــن اســفنجی)
اســتفاده می شود .در مصر ،سه شرکت فوالدی  9کارخانههای

کاهــش مســتقیم دارنــد .شــرکت عــز اســتیل  10بزرگتریــن
تولیدکننــده مســتقل فــوالد در شــمال آفریقــا و خاورمیانــه و

-3صنایــع اصلی مصرفکننــده هیدروژن در مصر
در ســا لهای  2018تــا  ،2019بخــش صنعــت بــا مصــرف ســاالنه
حــدود  14میلیــارد مترمکعــب یــا نزدیــک بــه یــک چهــارم مصــرف
گاز خانگــی مصــر ،دومیــن مصرفکننــده گاز پــس از بخــش برق
بــود .تولید کــود به تنهایی حدود  46درصــد از کل مصرف بخش
صنعتی را به خود اختصاص داده اســت .پس از آن صنعت آهن
و فــوالد و بخــش نفــت (پاالیشــگا هها ،پتروشــیمی ،متانــول و
مشــتقات گاز) به ترتیب در رد ههای بعدی مصرفکننده صنعتی
گاز در مصــر قــرار گرفتنــد .تمــام ایــن صنایــع مصرفکننــده گاز
طبیعــی ،مصرفکننــدگان اصلی هیدروژن در مصر نیز هســتند.

دومیــن تولیدکننــده بزرگ محصــوالت آهن اســفنجی در جهان
بــوده کــه دارای چهــار کارخانــه احیــا مســتقیم بــا ظرفیــت کل
ســاالنه  5میلیون تن اســت .فوالد بشــای  11دومیــن تولیدکننده

بــزرگ فــوالد در مصر بــا ظرفیت ســاالنه  2میلیون تن و ســومین
شــرکت بزرگ ،شرکت فوالد سوئز با ظرفیت تولید ساالنه 1.95
میلیون تن می باشــند.
 -4-3پاالیش
در ســطح جهانــی ،صنعــت پاالیــش بزرگتریــن مصــرف کننــده

هیــدروژن اســت (ایرِنا  .)2019 ،12با ایــن وجــود ،تخمین مقدار
هیدروژن مصرفی توســط این صنعت بســیار ســخت اســت .این

دشــواری به دلیــل ترکیبی از پارامترهای در حال تغییر اســت که

 -1-3کود شــیمیایی
هیــدروژن بصــورت محلــی در صنعــت کــود بــه منظــور تولیــد
آمونیاک برای تولید کودهای نیتروژندار اســتفاده میشــود .در
ســال  ،2019مصــر  4.2میلیون تن آمونیاک تولید کرد (ســازمان
زمینشناســی ایاالت متحده .)2020 ،با فرض این که هیدروژن
تقریبــا 18درصــد از وزن آمونیــاک را تشــکیل میدهــد ،می توان
دریافــت که مصــرف هیــدروژن در صنعت کود برای ســال 2019

زیربنــای فرآینــد پاالیــش هســتند .هیــدروژن در فرآینــد تصفیه
بــرای تثبیــت کاتالیــزوری فرآورد ههــای نفتــی بــه صــورت حــذف
مــواد تشــکیلدهنده و ناخالصیهــای غیر ضــروری از مواد اولیه
و محصوالت اســتفاده می شــود .ســولفور یکی از اجــزای کلیدی
اســت کــه به دلیــل اثرات مضر آن بر سیســتم تنفســی انســان و
محیط زیســت باید حذف شود.

تقریبــا برابر با  756هزار تن بوده اســت.
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7 . Ain Sokhna

1.DEME: Dredging, Environmental and Marine Engineering

8. DRI: Direct Reduced Iron

)2 . ENI: Ente Nazionale Idrocarburi (Italian pronunciation

9 . Ezz Steel, Beshay Steel, and Suez Steel company

3 . EEHC: Egyptian Electricity Holding Company

10 . Ezz Steel

4 . EGAS: Egyptian Accreditation Council

11 . Beshay Steel

5 . Fertiglobe

12 . IRENA: International Renewable Energy Agency

6 . Scatec

مصر ســه دســته اصلی مخلــوط نفت خام تولید مــی کند :ترکیب

هســتند .این کشــور دارای ظرفیت تولید  814000بشــکه در روز

ســوئز ،مخلــوط بلیــم و مخلــوط بیابــان غربــی .ترکیــب ســوئز و

اســت .در ســال  ،2019ظرفیت تولید بالفعل پاالیشــگا ههای آن

ترکیــب بلیــم از میادیــن فراســاحلی قدیمــی در خلیــج ســوئز

 559000بشکه در روز بود (اوپک .)2020 ،بنابراین تخمین زده

اســتخراج میشــوند .هــر دو بــه صورت محلــی تصفیــه و مصرف

میشود که ساالنه حدود  300هزار تن هیدروژن توسط صنعت

مــی شــوند و تنها حجم کمی از آنها صادر می شــود .این میادین

پاالیش مصر مصرف می شــود.

نفتی در حال حاضــر بزرگترین تولیدکنندگان نفت خام در مصر
هســتند و  56درصد از کل تولید این کشــور را تشکیل میدهند.

 -4مصرف هیدروژن

ترکیــب بیابــان غربــی از میادیــن نفتــی جدیــد در بیابــان غربــی

در جدول  1مقــدار تخمینی مصرف هیدروژن در مصر به تفکیک

تولیــد میشــود .ایــن میادیــن نفتــی بــا  56درصــد از کل تولیــد

بخشهــای مختلــف نشــان داده شــده اســت ،بــر ایــن اســاس

در حــال حاضــر بزرگتریــن تولیدکننــدگان نفــت خــام در مصــر

مقدار تقریبی کل آن  1824540تن تخمین زده شــده اســت.

جدول  .1خالصه تخمینی تولید/مصرف هیدروژن مصر (تن)
صنعتآمونیاک

756،000

صنعت فوالد

643،000

صنعتپاالیش

300،000

صنعتمتانول

125،000

کل

1،824،540

در نمودار  1ســهم تخمینی مصرف کنونی هیدروژن ،به تفکیک هر یک از بخشهای مختلف مصرفکننده نشــان داده شــده اســت.
نمودار.1سهمتخمینیمصرفکنونیهیدروژندرمصربهتفکیکبخشهایمختلف

 -5جایگزینــی مصرف هیدروژن خاکســتری موجود
امــروزه هیــدروژن ،بصــورت گســترد های در صنایع کلیــدی مصر
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .بنابرایــن تمرکــز روی معرفــی
هیــدروژن کمکربــن (هیدروژن آبی یا ســبز) به منظور اســتفاده
در ایــن صنایــع ،که در حال حاضــر هیدروژن خاکســتری مصرف
میکننــد و بخشهایــی کــه کاهــش انتشــار بــرای آن دشــوار
اســت ،معطوف شده اســت .را هحلهایی نظیر اســتفاده از برق
مســتقیم ،از نظــر تجــاری قابــل اجرا نبــوده و یا دارای اشــکاالت

فنی در این بخشها هســتند.
باتوجــه بــه این مســئله کــه حــدود  1.825میلیون تــن هیدروژن
خاکســتری در مصــر تولید و مصرف شــده ،می تــوان دریافت که
16میلیــون تــن د یاکســیدکربن در جــو منتشــر شــده اســت کــه
نشــاندهنده  6درصــد از کل انتشــار د یاکســیدکربن فعلی این
کشــور بــوده که اجتناب و یا کاهش آن دشــوار اســت .بنابراین،
هیــدروژن کــم کربــن نقــش مهمــی در کاهــش انتشــار گازهــای
گلخانــهای در صنایع مصر دارد.
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پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review
هیدروژن آبی با روش مشابه هیدروژن خاکستری ،اما با واحدهای
جذب و ذخیره کربن و یا واحدهای جذب ،ذخیره و استفاده کربن

1

بــه منظــور حذف دیاکســیدکربن 2منتشــر شــده در طــول فرآیند،
تولید میشــود ،که میتواند در ابتدا نقشــی برای معرفی هیدروژن
کمکربن در مصر داشته باشد.
هیدروژن سبز از طریق فنآوریهای مختلف الکترولیز ،با استفاده
از برق تولید شده از منابع تجدیدپذیر انرژی مانند انرژی خورشیدی
و باد تولید می شــود .تخمین زده شده که حدود  61مگاواتساعت
بــرق تجدیدپذیــر ،برای تولید  1تن هیدروژن ســبز مورد نیاز اســت.
بنابرایــن ،بــرای تغییر از تولیــد فعلی هیدروژن خاکســتری در مصر
بــه هیــدروژن ســبز 110،585 ،گیــگاوات ســاعت بــرق تجدیدپذیــر
نیــاز اســت .ظرفیت مــورد نیاز انــرژی تجدیدپذیر نصب شــده برای
تولیــد ایــن ســطح از عرضه بــرق تجدیدپذیــر 36 ،گیگاوات اســت،
که دســتیابی به این هدف بســیار چالــش برانگیز خواهــد بود ،زیرا
مجمــوع ظرفیــت بــرق نصــب شــده کنونــی در مصــر کمــی بیــش از
 58گیــگاوات اســت و ظرفیت انرژیهــای تجدیدپذیــر مختلف (به
استثنای برق آبی) تنها حدود  4درصد از این کل را تشکیل میدهد.
در ســال  ،2020ظرفیــت انرژیهــای تجدیدپذیــر نصــب شــده (بــا
احتســاب بــرق آبــی) در مصــر  5،982مــگاوات و کل بــرق تولیــدی
 2،4870گیگاوات ساعت بود (ایرِنا .)2021 ،این معادل تنها 22.5

درصد از برق مورد نیاز برای جایگزینی هیدروژن خاکستری فعلی با
هیدروژن ســبز است .بنابراین ،افزایش ظرفیت انرژی تجدیدپذیر
در این کشور ،باید با ظرفیت اختصاصی برای تولید هیدروژن سبز
توسعه یابد.

-6چالشها و فرصتهای کربنزدایی
در حــال حاضــر اتخــاذ فناوریهــای تولید هیــدروژن پاکتــر ،مانند
هیــدروژن آبــی یــا ســبز ،بــه منظــور جایگزینــی تولیــد هیــدروژن
خاکســتری در مصــر ،باتوجــه بــه هزینههای جــاری مرتبط بــا تولید
آنها ،از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیســت .با این حال ،عالوه
بــر کاهــش هزینههــای بلندمــدت مــورد انتظار ،بــه دلیــل افزایش
تالشها ،این امر میتواند با اجرای اقدامات بینالمللی کربنزدایی
جدید ،تغییر کند.
اتحادیــه اروپــا بزرگترین شــریک صادرات و واردات مصر اســت .در
ســالهای اخیر ،تجارت میان مصر و اتحادیه اروپا حدود  30درصد
از کل حجــم تجــارت مصــر را تشــکیل میدهــد (کمیســیون اروپــا،
 .)2020در ســال  ،2019کل صــادرات مصــر بــه اتحادیــه اروپــا 8.3
میلیارد یورو برآورد شده است .محصوالت صنعتی حدود  90درصد
از این صادرات را به خود اختصاص داده است .اگر اقدامات مکانیزم

تعدیل مرز کربن 3اعمال شود ،صادرات مصر به اروپا ممکن است
تحــت تأثیر این مکانیــزم مالیات کربن قرار گیــرد .بنابراین ،معرفی
اســتفاده از هیدروژن کم کربن در صنایع با کاهش انتشار دشوار،
از اعمــال این مالیات بالقوه ســنگین بــر واردات محصوالت مصری
جلوگیــری می کنــد (یا کاهش می دهد) و فرصــت هایی را برای این
کشــور ،به منظور توســعه و حتی گســترش تجارت با اتحادیه اروپا
فراهم می کند.
 -1-6طرحهای جدید پتروشیمی
در راســتای برنامــه ملــی پتروشــیمی  2020-2035مصــر ،در حال
حاضر هفت مجتمع جدید پتروشــیمی در دســت توســعه هستند.
که از متانول ،اتیلن و پروپیلن به عنوان مواد اولیه برای تولید پانزده
محصــول مختلــف اســتفاده خواهند کــرد .همچنیــن چندین طرح
توســعه برنامهریزی شــده وجود دارد که به مواد اولیه بیشتری نیاز
دارد .تولیــد حجم اضافی مواد اولیه مانند متانول به هیدروژن نیاز
دارد .در بلندمــدت ،ایــن امر به طــور بالقوه تقاضــای صنایع را برای
هیدروژن کمکربن ،افزایش میدهد.
 -2-6انعطافپذیری تولید برق
بخــش بــرق در مصــر بــه نیروگاههــای حرارتــی بــزرگ و متمرکــز
وابسته است .نیروگاههای بزرگ مقیاس انرژی تجدیدپذیر در این
کشــور حال توســعه هســتند و چندین نیــروگاه دیگر نیز در دســت
برنامهریــزی اســت( .)2021 ،NREAایــن رویکرد ممکن اســت مصر
را بــا چالشهایــی در تامیــن بــرق ،نظیر امــکان در دســترس نبودن
انرژیهــای تجدیدپذیر در برخی زمانها و یا حتی بالعکس ،مواجه
سازد.
با وجود ســهم انــدک انرژیهــای تجدیدپذیر در ترکیــب برق مصر،
در مــوارد متعــدد ،تولید برق در برخــی مناطق از مصــرف فراتر رفته
اســت .تولیــد بــرق در پــارک خورشــیدی بنبــان نیــز بــه دلیــل عــدم
وجــود گزینههایی به منظور ذخیرهســازی ،محدود شــده اســت که
ایــن مشــکل میتواند بــا صــادرات برق حل شــود ،اگر چه مســتلزم
در دســترس بــودن زیرســاختهای انتقــال و یک چارچــوب تجاری
مناسب است.
در نتیجــه ،ایــن شــبکه بــه منابعــی بــه منظــور ذخیــره انــرژی بــرای
جلوگیــری از کاهــش انــرژی تجدیدپذیــر نیــاز دارد .بــا ایــن حــال،
نمیتوانــد بــرای نیروگاههــای انــرژی تجدیدپذیــر دور از شــبکه
ذخیرهســازی انعطافپذیــری ایجــاد کنــد ،بنابرایــن گزینههایــی
مانند هیدروژن ســبز ،مشــروط به در دســترس بودن ذخیرهسازی
هیدروژن ،میتوانند مورد استفاده قرار گیرند.
1. carbon capture and storage
2 . carbon capture, storage and utilization
3 . Carbon Border Adjustment Mechanism
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 -3 -6وســایل نقلیه با گاز طبیعی فشــرده ()CNG

زمان زیادی به منظور اجرا و دستیابی به آن در مقیاس مناسب

مصــر در حــال برنامهریــزی بــه منظــور گســترش اســتفاده از گاز

مــورد نیــاز اســت که ایــن یک امــر کامــا طبیعــی اســت ،البته در

طبیعــی در بخــش حملونقــل بــه دلیــل مزایــای زیســتمحیطی

مــورد مصــر ،برخــی از چالشهــا بــر ایــن تحــوالت بیش از ســایر

آن در مقایســه بــا گازوئیــل و بنزیــن و بهــره وری بهتــر آن اســت

کشورها اثرگذار است.

(حبیــب و محمــود .)2020 ،در حــال حاضــر ،حــدود 330000
خــودرو در مصر وجود دارد که ســوخت مصرفی آنها ســیانجی

 -8نتیجهگیری

اســت و بــا اعــام وزارت نفــت ایــن کشــور ،بنــا اســت 263000

مصــر یکــی قدرتهــای اقتصــادی در منطقــه منا بــوده و با وجود

خــودروی دیگــر نیــز تــا ســال  2023به ایــن تعــداد افزوده شــود

صنایع بزرگی نظیر کود شــیمیایی ،فوالد ،پاالیش و پتروشیمی،

(الغندور.)2020 ،

این کشور جزء بزرگترین مصرفکنندگان هیدروژن خاکستری

در بلندمــدت ،هیــدروژن ســبز را میتوان بعنــوان جایگزین پاك

منطقــه اســت .در حــال حاضــر هیــدروژن خاکســتری مــورد

تری برای سیانجی در بخش حملونقل در نظر گرفت .انتقال

استفاده در این کشور بصورت محلی تهیه شده و دارای سطوح

از ســیانجی بــه هیدروژن ســبز ممکن اســت چندیــن رویکرد یا

باالیــی از انتشــار گازهــای گلخانــهای اســت .بــه همیــن علــت

گزینه داشــته باشــد .اولین رویکرد ،ترکیب هیدروژن سبز با گاز

دولــت ایــن کشــور در حــال برنامهریزی بــرای توســعه جایگزینی

انتقــال یافتــه از طریــق شــبکه گاز ملــی اســت کــه ایســتگاه های

هیــدروژن خاکســتری بــا هیــدروژن کمکربــن بــوده و در همیــن

ســوخت ســیانجی را تغذیــه میکنــد .رویکــرد دوم ایــن اســت

راســتا کمیتــهای بیــن وزارتخانــهای را به منظــور تهیه اســتراتژی

کــه زیرســاخت فعلــی ســیانجی را برای ســازگاری بــا هیدروژن

ملی هیدروژن برای مصر تشــکیل داده اســت .همچنین چندین

ســبز تغییــر کاربــری دهیــم .آخرین گزینــه ایجاد یک زیرســاخت

شــرکت بینالمللی نیز برای اجرای طرحهایی در این کشور ابراز

اختصاصی ســوختگیری هیدروژنی است.

عالقهمنــدی کرد هانــد .عمد هی توجه این گرو هها روی اســتفاده

گزینــه اول ،از آنجاییکــه چندیــن مطالعــه نشــان داده کــه

از پتانســیل ایــن کشــور در انرژ یهــای بــادی و خورشــیدی بوده

هیــدروژن را میتــوان بــا گاز طبیعــی در ســطوح درصــد متفاوتی

است .الزم به ذکر اســت در حال حاضر ،مصر بزرگترین ظرفیت

بســته بــه وضعیــت هــر شــبکه و مقــررات موجــود ترکیــب کــرد،

نصــب شــده انرژ یهــای تجدیدپذیر بــا هزینههــای تولید نســبتا

قابــل تامــل اســت( .)2019 ،IEAبــا این حال ،بــه منظــور جبران

رقابتــی در منطقه منا را به خود اختصاص داده اســت.

چگالــی کمتر انرژی هیدروژن ،خود جایگاه ســوخت ســیانجی

بــا ایــن حــال ،در حــال حاضــر جایگزینــی اســتفاده از هیــدروژن

بایــد بــرای پذیــرش ترکیــب ســوخت اصــاح گــردد و کمپرســور

خاکســتری ،بــا هیــدروژن کــم کربــن (ســبز یــا آبــی) ،بــه ویژه در

قدرتمندتــری نصــب شــود .عــاوه بــر ایــن ،بــه منظــور جلوگیری

بخشهایــی کــه کاهــش انتشــار بــه ســختی صــورت میگیرد ،از

از شــکنندگی و نشــت مخــازن ذخیــره ســیانجی ،بایــد از فوالد

نظــر تجــاری جــذاب نیســت ،زیــرا هزینــه تولیــد هیدروژن ســبز

ضــد زنگ ســاخته شــده و بــا مــواد پلیمری پوشــش داده شــوند.

بســیار باالتــر از هزینههــای تولیــد هیــدروژن خاکســتری یــا آبی

بنابرایــن ،تأثیــر مالی هزینه اضافی برای اصالح جایگاه ســوخت

اســت .همچنین ،هزینه باالی توســعه واحدهای جذب و ذخیره

ســیانجی باید ارزیابی شــود تا در مورد امکانپذیر بودن چنین

کربن یا واحدهای جذب ،ذخیره و اســتفاده کربن که برای تولید

گزینــهای تصمیمگیــری شــود .گزینــه دوم یعنی اســتفاده مجدد

هیــدروژن آبــی مــورد نیــاز اســت ،همچنــان بــه عنوان یــك مانع

از جایگاه های ســوخت سیانجی مشکلسازتر خواهد بود زیرا

اصلی باقیمانده اســت.

گران اســت و از نظر مالی جذاب نیســت (جوان اوگدنا.)2018 ،

مصر نیز مانند بسیاری از کشورهایی که مشتاق توسعه اقتصاد

گزینــه آخــر یعنی توســعه زیرســاخت ســوختگیری هیدروژنی،

هیــدروژن کمکربــن و به طــور خاص هیدروژن ســبز هســتند ،با

پرهزینه تر اســت و در حال حاضر امکانپذیر نیســت.

یک ســری چالشها مواجه است ،از جمله موانع کربنزدایی که

-7چالشهــای پیش روی مصر برای توســعه هیدروژن

میتوان به آن اشــاره کرد شــامل موارد زیر می باشد:
 )1مســائل مرتبــط بــا در دســترس بــودن ظرفیــت بــزرگ و

دولــت مصــر تــاش زیــادی بــرای توســعه اقتصــاد هیــدروژن

اختصاصی منابــع تجدیدپذیر انرژی

کمکربــن میکنــد و شــرکتهای بینالمللــی عالقــه زیــادی بــه

 )2افزایــش به موقع ظرفیــت الکترولیز

طرحها و یا پروژههای هیدروژن ســبز در مصر داشــتهاند .با این

 )3تامین مالی چند میلیارد دالری کل زنجیره تامین هیدروژن

حال ،با توجه به چالشهای چند جانبهای که مصر (یا هر کشور

سبز

دیگری) در توســعه هیدروژن کمکربن با آن مواجه خواهد شد،
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پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review
وجــود یــک چارچــوب قانونــی و نظارتــی حمایتــی ،پیــش نیــازی

کربن آن ،به ســرعت برطرف شود .البته باید توجه داشت تولید

کلیــدی بــرای توســعه اقتصــاد هیــدروژن کمکربــن اســت ،اگــر

کنونی هیدروژن خاکســتری ســهم ناچیزی از مصرف گاز داخلی

اقدامــات نظارتــی (ماننــد مکانیــزم ملــی قیمتگــذاری کربــن)

ایــن کشــور را به خــود اختصــاص میدهد .عــاوه بر ایــن ،تولید

منجــر بــه افزایــش هزینههــای کاالهــای تولیــدی صنایــع محلــی

هیــدروژن آبــی به حجــم بیشــتری از گاز طبیعی بــرای واحدهای

شــود ،میتوانــد فعالیــت آنهــا را در کوتا همــدت تــا میانمــدت

جــذب و ذخیــره کربــن یــا واحدهــای جــذب ،ذخیــره و اســتفاده
کربــن ،نیــاز دارد .هرچنــد این نیــاز نســبتا ً کوچک اســت ،اما در

ایــن ،میتوانــد منجــر بــه درخواســت احتمالــی این صنایــع برای

دورههایــی کــه عرضــه گاز محدود اســت میتواند حیاتی باشــد.

دریافــت یارانههــای دولتی بــه منظور جبــران افزایــش هزینهها

اگــر تــراز گاز طبیعــی مصــر دوباره بــا چالش هــای عرضــه مواجه

شــود ،که تامین آن برای دولت مصر بســیار دشــوار خواهد بود.

شــود ،نــه تنهــا تولید هیــدروژن آبــی تحت تأثیــر قرار مــی گیرد،

بــا ایــن وجود ،بخشــی از صنایع مصــر مانند صنایعــی که کاهش

بلکــه تولیــد هیــدروژن خاکســتری مبتنی بــر گاز طبیعــی موجود

انتشــار گازهــای گلخانهای در آنها دشــوار اســت ،بایــد در بلند

در کشــور نیز محدود می شود.

مــدت محصوالت خــود را کربنزدایــی کنند تا بتوانند دسترســی

بــا وجود اینکه مصر یکی از اولین کشــورهای منطقه منا بوده که

به بازارهــای صادراتی بینالمللــی را حفظ کنند.

هیــدروژن ســبز تولید کرده اما به دلیل مالحظــات هزینه ،تولید

چشــمانداز توســعه هیدروژن ســبز در این کشــور ،به دســتیابی

آن دو ســال پیــش متوقــف شــده اســت .پس بایــد دید آیــا مصر

به ســهم قابل توجهی از انرژ یهــای تجدیدپذیر در ترکیب تولید

میتوانــد تولید هیدروژن پاک خود را از ســر بگیرد و یک اقتصاد

بــرق کشــور به همراه عرضه انــرژی تجدیدپذیــر رقابتی و مقرون

هیــدروژن کمکربن در مقیاس بــزرگ ایجاد کند؟

بــه صرفــه که بــه طور کامــل بــه تولید هیــدروژن ســبز اختصاص

مصر یک گزینه مهم برای توســعه تولید و اســتفاده از هیدروژن

داده میشــود بستگی دارد.

سبز است .با این حال ،مصر برای تحقق بخشیدن به این هدف

هیدروژن آبی گزینه خوبی برای جایگزینی هیدروژن خاکستری

و پشــت ســر گذاشــتن چالشهای پیــش رو نیازمنــد زمانی حتی

در این کشور است ،اما باید موانع تامین مالی توسعه واحدهای

فراتر از سال  2030است.

بــه تاخیــر انداختــه و یــا اجــرای آنهــا را تضعیــف کند .عــاوه بر

جــذب و ذخیــره کربــن یــا واحدهــای جــذب ،ذخیــره و اســتفاده
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موسسهمطالعاتنیبا مللیارنژی
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