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پژوهشکده اقتصاد انرژی

تحلیــل هفتگی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review

اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) :دکتر محمدصادق جوكار -دکتر مجتبی رجببیگی
مهرزاد زمانی-دکتر غالمعلی رحیمی -مهدی یوسفی -دکتر محمدعلی حاجی میرزایی -دکتر داریوش وافی

ســطح پاییــن ذخایــر نفــت خــام چیــن در آســتانه نشســت
اوپــک پــاس

جذابیــت شــرکتهای بــزرگ نفتــی بــا افزایــش
تقاضــای انــرژی

كاهش قیمت نفت با آزادسازی ذخایر سوخت چین

آرامکــو عربســتان ســود  30.4میلیــارد دالری در
ســه ماهــه ســوم  2021بــه ثبــت رســاند

مذاكــره عــراق بــا عربســتان ســعودی بــرای امضــای
قراردادهــای چنــد میلیــارد دالری
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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  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
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82.2

4.6

هفته منتهی به  15اکتبر 2021

82.55

3.3

81.04

3.5

83.85
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هفته منتهی به  22اکتبر 2021

83.52

1.2

83.43

2.9

84.62

0.9

هفته منتهی به  29اکتبر 2021

83.64

0.1

83.72

0.3

84.5

-0.1

مدیرمسئول :دکترمحمد صادق جوكار
		
ناظر علمی :مهرزاد زمانی

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

رونــد کاهشــی ذخیرهســاز یها و نــا
اطمینانــی در مــورد ســوخت زمســتانی
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تحوالت بــازار نفت در هفته منتهی به 29
اکتبر 2021

بررســی چشـمانداز تولیــد گاز در کشــور آذربایجــان و
تأثیــر آن بــر منافــع ج.ا.ایران
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تحــوالت مصــرف انــرژی متاثــر از تحــوالت
تكنولــوژی و برقــی كــردن

فناو ری ان رژی
محیط زیست
و

نمودار قیمت نفت برنت و وســت تگزاس در بورس آیس و نایمکس در  29اکتبر 2021

نمودار روند هفتگی ذخیرهسازیهای منطقه کوشینیگ اوکالهاما(میلیون بشکه)
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اقتصاد انرژی
جذابیــت شــرکتهای بــزرگ نفتــی بــا
افزایــش تقاضــای انــرژی

شــورون نشــان داد که در این بازه زمانی بیشــترین جریان
نقدی آزاد را در تاریخ  142ســاله خود ایجاد کرده اســت.
شرکت مستقر در ســن رامون کالیفرنیا به سرمایه گذاران
گفــت کــه قصــد دارد در ســال آینــده هزینــه هــای ســرمایه
خــود را  20درصــد کمتــر از ســطح قبل از کوویــد ()COVID
نگــه دارد و در عین حال بازخرید ســهام را افزایش دهد.

4

به گفته مدیر ارشــد مالی  ،Pierre Breberبودجه سرمایه

آخرین گزارشهای درآمدی از بزرگترین شرکتهای نفتی
جهان ســیگنال کامــا ً غیرمعمولــی را برای ســرمایهگذاران

ســال  2022آن در پاییــن تریــن حــد از محــدوده  15تــا 17

ارســال کــرده اســت .اینكــه ایــن شــركت هــا عالقــهای بــه

میلیــارد دالری آن قــرار خواهــد گرفت که حــدود  60درصد

صرف هزینه بیشــتر بــرای افزایش ظرفیت و برآورده کردن

کمتــر از ســطح ســال  2014اســت و بــه مرور زمــان اکثریت

تقاضای فزاینده انرژی پس از شوک  19-COVIDندارند .در

قریب به اتفاق وجه نقد مازاد به صورت رشــد ســود سهام

عوض ،آنها قصد دارند پول نقد بیشتری را به سهامدارانی

باالتر و بازخرید به ســهامداران بازخواهد گشت.

کــه صبورانــه منتظــر بودند تــا شــاهد تغییر در ثــروت خود

بازار ســهام در پایان هفتــه معامالتی با قیمت  114.49دالر

باشــند ،برگرداننــد .ایــن گــزارش توســط دو شــرکت بــزرگ

بســته شد .شــورون ســود ســه ماهه  1.34دالر به ازای هر

نفتی ایاالت متحده اکســون موبیل و شــورون و همچنین

ســهم پرداخت می کند که بازدهی ساالنه حدود  ٪4.74را

غول اروپایی رویال داچ شــل به وضوح بیان شد.

ارائه می دهد .اکســون روز چهارشنبه سود سه ماهه خود

قیمــت نفــت خام آمریــکا در ماه گذشــته برای اولیــن بار از

را  1ســنت افزایــش داد کــه اولیــن افزایش از این دســت از

سال  2014به باالی  80دالر در هر بشکه رسید .زیرا تقاضا

ســال  2019بود  XOM .ســود ســه ماهه  0.88دالر به ازای

پــس از كاهش به دلیــل  19-COVIDافزایش یافته اســت.

هــر ســهم را بــرای بــازده ســاالنه  5.47درصــد پرداخت می

تقاضای جهانی انرژی ســریعتر از آنچه پیشبینی میشــد

کند .اکســون روز جمعه با قیمت  64.47دالر بسته شد که

در حال افزایش اســت و تولید جهانی نفت در تالش است

کمتــر از هدف  12ماهــه گلدمن یعنی  68دالر بود.

تا افزایــش مصرف را جبران كند.

ســهام شــرکتهای بــزرگ نفتــی همچنــان جذاب هســتند

صنــدوق  ETFکــه  10دارایــی برتــر آن شــامل اکســون و

زیــرا تقاضــای انــرژی بــا از از بیــن رفتــن کوویــد بــه شــدت

شــورون اســت برای ســال بیش از  55درصد رشــد داشــته

افزایش یافته است .آخرین ترازمالی این شرکت ها نشان

است .این عملکرد با دستاوردهای قابل توجهی پشتیبانی

می دهد که سرمایه گذاران از طریق افزایش سود سهام و

شده است .روز جمعه ،انتشار درآمد سه ماهه سوم 2021

بازخرید ســهام پاداش زیادی دریافت خواهند کرد.

آرامکــو عربســتان ســود  30.4میلیــارد
دالری در ســه ماهــه ســوم  2021بــه ثبــت
رســاند

ســود مــی بــرد ،اعــام کرده اســت که درآمــد خالــص آن به
دلیــل افزایش قیمت نفت خام و حجــم فروش و همچنین
افزایــش حاشــیه ســود پاالیــش و مــواد شــیمیایی افزایش
یافته است.
در ســه ماهــه چهــارم ،آرامکو عربســتان ســود قابــل توجه
 18.8میلیــارد دالری را اعــام کــرد .در ســه ماهــه ســوم،

در حالی که بزرگترین شرکت های نفتی جهان همچنان از

جریــان نقــدی آزاد بــه  28.7میلیــارد دالر افزایــش یافــت

بهبود اقتصاد جهانی و افزایش قیمت نفت و گاز ســود می

کــه از  12.4میلیارد دالر برای مدت مشــابه در ســال 2020

برند ،غول نفتی عربســتان سعودی آرامکو از افزایش 158

بســیار باالتــر اســت .در نتیجــه قیمتهــای باالتــر نفــت و

درصــدی ســود ســه ماهه ســوم بــه  30.4میلیــارد دالر خبر

جریانهــای نقــدی قویتــر ،وضعیت بدهی شــرکت از ۲۳

داد .تحلیلگــران انتظار درآمد خالــص  29.1میلیارد دالری

درصد را به  ۱۷.۲درصد تقلیل داده اســت.

را بــرای ســه ماهــه داشــتند ،امــا نتایــج فراتــر از انتظــارات

عــاوه بر ایــن ،آرامکو بیان نموده کــه  7.6میلیارد دالر در

بود .در ســه ماهه سوم سال  ،2020آرامکو عربستان 11.8

ســه ماهه ســوم برای آینده ســرمایه گذاری خواهد کرد که

میلیارد دالر درآمد خالص کســب کرده بود.
امیــن ناصــر ،رئیــس و مدیرعامــل آرامکــو در اظهــارات روز

نشــان دهنده افزایش  19درصدی نســبت به مدت مشابه
در ســال  2020اســت .تقریبا ً  35میلیارد دالر برای مخارج

یکشــنبه خــود گفت کــه عملکرد اســتثنایی این شــرکت در

سرمایه ای آرامکو در ســال  2021هزینه خواهد شد.

ســه ماهه ســوم به دلیل افزایش تقاضای انرژی و افزایش

آرامكو قصد دارد تا ســال  2050به انتشــار خالص صفر در

فعالیــت اقتصــادی در بازارهــای کلیــدی بــوده اســت .وی

فعالیــت هــای خود برســد و همزمــان تولید خود را تا ســال

اضافه كــرد به دلیل تنگناهای زنجیــره تامین ،هنوز برخی

 2037بــه  13میلیون بشــکه در روز برســاند .البته برخی از

مشــكالت برای اقتصاد جهانی وجود دارد ،اما ما خوشبین

ناظــران صنعــت نفت نســبت به تعهد عربســتان ســعودی
بــرای ســرمایه گــذاری تقریبــا ً  190میلیــارد دالری بــرای

باال بماند.

دســتیابی به انتشــار خالص صفر تا سال  ،2060خوشبین

از آنجایــی کــه ایــن شــرکت از افزایــش تقاضــای جهانــی

و برخــی دیگرهم بدبین بودند.

هســتیم کــه تقاضــای انــرژی بــرای آینــده قابل پیــش بینی

انــرژی و افزایــش فعالیــت اقتصــادی در بازارهــای کلیــدی
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تحوالت بازار انرژی
ســطح پاییــن ذخایر نفــت خــام چین در
آستانه نشست اوپک پالس
چین ممکن است مجبور شود برای جبران کاهش ذخایر نفت
خام خود ،شــروع بــه خرید نفت خام با قیمت هــای باال کند و
به دنبال جلوگیری از بحران گازوئیل است .بر اساس گزارش
شــرکت تحلیــل داده کایــروس ،ذخایــر تجــاری و اســتراتژیک
نفت به پایین ترین سطح از نوامبر  2018کاهش یافته است.
چین در سال جاری تالش کرد تا با آزادسازی ذخایر نفت خام،
قیمتهــا را کاهــش دهد ،اما این کار تاثیر چندانی نداشــت و
تنها باعث کاهش ذخایر نفت این کشور شد .قیمت نفت در
سال جاری پس از کاهش روند همه گیری کرونا رشد کرد و به
باالترین سطح چند سال اخیر رسید .لذا افزایش ذخیره سازی
جذابیت کمتری برای مصرف کنندگان دارد .مهلت کمی برای
خریداران وجود دارد ،زیرا بحران جهانی انرژی باعث افزایش
تقاضا شده و اوپک پالس رویکرد محتاطانه ای را برای کاهش

كاهش قیمت نفت با آ زادســازی ذخایر
سوخت چین
چیــن ،یکــی از بزرگتریــن مصــرف کننــدگان نفــت در جهــان،
ذخایــر بنزیــن و گازوئیل خود را آزاد کرد تــا نگرانی ها در مورد
کمبود جهانی عرضه نفت کاهش یابد .اداره ملی غذا و ذخایر
اســتراتژیک چین در بیانیه ای رسمی اعالم کرد که این کشور
ذخایر دو سوخت بنزین و گازوئیل را به منظور افزایش عرضه
و حمایــت از ثبات قیمت ،آزاد کرده اســت .اگرچه بســیاری از
تحلیلگــران انتظــار دارند کــه اوپک پــاس به برنامــه افزایش
تولیــد  400هزار بشــکه در روز در دســامبر پایبند باشــد ،اما با
افزایــش درخواســت هــای دولــت بایــدن از اوپک پــاس برای
افزایــش عرضــه نفــت و بهبــود تــاش هــای واکسیناســیون
کشــورهای در حــال توســعه ،برخی ســرمایه گــذاران تصمیم
گرفته اند سرمایه گذاری در بازار نفت را کاهش دهند.
قیمت نفت در هفته گذشته به دلیل تصمیم اوپکپالس برای
حفظ افزایش تولید برنامه ریزی شده ،به باالترین حد در چند
سال اخیر رســید .جو بایدن ،رئیسجمهور آمریکا روز شنبه
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محدودیــت هــای عرضــه در پیــش گرفتــه اســت .بــرای چین،
کاهش ذخایر نفت مسئله مهم تری است ،زیرا این کشور در
حال حاضر با کمبود زغال سنگ و گازطبیعی مقابله میکند که
منجر به جیره بندی برق و کاهش تولید شــده اســت .برخی از
خرده فروشان سوخت نیز مجبور شده اند عرضه گازوئیل به
مشــتریان را محدود کنند ،زیرا این کشــور به دنبال اجتناب از
بحران انرژی دیگری اســت .چین میزان ذخایر نفت خام خود
را فــاش نمــی کنــد ،اما برخــی از شــرکت هــا از ابزارهایی مانند
ماهــواره برای برآورد حجم ذخایر اســتفاده می کنند .شــرکت
کایروس پیش بینی کرده که ذخایر تجاری و استراتژیک چین
از اواســط مارس حدود  10درصد کاهش یافته و به حدود 919
میلیون بشــکه رسیده است .ســاموئل کنگ ،تحلیلگر ارشد و
مشــاور صنعتی  FGEگفت :شرکت های نفتی دولتی چین در
دو ماه گذشته خریدهای نفت خام خود را افزایش داده اند تا
ذخایــر تجاری خــود را با وجود افزایش قیمت نفــت ،دوباره پر
کننــد .او گفت :طی چند ماه اخیر ذخایر شــرکتها تا حد زیادی
کاهش یافته و آنها را وادار به افزایش واردات برای حفظ سطح
مشخصی از ذخایر نفت خام کرده است.
از کشورهای بزرگ تولیدکننده انرژی  G20که دارای ظرفیت
اضافی هســتند ،خواســت تا تولید خود را افزایش دهند .اما
شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق ،SOMO ،روز شنبه گفت
کــه عراق نیازی بــه افزایش ظرفیت تولید خــود فراتر از آنچه
قبــا ًبــرای کشــورهای اوپکپالس برنامهریزی شــده اســت،
نمی بیند .چیوکی چن ،تحلیلگر ارشــد Sunward Trading
اظهار داشــت ،آزادســازی ذخایر ســوخت چین حاکی از این
است که هدف پکن تثبیت قیمت نفت ،درست مانند قیمت
زغال سنگ اســت .هیرویوکی کیکوکاوا ،مدیرکل تحقیقات
نیســان ســکیوریتیز گفــت :ســرمایه گــذاران احتمــاال پس از
تاییــد تصمیــم اوپک پالس در روز پنجشــنبه خریــد خود را از
ســر خواهنــد گرفت .شــرکت خدمات انــرژی بیکر هیــوز روز
جمعــه اعالم کــرد که به دلیــل افزایش قیمت نفت ،شــرکت
های انرژی ایاالت متحده برای پانزدهمین ماه متوالی در ماه
اکتبر سکوهای نفت و گاز طبیعی را اضافه کردند و آنها را به
باالترین ســطح از آوریل  2020رســاندند .اکسون و شورون
پــس از کاهش شــدید کارکنان و تولید در ســال گذشــته ،به
دنبــال افزایــش دکلهای حفاری در حوضه پرمین هســتند.
انتظــار می رود نوســانات بــازار در این هفته بــه باالترین حد
خود برسد.

تحوالت سیاستهای راهبردی و ژئوپلیتك
مذاكره عراق با عربســتان سعودی برای
امضای قراردادهای چند میلیارد دالری
بر اســاس اعــام وزیر نفت عراق این كشــور در حال مذاکره
با آرامکو برای توافق گازی اســت و قصد دارد میلیاردها دالر
قرارداد انرژی ،برق ،آب و پتروشیمی با عربستان امضا کند.
عراق به دنبال جذب ســرمایه های خارجی بیشــتر است .بر
این اساس ،عراق در حال مذاکره با آرامکو برای شریک شدن
در قراردادهای اکتشاف گاز در صحرای غربی است .گفت و
گوها برای تهیه پیش نویس قراردادهای بلندمدت اســت و
در حال حاضر کارشناسان دو کشور در حال بررسی جزئیات
هســتند .عراق همچنین در حال تشدید مذاکرات با شرکت
 ACWA Powerعربستان سعودی برای ساخت تاسیسات
نمــک زدایــی آب ،انرژی پــاک و نیــروگاه های خورشــیدی در
این کشــور است .دولت عراق قصد دارد قراردادها را قبل از
پایان دوره تصدی خود امضا کند.
عراق تحت فشــار فزاینده ای از ســوی ایاالت متحده اســت
تــا از واردات بــرق و گاز از ایــران کــه از ســال  2018تحــت
تحریم های آمریکا قرار گرفته اســت ،خودداری کند .دولت
آمریــکا از ســال  2018به عراق بــرای ادامــه واردات انرژی از
ایــران معافیــت هایی اعطا کرده اســت .عرضــه متناوب گاز

حمایت طالبان از پروژه خط لوله گاز تاپی
امیرخان متقی سرپرســت وزارت امور خارجه افغانستان در
یــک کنفرانس مطبوعاتی با رشــید مرداف وزیــر امور خارجه
ترکمنســتان اعالم كرده اســت که کار بر روی پروژه خط لوله
گاز ترکمنســتان ،افغانســتان ،پاکســتان و هنــد ( )TAPIبــه
زودی در کشــورش از ســر گرفتــه خواهد شــد .ایــن تحول در
جریــان دیدار بین یــک هیئت ترکمنســتانی و رهبری طالبان
صورت گرفت .در سفر وزیر خارجه ترکمنستان ،دو طرف در
مورد روابط سیاسی و روابط اقتصادی گفتگو کردند.
وزیــر امــور خارجــه طالبــان در یــک کنفرانــس مطبوعاتــی
مشترک با رشید مرداف وزیر امور خارجه ترکمنستان اعالم

و بــرق از ایــران منجــر بــه کمبــود گســترده بــرق ایــن كشــور
در تابســتان امســال شــد ،زمانی که دمای هوا بــه  50درجه
ســانتیگراد به ویژه در جنوب افزایش یافت .عراق به دنبال
کمک شرکتهای نفتی بینالمللی برای تامین گاز مورد نیاز
خود بوده است .بخش اعظم تولید گاز عراق همراه با نفت
می باشــد و گاز مربوطه عمدتا ًسوزانده می شود .بر اساس
گــزارش بانــک جهانی ،عراق پس از روســیه در ســال 2020
دومین کشــور از نظر سوزاندن گازهای همراه بوده است.
بر اســاس اعالم وزیر نفت عراق ،شــرکت دولتی گاز جنوب
عــراق و بیکــر هیــوز قصد دارنــد یک پــروژه بازیابــی گاز 200
میلیون فوت مکعبی در روز را در جنوب پس از تاخیری سه
ساله توسعه دهند .این پروژه ،گاز همراه از میادین ناصریه
و الغــراف در اســتان جنوبــی ذی قار را پاالیــش خواهد کرد.
این کشور همچنین پروژه هایی به ارزش  27میلیارد دالر با
 TotalEnergiesامضا کرد که شامل پروژه  2میلیارد دالری
جمــع آوری گازهــای همــراه نیز می شــود .شــبکه جمعآوری
گاز و واحدهــای پاالیــش  Ar-Ratawiظرفیــت جــذب 600
میلیون فوت مکعب گاز در روز را خواهند داشت .این پروژه
همچنیــن  12000بشــکه در روز میعانــات گازی و  3000تــن
در روز  LPGتولیــد خواهــد کرد تــا در بازار داخلی اســتفاده
شــود .این پــروژه به کاهــش اتــکاء بــه واردات گاز از ایران و
همچنیــن کاهش ســوزاندن ســوخت مایع بــرای تولید برق
کمک خواهد کرد.
كرد که در این ســفر دو روزه ،دو طــرف درباره تقویت روابط
سیاســی و روابــط اقتصــادی گفتگــو کردنــد .مســائل مهمی
مانند راه آهن و برق مورد بحث قرار گرفت .همچنین پروژه
هایی که از ســوی ترکمنســتان آغاز شــده اســت ،مانند خط
لولــه تاپــی ،به زودی عملیــات اجرایی آن در افغانســتان نیز
آغــاز خواهــد شــد .در همیــن حــال ،مــرداف از وزیــر خارجه
افغانستان دعوت کرده اســت تا به ترکمنستان سفر کند.
انتظــار مــی رود خــط لولــه تاپــی ســاالنه  33میلیــارد متــر
مکعــب گاز طبیعــی را در مســیری بــه طــول  1800کیلومتــر
از گالکینیــش ،دومیــن میــدان گازی بــزرگ جهان ،به شــهر
فضیلــکا هنــد در نزدیکــی مــرز پاکســتان منتقــل کنــد .کار
روی ایــن پــروژه در افغانســتان در فوریــه  2018آغــاز شــد و
شــامل یــک خــط لولــه گاز بــه طــول  1814کیلومتر می شــود
که از افغانســتان به پاکســتان و هند می رود و حداقل 816
کیلومتر از این خط لوله از افغانســتان می گذرد.
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پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review

تحوالت محیط زیست و فناوری
روسنفــت اســتراتژی گــذار انــرژی خــود
را در آســتانه کنفرانــس تغييــر اقليــم
اعــام میکنــد

گــذار انــرژی بایــد متعــادل ،مبتنی بــر اقتصاد و مســئولیت
اجتماعی باشــد .جامعه جهانی باید با رویکردی واحد برای
مشــکل آب و هــوای جهانــی ،توســعه و تولیــد فناوریهای
کاهش انتشار را حمایت کند .به عقیده وی نباید به دنبال
مقصر گشــت و اقدامات حمایتی یک جانبه اتخاذ كرد زیرا

شــرکت نفتــی دولتــی روســیه-روسنفت -در حال توســعه

که شــکاف موجود بین کشورهای در حال توسعه و توسعه

اســتراتژی جدیــدی بــا محوریــت گــذار بــه منابــع انــرژی

یافتــه بیش از پيش افزایش می یابــد .تنها برقراری تعادل

تجدیدپذیر است .رییس روسنفت اعالم نموده است كه

منطقی بین انرژی های ســنتی و تجدیدپذیر میتواند رشد

این شــركت در حــال حاضر در حال توســعه یک اســتراتژی

بلندمــدت پایــداری را برای اقتصاد جهانــی فراهم کند .وی

جدید با اولویت اصلی انطباق با چالش های انتقال انرژی

همچنین اســتدالل کرد که تقاضای اقتصاد به تنهایی باید

و ادغــام «برنامه ســبز» در تجارت خود اســت .روسنفت

باعــث تغییــر بــه منابع انرژی جدید شــود ،ایــن امر موجب

تنهــا در ســال  2020بیــش از  580میلیــون دالر در انــرژی

بازگشــت ســرمایهها و رشــد بلندمدت میشــود و همزمان

ســبز ســرمایهگذاری کــرده اســت و حجــم آالیندههایــی را

تقاضــا برای منابع انرژی را برآورده كرده و انتشــار گازهای

که در اتمســفر منتشــر میکند تا  14درصد در مدت مشــابه

گلخانــهای را کاهــش میدهــد .از نظــر تاریخــی ،روســیه

کاهش داده است.
مدیرعامــل روسنفــت همچنیــن در تــاش بودتاکیــد کند

ســومین تولیدکننــده بــزرگ  CO2در جهــان اســت ،اگرچه
اخیــرا ًهــدف خــود را مبنــی بــر کربــن صفــر تــا ســال 2060

كــه نفت و گاز همچنــان منابع حیاتی انرژی در کوتاه مدت

تعییــن کرده اســت و به عقیــده منتقدان روســیه به اندازه

خواهنــد بــود .او هشــدار داد کــه انــرژی هــای تجدیدپذیــر

کافــی بــرای کاهش انتشــار گازهای گلخانــه ای خود اقدام

هرگــز نمیتواننــد بــه طــور کامــل جایگزیــن ســوخت هــای

نمی کند.

فســیلی شــوند و بــه بحــران فزاینــده گاز اروپــا بــه عنــوان
نمونــهای از خطــرات گــذار شــتابزده اشــاره کــرد .فرآینــد
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ماموریــت هیــدروژن :تســریع گــذار بــه
اقتصــاد بــا کربــن كــم

هیــدروژن این اســت کــه میتواند انرژی بــدون کربن را در
بخشهای مختلف ارائــه کند .اما این تطبیق پذیری ،عدم
قطعیتهــای قابل توجهــی را نیز ایجاد می کند.
در پــروژه «ماموریــت هیــدروژن» كــه توســط مركــز بلفــر
انجــام می شــود ،بــا نگاهی انتقــادی به تمــام قطعات پازل

هیــدروژن پــاک میتوانــد نقــش مهمــی در گــذار جهانی به

انــرژی بدون کربــن ،پتانســیل هیدروژن تحلیل میشــود.

اقتصــاد کم کربن داشــته باشــد ،بهویژه بــرای بخشهایی

تنهــا بــا درک اینکــه چگونــه همــه قطعــات در کنار هــم قرار

کــه کاهــش آن ســخت اســت .همچنیــن مســیری را بــرای

گیرنــد ،میتــوان امیــدوار بــود کــه تصویــری کامــل ترســیم

دســتیابی به اهداف ملی و بیــن المللی آب و هوا و آلودگی

شــود و گــذار به اقتصــاد کم کربن تســریع شــود .همچنین

ارائــه مــی دهــد و در عیــن حــال از اتــکا بــه ســوخت هــای

اهــداف کربــن خنثــی کــه بســیاری از کشــورها بــه عنــوان

وارداتــی اجتنــاب می کند .از ســوی دیگــر میتوانــد به رفع

سیاســت هــای اولویــت ملــی تعییــن مــی کنند بــه واقعیت

مشــکالت متناوب و کاهــش انرژیهــای تجدیدپذیر کمک

تبدیــل خواهنــد شــد .اجتنــاب از تنشهــای ژئوپلیتیکــی و

کنــد و راههــای جدیدی را برای فنــاوری و کاالهــای تولیدی

کمبودهــای بازار دوران فســیلی و تقویــت رویکرد همکاری

بــاز كــرده و مزایــای اقتصــادی قابــل توجهــی را ارائــه دهد.

جهانــی از طریــق مجامــع بینالمللــی ماننــد  G20ضــروری

هیدروژن در طیف وسیعی از منابع قابل استحصال است

است .پروژه جدید مرکز بلفر ،ابتکار نوآوری فناوری انرژی

كــه توســط رنگ های مختلف نشــان داده می شــوند( آبی،

جهانــی ( ،)GETIچندیــن چالــش پیــش روی تال شهــای

ســبز ،زرد ،خاكســتری) ،اما منافع عظیمی در رنگین کمان

کشــورها بــرای اســتقرار هیــدروژن ســبز ،بــه ویــژه عــدم

هیدروژنی(تركیبی از منابع مختلف هیدروژن) وجود دارد

وجــود زیرســاخت ملــی بــرای حمــل ،ذخیــره و اســتفاده از

دو چالــش کلیــدی در حــال حاضر مانع پذیرش و اســتفاده

هیــدروژن بــه عنــوان گرمایش یا ســرمایش را بررســی می

از هیــدروژن پــاک در مقیــاس بــزرگ هســتند :هزینه باال و

کند .ذینفعان در سراســر جهان باید پیامدهای اقتصادی،

عدم وجود زیر ساخت الزم.

زیســت محیطــی ،ژئوپلیتیکــی و بــازار هیــدروژن را به طور

ســواالتی كــه مطــرح اســت عبارتند از :آیــا چین مــی تواند

کامــل ارزیابــی کننــد ،اســتراتژ یهایی را بــرای رســیدگی

موفقیــت خــود را بــا ســایر فنــاوری هــای پــاک ماننــد PV

بــه آنهــا توســعه دهنــد و برنامــه هــای اجرایــی بلندمدت را

خورشــیدی تکــرار کند و بــه عنوان یک ابرقــدرت هیدروژن

تعریــف کننــد .درک عمیقتــر ایــن پویاییهــای اساســی به

تجدید پذیر ظاهر شود؟ هیدروژن چگونه میتواند مکمل

سیاســتگذاران ،ســرمایهگذاران و ســایر ذینفعان اجازه

تالشهــای موجود بــرای برقرســانی حملونقل جادهای و

میدهــد تــا از چالشهــا و فرصتهــای اقتصــاد كــم كربــن

ریلــی ،بهویــژه بــرای مســافت هــای طوالنــی و حمــل و نقل

بــدون افتــادن در تلههــا و ناکارآمدیهــای گذشــته ،بهتــر

ســنگین باشد؟ چگونه ممکن اســت هیدروژن تجدیدپذیر

عبــور کننــد« .ماموریت هیدروژن» یك پــروژه همکاری در

در مقیــاس بــزرگ سیســتم ســاختار بازارهــای انــرژی و

مــورد آینده هیدروژن با مشــاركت  G20اندیشــكده بلفر،

ژئوپلیتیــک جهانــی را تغییر دهد؟ نیکــوال دی بالزیو ،عضو

مدرسه دولتی کندی دانشگاه هاروارد و موسسه ایتالیایی

ارشــد مرکز بلفــر معتقد اســت یکــی از جذابیتهای اصلی

مطالعات سیاســی بینالمللی ( )ISPIاست.
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اقتصاد انرژی
روند کاهشی ذخیرهساز یها و نا اطمینانی در مورد سوخت زمستانی
سروش بغدادی
 -1وضعیت اروپا

مترمکعب از ســال  2019بیشتر باشد .با توجه به روند واردات LNG

در پی کاهش عرضه گاز روســیه به اتحادیه اروپا و همچنین کاهش
ظرفیت تولید اروپا (عمدتا ًازناحیه نروژ و هلند) و همچنین کاهش

تا به اینجای ســال  2021بهنظر میرســد که واردات  LNGحدود 12
میلیارد مترمکعب کمتر از  2019خواهد بود.
بنابرایــن اروپا شــاهد کاهش عرضــه  40میلیارد مترمکعبی نســبت

واردات از الجزایــر و لیبــی کســری گاز اروپــا بــه میــزان  30میلیــارد
مترمکعب تخمین زده میشــود که عمدتا ًاز طریق برداشت از ذخایر

به ســال  2019خواهد بود .از ابتدای ســال تاکنون حدود  31میلیارد

جبران شدهاســت .با تــداوم وضعیت کنونی در ماههــای باقیمانده
از ســال  2021احتماال ًتولیــد گاز در اروپا حدود  15میلیارد مترمکعب

مترمکعــب از ذخایــر اســتراتژیک برداشتشــده اســت کــه در ادامــه
ســال احتمــاال ً 9میلیــارد مترمکعب دیگر نیز برداشــت خواهد شــد.

از ســال  2019کمتر خواهــد بود و همچنین واردات نیــز به مقدار 13

این سطح از کاهش سطح ذخایر نگرانی شدید کارشناسان را در پی

میلیارد مترمکعب کاهش خواهد داشت .اگر تقاضای سال  2021را

داشتهاست.

برابر با سال  2019در نظر بگیریم واردات  LNGباید حدود  28میلیارد
نمودار  . 1روند تغییرات در ســطح ذخایر زیر زمینی گاز اروپا

سطح ذخیرهسازی گاز اروپا در آستانه فصل زمستان به پایینترین

آژانــس بینالمللی انــرژی( )IEAبرآورد کرده که تقاضــای جهانی گاز

حــد خــود در  10ســال گذشــته رســیده اســت و خطر افزایش بیشــتر

در ســال جــاری میــادی  ۳.۶درصــد افزایــش مییابــد و ایــن احتمال

قیمتها از سطوح بیسابقه فعلی را تشدید میکند.در سال کنونی،

وجــود دارد کــه افزایــش تقاضــا تــا ســال  ۲۰۲۴بــه  ۷درصــد بیش از

برداشت حدود  8روز زودتر از میانگین  5ساله آن شروع شده است.

دوران همهگیری ویروس کرونا برسد .این در حالی است که در سال

شــرایط آب و هــوای ســردتر ،همــراه بــا عرضــه محــدود باعث شــد تا

 ۲۰۲۰و همزمــان با رکــود و تعطیلی فعالیتهای اقتصــادی به دلیل

برداشــت از ذخیره ســازی هــا زودهنگام آغــاز شــود ،در زمانی که به

شــیوع ویــروس کرونا ،تقاضای جهانــی گاز  ۱.۹درصــد کاهش یافته

دلیل کاهش تزریق در تابستان ،ذخایر  15درصد کمتر از میانگین 5

بود.همچنین پیشبینیهای هواشناســی از وقوع زمستانی بسیار

ساله خود بودند .بازارهای بزرگ مانند آلمان ،فرانسه یا هلند همگی

سرد و طوالنی در نیمکره شمالی حکایت دارد؛

به برداشت خالص روی آورده اند.

10

گزارشهای تحلیلی
نمودار  . 2روند تغییرات دمای هوا در اروپا

پیــش بینــی هــوای ســرد در زمســتان باعت می شــود اروپــا به طور

رونــد صعــودی قیمت گاز ،ایــن نگرانی را در اتحادیــه اروپا به وجود

فزاینــدهای بــه واردات گاز وابســته شــود .اتحادیه اروپــا حدود ۹۰

آورده کــه بــا ادامــه بیثباتی نــرخ انــرژی ،مصرفکننــدگان اروپایی

درصــد از گاز طبیعــی مــورد نیــاز خــود را از خــارج از اتحادیــه تامین

اعتقــاد خــود را بــه کارایی توســعه انرژیهای پاک از دســت بدهند

میکند که در این میان ،روســیه بزرگتریــن صادرکننده گاز طبیعی

و تحقــق برنامــه کاهــش تولیــد گازهــای گلخانــهای بــا مانــع جــدی

بــه این اتحادیه اســت کــه  ۴۳.۴درصد از واردات خــارج از اتحادیه

مواجه شــود .بر همین اساس ،تشــویق مصرفکنندگان خانگی به

اروپا را در ســال  ۲۰۲۰تامین کرده اســت .پس از روسیه ،نروژ(۲۰

اســتفاده از صفحات خورشــیدی بــرای تولید بــرق ارزانتر افزایش

درصــد) ،الجزایــر( ۱۲درصــد) ،بریتانیــا( ۵.۵درصــد) و ایــاالت

یافتــه و دولتهــا و شــرکتهای توزیع کننــده برق تالش تــازهای را

متحــده( ۵درصد) بزرگترین تامیــن کنندگان گاز وارداتی اتحادیه

بــرای متقاعد کردن مصرفکننــدگان برای دریافــت وامهای بدون

اروپا بودهاند.

بهــره بــرای اســتقرار صفحات خورشــیدی و فــروش مــازاد تولید به

گاز طبیعــی پــس از نفــت و فرآوردههــای نفتــی دومیــن ســوخت

نرخهای تشویقی ،آغاز کردهاند.

پرمصرف در  ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا است .بر همین اساس،
در پــی رشــد تقاضا و کاهــش تولید ،قیمت گاز اروپا در ســال ۲۰۲۱

 -2وضعیت ایاالت متحده

تاکنون  ۶۰۰درصد افزایش یافته و در حال حاضر حدود چهار برابر

اداره اطالعــات انــرژی پیشبینــی میکنــد کــه ذخایــر گاز طبیعــی

بیشــتر از بهــار گذشــته اســت.تازهترین دادههای منتشــر شــده از

ایاالت متحده تا اول نوامبر ،یعنی آغاز سرمای زمستان ،به 3592

ســوی اداره آمار کمیسیون اروپا(یورواســتات) ،افزایش قیمت گاز

میلیــارد فــوت مکعب برســد .این مقــدار  159میلیارد فــوت مکعب

طبیعــی ،نرخ تورم در کشــورهای منطقه یورو را به باالترین ســطح

کمتــر از میانگیــن پنج ســاله قبلــی خود می باشــد .برداشــت باالتر

در  ۱۳سال گذشته رسانده است( 3/4درصد).در چنین شرایطی،

از میانگیــن گاز طبیعــی از ذخایــر در فصل زمســتان  2020-2021و

دولتهای اروپایی برای حمایــت از مصرفکنندگان به فکر اعطای

تزریــق کمتــر از حــد میانگیــن به مخازن ذخیره ســازی در تابســتان

یارانــه انــرژی ،تعیین ســقف قیمت و کاهش نــرخ مالیات بر انرژی

امســال بــه موجــودی کمتر از حــد متوســط گاز طبیعی منجر شــده

افتادهانــد .همزمان ،این امیدواری وجود دارد که روســیه صادرات

است.

گاز خود را به اروپا افزایش دهد.
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نمودار  . 3روند تغییرات ســطح ذخیره سازی های گاز طبیعی آمریكا

بــر اســاس گزارش رویتــرز ،انتظار مــی رود قیمــت جهانی گاز در

تولیدکننــده در خلیــج مکزیــک آمریکاســت ،اعالم کرد خســارت

زمســتان امســال رکوردشــکنی کنــد زیــرا تابســتان داغ نیمکــره

وارد شــده به تاسیســات انتقال فراســاحلی این شــرکت تولید را

شــمالی باعــث کاهــش ســطح ذخایــر در بازارهــای بــزرگ شــده

تــا اوایل ســال آینــده کاهش خواهــد داد،انتظار مــی رود عرضه

اســت .پــس از ایــن کــه شــرکت رویــال داچ شــل کــه بزرگتریــن

محدودتر شود.

نمودار  . 4روند تغییرات ماهانه ســطح ذخیره ســازی های زیر زمینی گاز طبیعی آمریكا طی دوره ژانویه  2018الی دسامبر 2022

12

در نمــودار  4ناحیه خاکســتری رنگ محدوده بیــن مقادیر حداقل و

 92میلیــارد فــوت مکعــب بــود .ذخایــر گاز طبیعــی عملیاتــی بــه

حداکثر تاریخی را برای طی سال های  2016تا  2020نشان میدهد.

 3,461میلیــارد مکعــب فــوت مکعب رســید که  12درصــد کمتر از

خط چین ها دورههای هفتگی جاری و سال قبل را نشان میدهند.

ســطح ســال قبل و  4درصــد کمتر از پنج ســال اســت .روند های

تزریــق خالــص گاز در هفتــه منتهــی بــه نیمه اکتبــر  2021بالغ بر

ســطح ذخیره گاز در مجموع ســیر نزولی را نشــان می دهد.

نمودار  .5روند تغییرات هفتگی ســطح ذخیره ســازی های زیر زمینی گاز طبیعی آمریكا طی دوره 2017-2021

همچنیــن تولیــد گاز طبیعــی کانــادا همچنــان در تابســتان امســال

گاز کــه بــا عرضه در فصل زمســتان پشــتیبانی نمی شــود ،در فصل

افزایش قابل توجهی را از خود نشــان داد ،اما مخازن ذخیرهســازی

تابســتان در دســترس اســت و ذخیــره ســازی زیرزمینــی گاز باعــث

این کشــور  11درصد پایینتر از میانگین پنج ســاله گاز در خود جای
داده اســت ،که تقریبا ًدو برابر کســری ذخیرهســازی ایاالت متحده

ایجــاد تعــادل در بــازار مــی شــود .مقــدار گاز ذخیره شــده مطابق با
روند فصلی در نوسان است .در نتیجه ،تغییرات ذخیره خالص گاز

می باشد.

به وســیله برداشــت و تزریق در طول یک ســال مدیریت می شــود.

 -3جمع بندی و نتیجه گیری
در پــی تحــوالت اخیــر در بازارهای نفــت و گاز جهان که بــه افزایش
بیســابقه قیمــت گاز طبیعــی و کمســابقه نفت منجر شدهاســت،
نگرانیهــا در خصــوص ذخایر باال گرفته و نــا اطمینانی در خصوص
ســوخت مــورد نیاز زمســتان تمامی بازارهــا را تحت تاثیر قــرار داده
است .ذخیره سازی گاز طبیعی به یک جزء اساسی از زنجیره تامین
گاز طبیعــی جهانــی تبدیل شــده اســت و بازارهــای اتحادیــه اروپا و
ایــاالت متحــده ،نمونــه بــارز این هســتند کــه چگونه ذخیره ســازی
زیرزمینی گاز نقش مهمی در متعادل کردن بازارهای گاز ایفا كرده و
نوسانات فصلی در تقاضا و عرضه گاز را مدیریت می کند .میزان گاز
موجــود برای بــازار داخلی در اتحادیه اروپا و ایــاالت متحده قادر به
پاسخگویی به تقاضای فزاینده در فصول زمستان نیست .تقاضای

مهم ترین شــاخص در ذخیره ســازی گاز ،نســبت ذخیره به مصرف
اســت که نشــان دهنده همبســتگی بین ظرفیت ذخیره ســازی گاز
و مصرف آن اســت .در حال حاضر این نســبت در اتحادیه اروپا 22
درصــد و در ایــاالت متحــده  16درصــد اســت در حالــی کــه میانگین
جهانــی آن  ٪11مــی باشــد .اتحادیه اروپا و ایــاالت متحده به ترتیب
 80و  58روز ذخیــره گاز دارنــد ،در حالی کــه میانگین جهانی ذخیره
گاز  39روز است .تضمین امنیت عرضه گاز یک منطق کلیدی برای
توســعه ذخیره ســازی گاز در اتحادیــه اروپا و ایاالت متحده اســت.
بهره برداری از اختالف قیمت گاز در زمســتان و تابســتان یکی دیگر
از دالیل اساســی توسعه ذخیره سازی گاز اســت .ذخیرهسازی گاز
امــکان اطمینان از کارایــی چرخههای تجاری و صنعتــی گاز و بهبود
اقتصــادی عرضــه گاز را فراهــم میکنــد ،همچنین نقــش مهمی در
ایجاد تعادل در اتحادیه اروپا ایفا میکند.
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بازار انرژی

تحوالت بازار نفت در هفته منتهی به  29اکتبر 2021

جلسه چهارم نوامبر اوپک پالس و گمانهزنی برای تسریع یا عدم تغییر در برنامه افزایش تولید
مهدی يوسفی
در هفته منتهی به  29اکتبر  2021روند صعودی قیمت نفتخامهای

بشــكه و قیمــت نفتخــام دوبــی در بازار تــك محموله بــا  0/3درصد

شــاخص متوقف شــد .ســبد اوپــك بــا  0/1درصد افزایش نســبت به

افزایــش نســبت بــه هفته ماقبــل بــه  83/17دالر در بشــكه رســید.

هفته ماقبل در سطح  83/64دالر درهر بشكه قرار گرفت و متوسط

در همیــن دوره زمانــی قیمت نفتخام وســتتگزاس بــا  0/3درصد

ت برنت موعددار بــا  0/1درصد کاهش به  84/50دالر در
هفتگــی نف 

افزایش نسبت به هفته ماقبل به  83/72دالر در بشكه رسید.

جدول .1تغییرات هفتگی نفتخامهای شاخص
تغییرات نسبت به
سبد اوپك
هفته قبل(درصد)

(دالر در بشكه)

وست تگزاس

تغییرات نسبت به
هفته قبل(درصد)

برنت موعددار

تغییرات نسبت به
هفته قبل (درصد)

هفته منتهی به  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 منتهی به  29اکتبر 2021

83.64

0.1

83.72

0.3

84.5

-0.1

هفته

در  29اکتبــر  2021در بــازار فیوچــر و در بورس آیــس ،قیمت نفت

قیمــت قرارداد ماه اول وســت تگــزاس  83/57دالر در بشــکه بود

برنت در وضعیت بکواردیشــن قرار داشــت .قرارداد ماه اول برنت

که نســبت به قــرارداد ماه چهارم بــه مقدار  5/11دالر درهر بشــکه

 84/38دالر در بشــکه بــود کــه نســبت بــه قــرارداد مــاه چهــارم به

بیشــتر بود .وضعیت بکواردیشــن در بازار آتیها بیانگر آنست که

مقدار  2/95دالر در بشــکه باالتر بود .قیمت نفت وســت تگزاس

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

در بــورس نایمکــس نیــز در وضعیــت بکواردیشــن قــرار داشــت و

بوده و از ذخیرهسازیها برداشت میشود.

نمودار .1قیمت نفت برنت و وســت تگزاس در بورس آیس و نایمکس در  29اکتبر 2021

14

در هفته منتهی به  29اکتبر  2021عوامل مختلفی در نوسانات

روز ادامــه دهند ،این در حالیســت که اکثــر تحلیلگران این مقدار

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

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

عوامل تضعیفكننده و تقویت كننده اشــاره میشود.

ذکــر اســت که اوپــک پــاس در روز  18ژوئیــه توافق کرد کــه از ماه
آگوســت تا پایان ســال  2021ماهانه  400هزار بشکه در روز تولید

تقویت کننده:
.1 .1

رشــد بــاالی تقاضــا بــه دلیل کاهــش اثــرات بحران شــیوع

ویــروس کرونــا همــراه بــا تســریع در برنامههــای واکسیناســیون
در ســطح جهــان و رفــع اغلــب محدودیتهــای شــدید ســال
گذشته(ســطح مصــرف در اغلب کشــورهای جهان به ســطح قبل
از شیوع ویروس کرونا رسیده است) آژانس بینالمللی انرژی در
آخریــن گــزارش ماهانه خود از بازار نفت ،بــرآورد تقاضای جهانی
نفت برای ســال  2021را با  170هزار بشکه در روز افزایش نسبت
به گزارش قبلی خود آنرا  96/3میلیون بشکه در روز اعالم کرد و
برای ســال  2022نیز به میزان  210هزار بشکه در روز تجدید نظر
صعودی کرد و آنرا  99/6میلیون بشــکه در روز اعالم کرد؛
 .2رشــد کمتــر عرضه نســبت بــه رشــد تقاضا; بــر اســاس برآوردهای
موسســات مختلف در ماه نوامبر حدود یک میلیون بشکه در روز
کمبود عرضه در بازار وجود خواهد داشــت؛
 .3افزایــش قیمــت گاز و پیشبینــی اســتفاده از فرآوردههــای نفتــی
نظیــر نفت کــوره ،گازوئیل و پروپــان به جای گاز طبیعی ،ســوئیچ
کــردن صنایــع از گاز بــه فرآوردههــای نفتــی و افزایــش ســرمای
زمســتانی میتوانــد باعث تقاضــای اضافی برای نفــت حدود 500
هزار بشکه در روز شود؛
 .4آخریــن جلســه اوپــک پــاس در  4اکتبــر برگــزار شــد و توافق شــد
کــه همچنــان به برنامه افزایــش تولید ماهانه  400هزار بشــکه در

خود را افزایش دهد؛ جلسه بعدی اوپک پالس در  4نوامبر برگزار
میشــود و هنــوز نشــانهای از تغییــر رویکــرد ایــن تولیدکننــدگان
مشــاهده نشــده اســت .این درحالیســت که کمیته مشــترک فنی
اوپک پالس در چشم انداز عرضه و تقاضا برای سال  2021و 2022
تغییری ایجاد نکرد .از این رو پیش بینی میشــود که اوپک پالس
همــان برنامــه قبلــی خــود را مبنی بر افزایــش  400هزار بشــکه در
روز برای ماه دســامبر ادامه دهد .در همین رابطه الکساندر نواک
معاون نخســت وزیر روسیه گفت :انتظار دارد که اوپک پالس در
جلسه  4نوامبر تغییری در برنامه افزایش تولید خود ایجاد نکند؛
 .5بر اســاس گــزارش اداره اطالعــات انــرژی آمریکا در هفتــه منتهی
به  22اکتبر تولید این کشــور در سطح  11/3میلیون بشکه در روز
بــود کــه هنوز  200هزار بشــکه در روز کمتر از ســطح تولید قبل از
طوفان آیدا است؛
 .6ناتوانــی برخــی تولیدکننــدگان اوپــک پــاس در افزایــش تولیــد
مطابق با سهمیه تولیدی خود؛
 .7کاهــش ســطح ذخیره ســازیهای نفــت خــام در منطقه کوشــینگ
اوکالهامــا بــرای ســومین هفتــه متوالــی ،ذخایــر ایــن منطقــه در
هفته منتهی به  22اکتبر با  3/9میلیون بشــکه کاهش به 27/3
میلیون بشــکه رســید و نســبت به ســال گذشــته در همین مقطع
زمانی  55درصد کمتر است؛

نمودار .2روند هفتگی ذخیرهسازیهای منطقه کوشینیگ اوکالهاما(میلیون بشکه)
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 .8افزایــش تقاضــا بــرای ســوخت جــت در پــی لغــو بخــش عمدهای

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

از محدودیتهــای ســفرهای داخلــی و بینالمللــی و همینطــور

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

افزایــش تقاضــا بــرای نفــت حرارتــی بــه منظــور ذخیرهســازی

ایــن حال در مورد زمانبنــدی و چگونگی مذاکرات ابهامات زیادی

سوخت زمستانی؛

وجود دارد؛

 .9کاهــش تولیــد لیبــی و نیجریــه ،در لیبی بــه دلیل نشــت نفت در

 .4تشــدید همهگیــری کرونــا در روســیه و برخــی کشــورهای اروپای

یک خط لوله انتقال نفت ،تولید نفت حوزه  Wahaاز  285هزار

شــرقی و افزایــش مــرگ و میــر بــر اثــر ایــن بیمــاری ،در روســیه

بشــکه در روز بــه  77هــزار بشــکه در روز رســید و در نیجریــه نیز

محدودیتهای جدید کرونایی وضع شــد؛

شــرکت شــل به دلیل حمله شــبه نظامیان به خط لوله Nembe
 Creek Trunk lineبــا ظرفیــت  150هــزار بشــکه در روز و توقــف
فعالیت آن ،برای بارگیری نفت سبک بانی الیت وضعیت فورس
ماژور اعالم کرد؛

 .5اداره ملی اقیانوسی و جوی ایاالت متحده آمریکا پیش بینی کرد
که دمای هوا در زمســتان ســال جاری گرمتر از حد نرمال باشد؛
 .6انجمــن نفــت آمریکا اعــام کرد کــه در هفته منتهی بــه  22اکتبر
ذخیرهســازیهای نفــت خــام ایــن کشــور  2/318میلیــون بشــکه

 .10بنــا بر اعالم پالتس تولید منطقه بیطرف بین عربســتان و کویت

افزایــش یافته اســت .عالوه برایــن اداره اطالعات انــرژی آمریکا

تــا رســیدن بــه ظرفیــت کامل( 500هــزار بشــکه در روز) بــه دلیل
مشــکالت فنی ناشــی از تعطیلی آن احتماال ً نیاز به  5ســال زمان

نیــز اعــام کرد که در هفتــه منتهی بــه  22اکتبر ذخیرهســازیهای
نفــت خــام ایــن کشــور  4/3میلیــون بشــکه افزایــش یافتــه و بــه

دارد و در حاضر تولید این منطقه حدود  200هزار بشــکه در روز

 430/8میلیــون بشــکه رســیده اســت ،در حالــی کــه پیشبینــی

است.

میشــد  1/65میلیون بشکه افزایش یابد؛
 .7در هفــت روز منتهــی بــه  26اکتبــر خالص وضعیــت خرید بورس

تضعیف کننده:

بــازان در بــازار نایمکــس بــا  9866قــرارداد کاهش بــه 291608

 .1نگرانی نســبت شــیوع موجهای جدید ویروس کرونا به خصوص

قرارداد رسید؛

انواع جهش یافته آن و تاثیرگذاری بر روند در حال رشد تقاضای
نفت؛
 .2نگرانی نســبت به افزایــش قیمت حاملهای انرژی و تاثیرگذاری
منفی آن بر روند بهبــود اقتصاد جهانی؛
 .3احتمــال از ســرگیری مذاکــرات هســتهای ایــران و گــروه  ،4+1بــر
اساس برآوردهای پالتس توافق با ایران میتواند در کوتاه مدت

16

 .8تعــداد دکلهای حفــاری فعال در بخــش نفت آمریــکا ،در هفته
منتهــی بــه  29اکتبــر  2021تعــداد دکلهــای حفــاری فعــال در
بخــش نفت آمریکا با  1دکل افزایش به  444دکل رســید؛
 .9افزایــش ارزش دالر ،شــاخص ارزش دالر در هفته منتهی به 22
اکتبــر  93/72بــود کــه در هفتــه منتهی بــه  29اکتبــر به 93/80
رسید؛

بازار انرژی

بررسی تحوالت هفتگی بازارهای جهانی گاز طبیعی

(  30اكتبر ) 2021
غالمعلی رحيمی

بررســی و تحلیل بازار گاز

تأثیــر طوفــان آیدا همچنــان بر عرضــه گاز طبیعی خلیــج مكزیك

طوفــان آیــدا تولیــد گاز طبیعــی ایــاالت متحــده را بیــش از هــر

تأثیــر میگذارد .تولیــد از پلت فرم  143-West Deltaفالت قاره
(تقریبا ً  220میلیون فوت مکعب در روز) متوقف شــده و انتظار

طوفــان آیــدا کــه در  29اوت  2021بــه خشــکی رســید ،پنجمیــن

نمی رود تا ســه ماهه اول ســال  2022بازگردد.

طوفان دیگری در ده ســال گذشــته کاهش داده است.
طوفــان قوی ثبت شــده در ایاالت متحده بــود .این طوفان بیش
از هــر طوفــان دیگری در  10ســال گذشــته باعــث تعطیلــی تولید

قیمت تك محموله  LNGدر بازار شمال شرق آسیا طی دوره 22

گاز طبیعــی شــد و تأثیــرات آن در حــال حاضر نیــز ادامه دارد .بر

اكتبــر الــی  29اكتبــر  2021از یــک روند كاهشــی برخــوردار بوده

اســاس برآوردهای روزانــه اداره ایمنی و عملیات محیط زیســت

و بــا حــدود  3.8دالر كاهــش ( 11.22درصــد) ،از  33.85دالر

ایــاالت متحده ( ،)BSEEطوفان آیدا تولیــد گاز طبیعی در خلیج

در هــر میلیــون بی.تی.یــو تا كمتــر از  30.08دالر در هــر میلیون

مکزیــک را بــه میــزان  38.4میلیارد فــوت مکعــب ( )Bcfطی 28

بی.تی.یــو كاهــش یافتــه اســت .قیمــت تــك محمولــه  LNGدر

روز کاهــش داد که بیشــترین تعداد روز تعطیلی اســت .طوفان

بــازار شــمالغرب اروپــا نیز طــی دوره مذكور از یك روند كاهشــی

آیــدا در اوج ایجاد اختالل خــود 2.1 ،میلیارد فوت مکعب در روز

برخــوردار بوده و از حدود  29.85دالر در هــر میلیون بی.تی.یو

( )Bcf/dاز تولیــدات دریایــی خلیــج مکزیــک را تعطیــل كــرد ،که
تقریبــا ً  0.2میلیارد فــوت مکعب در روز تا  60روز پس از طوفان

تا كمتر از  22.25دالر در هر میلیون بی.تی.یو رســیده اســت.

آیدا ،مختل شــده است.
در اوج طوفــان آیــدا ،اختــال در فعالیــت نفــت و گاز طبیعــی
فراســاحلی ناشــی از آن منجــر بــه تخلیــه  288ســکوی تولیــد و
 11دکل حفــاری شــد .در مقایســه بــا ســایر طوفــان هــای اخیــر،
تأسیســات کمتــری در نتیجــه طوفان آیــدا تخلیه شــد .به عنوان
مثال ،طوفان لورا  299ســکو و  11دکل و طوفان آیزاک در ســال
 2012حــدود  509ســکو و  50دکل را بســته اســت .بــا این حال،
مــدت زمــان تعطیلــی ناشــی از طوفــان آیــدا ،بیشــتر بــوده و بــه
کاهــش بیشــتر تولیــد گاز طبیعی منجر شــده اســت .در طی 28
روزی کــه  BSEEحجــم گاز طبیعــی كاهــش یافتــه را در نتیجــه
طوفــان آیــدا گــزارش کــرد ،تولیــد گاز طبیعــی از دســت رفتــه در
مجمــوع  38.4میلیارد مکعب مکعب یا  56.0درصد از کل تولید
گاز طبیعی فراســاحلی ایاالت متحده در یک ماه (در مقایســه با
کل تولیــد ماهانــه) بود .در مقایســه ،طوفانهای لورا ( )2020و
آیزاک ( )2012به ترتیب  18.2و  20.0درصد از تولید گاز طبیعی
فراســاحلی و  0.5درصــد و  1.3درصــد از کل تولیــد گاز طبیعــی
ایــاالت متحــده را در مقایســه بــا کل تولیــد در آمریــکا كاهــش
دادند.
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جدول  . 1روندتغییرات قیمت های تك محموله  LNGدر بازارهای اروپا ،آســیا و آمریكای التین طی دوره  22اكتبر الی  29اكتبر 2021
(دالر در هر میلیون بی تی یو)
هفته

 22اكتبر 2021

 29اكتبر 2021

تغییر

منطقهشمالشرقآسیا

33.85

30.08

-3.77

چین

33.815

30.045

-3.77

هند

32.205

28.35

-3.855

منطقه شمالغرب اروپا

29.85

22.25

-7.6

ایتالیا

29.3

21.75

-7.55

یونان

30.05

22.45

-7.6

تركیه

30.05

22.45

-7.6

آرژانتین

31.58

27.08

-4.5

برزیل

31.49

26.62

-4.87

شیلی

32

27.57

-4.43

قیمت های تک محموله گاز طبیعی در بازار آمریکا طی هفته منتهی

تی یو در تاریخ  27اکتبر  2021رســید .همچنین قیمت تك محموله

بــه  27اكتبــر  2021بــه دلیل افزایش مصــرف گاز طبیعــی آمریکا در

گاز طبیعــی در بــازار شــیکاگو از یــك روند افزایشــی برخــوردار بوده

بخش نیروگاهی ،صنعت و خانگی و تجاری به رغم افزایش ســطح

و از حــدود  4.92دالر در هــر میلیــون بی.تی.یــو در تاریــخ  21اکتبــر

ذخایــر زیــر زمینــی عملیاتــی گاز طبیعــی آمریــكا طــی هفتــه منتهی

 ،2021با  90ســنت ( 18درصد) افزایش تا بیش از  5.82دالر در هر

بــه  22اکتبــر  ، 2021از یــک رونــد افزایشــی برخــوردار بــود .بــر ایــن

میلیــون بی.تی.یــو در تاریــخ  27اکتبر  2021افزایــش یافت .قیمت

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

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

 4.92دالر در هــر میلیون بی.تی.یــو در تاریخ  21اکتبر  ، 2021با 94

افزایشی برخوردار بوده و از حدود  4.56دالر در هر میلیون بی.تی.

ســنت( 19درصد) افزایــش تا بیــش از  5.86دالر در هر میلیون بی

یــو تا بیش از  5.44دالر در هر میلیون بی.تی.یو افزایش یافت.

جدول  . 2روند تغییرات قیمت تك محموله و آتی های گاز طبیعی بازار آمریكا طی دوره  21اکتبر الی  27اکتبر 2021
(دالر در هر میلیون بی تی یو)
 21اکتبر

 22اکتبر

 25اکتبر

 26اکتبر

 27اکتبر

قیمتهایتكمحموله
هنری هاب

4.92

5.07

5.60

5.59

5.86

نیویورك

4.56

4.48

5.44

5.51

5.44

شیكاگو

4.92

4.98

5.63

5.58

5.82

قیمت آتی ها

18

تحویل نوامبر 2021

5.115

5.280

5.898

5.882

6.202

تحویل دسامبر 2021

5.346

5.461

6.056

6.003

6.198

شكل  .1قیمت های تك محموله  LNGدر بازارهای منطقه ای در روز  22اكتبر 2021

شكل  .2قیمت های تك محموله  LNGدر بازارهای منطقه ای در روز  29اكتبر 2021
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قیمــت آتــی هــای گاز طبیعی در بــازار بورس آمریــكا ( آتی های ماه

اكتبــر تــا بیــش از  6.2دالر در هــر میلیــون بی.تی.یــو در تاریخ 27

اول بــرای تحویــل در ماه نوامبر  )2021طــی دوره  25اكتبر الی 29

اكتبــر افزایــش یافت ،ولی مجــددا روندی نزولــی در پیش گرفته و

اكتبــر  2021از یك روند كاهشــی همراه با نوســان برخــوردار بود.

تــا ســطح  5.426دالر در هــر میلیون بی.تی.یــو در تاریخ  29اكتبر

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

كاهش یافت.

ابتــدا از حــدود  5.898دالر در هر میلیون بی.تی.یــو در تاریخ 25
نمودار  . 1روند تغییرات قیمت آتی های گاز طبیعی در بازارهای آمریكا و اروپا طی دوره  25اكتبر الی  29اكتبر 2021

20

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

تقاضــای گاز طبیعی در مقایســه با هفته منتهی بــه  20اکتبر 2021

بــرای تحویــل در مــاه نوامبــر  ،2021از یــك روند كاهشــی برخوردار

در حــدود  4.7درصــد افزایــش نشــان می دهــد .طــی دوره  21اکتبر

بــوده و از حــدود  30.7دالر در هــر میلیــون بی.تی.یــو در تاریــخ 25

الــی  27اکتبر  ،2021میــزان واردات گاز طبیعی آمریكا از طریق خط

اكتبــر  2021تا كمتر از  22.7دالر در هــر میلیون بی.تی.یو در تاریخ

لولــه از كانــادا تغییــری نكرده و در ســطح  5.8میلیــارد فوت مكعب

 29اكتبر كاهش یافت.

در روز ثابــت مانده اســت .واردات گاز طبیعی از كانادا در مقایســه

مصرف گاز طبیعی آمریكا در هفته منتهی به  27اکتبر  2021نسبت

با میزان مشــابه ســال قبل در حدود  41.4درصد افزایش نشان می

بــه هفتــه قبل از آن بــه میزان  6.6درصــد افزایش یافته اســت ،كه

دهد .تولید بازاری گاز طبیعی آمریكا طی دوره مذكور در حدود 1.5

در ایــن میــان مصرف بخــش نیروگاهی ،صنعت و خانگــی و تجاری

درصد افزایش داشــته اســت كه در مقایســه با میزان مشــابه سال

بــا افزایش و صادرات  LNGبا كاهش همراه بوده اســت .میزان كل

قبل معادل  4.8درصد بیشتر می باشد.

جدول  . 3وضعیت عرضه و تقاضای گاز طبیعی آمریكا طی دوره  21اکتبر الی  27اکتبر 2021
متوسط حجم روزانه (میلیارد فوت مکعب)
هفته جاری

هفتهگذشته

سال گذشته

تولیدناخالص

105.3

103.7

100.3

تولید بازاری

93.6

92.2

89.3

واردات از كانادا

5.8

5.8

4.1

واردات LNG

0.1

0.1

0.1

كل عرضه

99.5

98.1

93.5

مصرف آمریكا

67.5

63.3

68.6

بخشنیروگاهی

28.2

27.7

30.2

بخشصنعت

21.9

21.7

22.4

بخش خانگی و تجاری

17.4

14

16.1

صادرات مکزیک

5.9

5.9

6.1

خودمصرفی/تلفات

6.4

6.2

6.2

صادرات LNG

10.6

10.9

8.8

كل تقاضا

90.4

86.3

89.8

بر اســاس گزارش موسسه بیكر هیوز ،تعداد دكل های حفاری گاز

بخش نفت ( كه شامل تولید گازهای همراه نفت نیز می شود) طی

طبیعی آمریكا در هفته منتهی به  19اکتبر  2021در حدود  99دكل

دوره مذكور به میزان  0.4درصد كاهش یافته و در سطح  443دکل

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

فعال قرار گرفته است.

افزایــش یافتــه اســت .از ســوی دیگــر ،تعــداد دكل های حفــاری در
جدول  . 4وضعیت دكل های حفاری فعال در بخش نفت و گاز آمریكا طی هفته منتهی به  19اکتبر 2021
هفتهمنتهیبه

هفته منتهی به 19

میزان تغییر (درصد)

 5اکتبر 2021

اکتبر 2021

نسبت به هفته قبل

نسبت به میزان مشابه سال قبل

دكلهای بخش نفت

445

443

-0.4

110

دكلهای بخش گاز

98

99

1

35.6

جمع كل دكل ها

543

542

-0.18

-

دكلهای حفاری عمودی

30

28

-6.7

33.3

دكلهای حفاری افقی

481

482

0.2

96.7

دكلهای حفاری هدایت شونده
()Directional

32

32

0

52.4
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بر اســاس برآوردهای اداره اطالعات انرژی آمریكا میزان ذخایر زیر

 )2016می باشد .میزان متوسط ذخایر زیر زمینی گاز طبیعی آمریكا

زمینــی عملیاتــی گاز طبیعــی آمریكا طــی هفته منتهی بــه  22اکتبر

طــی  5ســال گذشــته در حــدود  3674میلیــارد فــوت مكعــب بــوده

 2021در حدود  3548میلیارد فوت مكعب بود كه نســبت به هفته

است .در منطقه شرق ،میزان ذخایر طی هفته منتهی به  22اکتبر

قبــل از آن بیــش از  87میلیــارد فوت مكعــب افزایش یافته اســت.

 2021نســبت به هفته قبل از آن به میزان  23میلیارد فوت مكعب

این ذخایر به میزان  403میلیارد فوت مكعب کمتر از میزان مشابه

افزایش یافته و در سطح  885میلیارد فوت مكعب قرار گرفته است

ســال قبــل در تاریــخ  22اکتبــر  2020بــوده و به میــزان  126میلیارد

و به میزان  21میلیارد فوت مكعب ( 2.3درصد ) از متوســط  5ســال

فوت مكعب ( 3.4درصد) کمتر از متوســط  5ســال گذشــته (-2020

گذشته این منطقه کمتر می باشد.

جدول  . 5روند تغییرات ســطح ذخایر زیر زمینی عملیاتی گاز طبیعی آمریكا طی دوره  15اکتبر الی  22اکتبر 2021

منطقه

مقایسه روند تاریخی

میزان ذخایر بر حسب میلیارد فوت مكعب

متوسط  5سال گذشته ()2016-2020

 22اکتبر 2020
ذخایر
(میلیارد فوت مكعب)

تغییر
(درصد)

ذخایر
(میلیارد فوت مكعب)

تغییر
(درصد)

شرق

862

885

23

938

-5.7

906

-2.3

غرب

1027

1052

25

1116

-5.7

1070

-1.7

تولید

1572

1611

39

1897

-15.1

1699

-5.2

مجموع

3461

3548

87

3951

-10.2

3674

-3.4

 15اکتبر  22 2021اکتبر  2021میزانتغییر

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

منطقه غرب آمریكا طی هفته منتهی به  22اکتبر  2021نســبت به

و ) ....بــه میــزان  88میلیــارد فــوت مكعب کمتر از متوســط  5ســال

هفتــه قبــل از آن بــه میزان  25میلیــارد فوت مكعــب افزایش یافته

گذشته این منطقه یعنی  1699میلیارد فوت مكعب بوده و نسبت

و در ســطح  1052میلیــارد فوت مكعب قرار گرفته اســت كه معادل

به هفته قبل از آن به میزان  39میلیارد فوت مكعب افزایش یافته

 18میلیارد فوت مكعب کمتر از متوسط  5سال گذشته این منطقه

و در سطح  1611میلیارد فوت مكعب قرار گرفته است .سطح ذخایر

می باشــد .بطور كلی ســطح ذخایــر زیر زمینی عملیاتــی گاز طبیعی

زیر زمینی عملیاتی گاز طبیعی منطقه تولید به میزان  286میلیارد

آمریكا كه معادل  3548میلیارد فوت مكعب می باشد ،در محدوده

فــوت مكعب ( 15.1درصد) از میزان مشــابه ســال قبــل در تاریخ 22

تاریخی  5سال گذشته قرار دارد.

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

منابع و مأخذ:

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

بررسی چشــمانداز تولید گاز در کشور آذربایجان و تأثیر آن بر
منافع ج.ا.ایران
ندا علمالهدی

 -1مقدمه:

میلیــارد متــر مکعب در ســال  2020بوده اســت (اوپک .)2020 ،

ذخایــر گاز طبیعــی آذربایجان در ســال ،2021بیــن  630میلیارد
متــر مکعــب (موسســه وود مکنــزی) و  2هــزار و  500میلیــارد
متــر مکعــب ( )BPبرآورد شــده اســت که بــرآورد اوپــک نیز1718

ذخایــر گازی آذربایجان شــامل ذخایــر گازی غیرهمراه دریایی و
گاز همراه در میادین نفتی دریایی (ذخایر خشــکی ناچیز است)
میباشد.

نمــودار  .1میزان تولید و مصرف گاز طبیعی آذربایجان 2010-2020

Source:BP 2021
قسمت عمده گاز آذربایجان از میدانهای گازی شاه دنیز و میادین

جنوبی ()SCPکه از جمهوری آذربایجان از طریق گرجستان به ترکیه

نفتــی آذری-چراغ-گوناشــلی ( )ACGواقــع در دریــای خــزر تأمیــن

میرود.

میشود .با شروع مرحله دوم توسعه میدان شاه دنیز ،تولید در حال

خــط لوله ترانس آناتولــی ()TANAPکه از طریق ترکیه و تا مرز یونان

افزایش است .شاه دنیز که در سال  2006وارد تولید شد ،بزرگترین

عبــور میکندTAP.که از یونان ،از طریق آلبانی و دریای آدریاتیک به

میدان گازی آذربایجان اســت .فــاز اول ظرفیت تولید  10میلیارد متر

ایتالیا منتقل میشود.

مکعب گاز و حدود  50هزار بشکه در روز میعانات را دارد .فاز دوم شاه

تولیــد گاز در کشــور آذربایجــان با توجه به شــاه دنیــز  2همچنان در

دنیز ()SDIIتوســعه کامل میدان اســت و برآورد شده است بتواند تا

حال افزایش است و افزایش تولید در سال  2020حدود  6/5درصد

سقف  16میلیارد متر مکعب ظرفیت ایجاد کند 1.تأمین مالی خارجی

گزارش شده است که البته نسبت به پیشبینیهای گذشته با توجه

این پروژه در دسامبر  2013انجام شده است .شاه دنیز  2برای تأمین

به پاندمی کنونی کمتر از حدّ انتظار رشــد داشــته اســت .برای ســال

بازارهــای اروپایــی از طریق کریــدور گازی جنوبی مورد اســتفاده قرار

 ،2021پیشبینی میشــود که پس از شــروع عملیات تجاری در خط

میگیرد .کریدور جنوبی شــامل سه خط لوله است :خط لوله قفقاز

لوله ترانس آدریاتیک  ،تولید ساالنه  20درصد افزایش یابد.
1. Fitch Solution Q3 2021

تفاوتهای جزئی در آمار به دلیل اســتفاده و مقایســه منابع مختلف است ولی آنچه مسلم است تفاوت فاحشی وجود ندارد.
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پــس با این مقدمه میتــوان به اهمیت بررســی گاز دراین منطقه پی

كند .آنچه که واضح است برنامه آذربایجان در حوزه گاز در کوتاه مدت

برد .لذا بررســی شرایط تولید گاز کشــور آذربایجان و اثر آن بر امنیت

یافتن بازارهای جدید و در بلندمدت توسعه میادین گازی آذربایجان

کشــورج.ا.ایران بســیار حائز اهمیت اســت و در این گزارش ســعی بر

میباشد.

اینست آخرین تحوالت و تأثیرات مورد بررسی قرار گیرد.

از میــدان شــاهدنیز هــم گاز طبیعــی و هــم میعانــات تولید میشــود.

 -2ارزیابی گزارش:نکات محوری:

تعطیلی تولید ،یک گزینه بسیار نامطلوب است ،زیرا اهمیت تجاری
حفــظ خروجی ثابــت میعانات وجــود دارد .احتمــاالً ،در کوتــاه مدت،

قســمت عمــده گاز صادراتــی آذربایجــان از میــدان شــاه دنیــز تامیــن

کنسرسیوم تولید خود را در سطح فعلی خود حفظ میکند و به دنبال

میشــود.گازهای مرتبــط بــا ســایر میدانهای اصلــی تولیــد ،میدانهای

یافتــن راهــی اســت کــه گاز را بــه ترکیه برســاند.حجم تحت پوشــش

آذری -چــراغ -گوناشــلی ،عمدتا تقاضای داخلــی را تامین میکنند .به

قرارداد قبلی 6.6میلیارد متر مکعب در سال  ،معادل حدود 18میلیون

طور ســنتی ،آذربایجان بیشــتر گاز خود را به ترکیه و گرجستان صادر

متر مکعب در روز است.

کرده است.

گزینه های احتمالی آذربایجان در بازار گاز میتواند شامل ( )1بازاریابی

طی دهه آینده ،با کاهش تولید میدان گازی شــاه دنیز یک ،تولید گاز

بخشــی از گاز تولیــدی در اروپــا ؛ ( )2ذخیره گاز ؛ و ( )3فــروش به بازار

توسط شاه دنیز دوم پیشی خواهد گرفت ،که عالوه بر  6میلیارد متر

داخلی و به احتمال زیاد ترکیبی از این موارد باشد.

مکعب در سال برای ترکیه  10 ،میلیارد متر مکعب در سال از تولید آن

عرضــه گاز بــه ترکیه از مرحله اول پروژه شــاه دنیــز در آذربایجان از 17

برای فروش به اروپا قرارداد بســته شده است.بر اساس این جریانها

آوریــل  2021متوقــف شــد و مذاکــرات میــان شــرکت بوتــاش ترکیه و

کریدور گاز جنوبی از آذربایجان به ایتالیا برنامه ریزی ،تأمین مالی و راه

شــرکت تامین گاز آذربایجان ( )AGSCکه نماینده کنسرســیوم شــاه

اندازی گردید .این خط لوله شامل قفقاز جنوبی از طریق گرجستان،

دنیز اســت ،بــرای تمدید قــرارداد ادامه دارد ،اما صــادرات گاز به دلیل

خــط لوله ترانس آناتولی ( )TANAPاز طریق ترکیه و خط لوله ترانس

منقضی شدن قرارداد در ۱۶آوریل قطع شده است .تغییر شرایط بازار

آدریاتیک ( )TAPبه ایتالیا است .اولین جریان گاز آذربایجان به اروپا

در ترکیه و اروپا( توجه به محمولههای  LNGو کاهش تقاضای گاز در

در ابتــدای ســال جــاری( )2021برقــرار شــد .قــرارداد شــاه دنیــز اول با

دوران گذار انرژی) ممکن است اکتشاف و توسعه به موقع دریای خزر

بوتاش که اکنون متوقف شده است ،به احتمال زیاد در نهایت تمدید

را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد که به نوبه خود میتواند درآینده چشم

میشود .پیشینه یک رابطه اقتصادی و سیاسی محکم اینگونه روایت

انداز گسترش کریدور گاز جنوبی به اروپا را در این دهه تضعیف کند.

میکند که ترکیه اکنون دو سوم گاز خود را از جمهوری آذربایجان (11.5

دادههای جریان گاز نشان میدهد که کنسرسیوم شاه دنیز در وهله

میلیارد متر مکعب در سال )2020و روسیه ( 16.2میلیارد متر مکعب)

اول تصمیــم به فروش گاز به اروپا گرفته اســت .پــس از پایان قرارداد

وارد میکند .با این وجود ،ایستادگی در مذاکرات و قطع جریان  ،نشان

بوتــاش در  17آوریــل ،جریان انتقال گاز در امتــداد کریدور جنوبی ،از

دهنده تغییر روند بازار است که به نوبه خود ممکن است تغییراتی در

طریــق یونان بــه ایتالیا ،حــدود  10میلیــون مترمکعــب در روز افزایش

استراتژی های فروش گاز تولیدکنندگان باالدستی آذربایجان ایجاد

یافت.

نمودار .2جریان روزانه گاز در خط لوله ترانس آدریاتیک  1 ،ژانویه 14 -ی 2021

Source: Azerbaijan’s gas sales strategy at a crossroads, Oxford Energy, May 2021
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جــدول زیــر تــراز گاز آذربایجــان را نشــان میدهــد .ضمنــا َ پیشبینیهــای ســالهای  2025و  2030را نیز بیان میکند.
جدول .1تراز گازی آذربایجان و چشمانداز(میلیارد مترمکعب)

Source: Azerbaijan’s gas sales strategy at a crossroads,Oxford Energy,May 2021.
مصرف آذربایجان با توجه به آمار آکســفورد انرژی در ســطح 13.5

فــروش افزایشــی جدیــد را نشــان میدهــد .در هــر دو ســال 2025

میلیــارد مترمکعــب در ســال  2030ثابــت میماند ،اگرچــه منطقی

و  ،2030بــا فــرض پایینتریــن ســطح قابــل قبول ،هیــچ حجمی در

اســت که پیشــنهاد کنیم این مقدار میتواندکمی بیشــتر باشــد به

دسترس نخواهد بود ،اعداد منفی است ،زیرا تولید پیشبینیشده

طــوری در نمــودار ( )3برگرفتــه از منبــع «فیــچ سولوشــن» میــزان

کمتر از تقاضای پیشبینی شده است .حتی بدون تأمین گاز اضافی

مصــرف داخلــی آذربایجــان بــه  15/7میلیــارد مترمکعــب تــا ســال

به ترکیه ،آذربایجان ممکن اســت مجبور باشــد تعادل گاز خود را با

 2030خواهــد رســید و صــادرات بــه گرجســتان  2.5میلیــارد متــر

واردات تکمیل کند ،همانطور که در ســال های  2016-18این اتفاق

مکعــب در ســال و به ترکیــه  6میلیاردمترمکعب در ســال وبــه اروپا

افتاد .با فرض باالترین ســطح قابل قبول ،ممکن اســت  15میلیارد

 10میلیاردمترمکعب در ســال خواهد رسید 1 .ردیف «باقیمانده در

متر مکعب در سال گاز برای ترکیه و اروپا تا سال  2030وجود داشته

دسترس برای صادرات به ترکیه و اروپا» در جدول()1محدوده حجم

باشــد ،اگرچــه این میــزان میتواند تا ســال  2035بــه دلیل کاهش

احتمالی موجود برای هر جانشــین قرارداد شــاه دنیز اول و هرگونه

طبیعی تولید میدان شاه دنیز دوباره کاهش یابد.

 .1قرارداد شــاه دنیز اول که در حال مذاکره مجدد است شامل نمی شود.
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نمودار  .3تراز تولید،مصرف ،صادرات گاز آذربایجان(میلیاردمترمکعب)

Source: Azerbaijan Oil & Gas Report, Q3 2021,Fitch Solution
اینگونه به نظر میرســد که با توجه به بازار و شــرایط سیاسی در اروپا
و ترکیه ،تصمیمات ســرمایهگذاری به نسبت پروژههایی که به تأخیر
افتادهاند ،مانند فاز دوم آبشرون،شفق آسیمان و ACGغیرهمراه از

26

آن توسعه زیرساختهای حمل و نقل در این دهه تکمیل شود.

 -3نقطه نظر كارشناسی مؤسسه :

مطلوبیــت کمتری برخوردارند و با توجه به دو حد بیان شــده تا ســال

آنچــه کــه در آمــار مشــهود اســت ،چشــمانداز تولیــد گاز طبیعــی

 ،2030یــا گازی در دســترس صــادرات بــه ترکیه باقی نخواهــد ماند و

کشــور آذربایجان در  10ســال آینــده در حــدود  35میلیاردمترمکعب

یــادر نهایت تا ســال  2030بــه  15میلیاردمترمکعب میرســد .از طرف

( )Fitch Solutionخواهــد بــود و در باالتریــن ســناریوها بــه 47

دیگر،چشــمانداز بلندمدت تقاضای گاز اروپا نیزمتفاوت اســت ،زیرا

میلیاردمترمکعب( )Oxford Energyهم خواهد رسید .اما آنچه مهم

اتحادیه اروپا مسیرهای متنوعی از کربنزدایی را دنبال میکند و منابع

به نظر میرســد عمر میادین تولید گاز از یک طرف و روابط خوب این

مالی برای زیرساختهای مبتنی بر گاز را محدود خواهد کرد.کاهش

کشور با کشورهای ترکیه و اروپایی است میتواند شرایط متفاوتی را

تولیــد داخلی ،مســائل مربــوط به عرضه در شــمال آفریقــا و تمایل به

برای مذاکرات آتی این کشــور ایجاد کنــد ،هرچند که ترکیه و اروپا به

کاهشوابستگیبهگازروسیهمیتواندفرصتهاییرابرایآذربایجان

دنبال سوخت ارزانتر و با کربن کمتر هستند ،اما قراردادهای جذاب

فراهم کند ،اما به شرط اینکه آذربایجان گاز کافی داشته باشد .با این

همیشه از استقبال خوبی برخوردار بودهاند و بیتوجهی به تعامالت

وجــود ،بــازار بســیار رقابتی باقی خواهــد ماند و به دلیل در دســترس

این کشورها میتواند ما را از مسیر اهداف اسناد باالدستی دور کند.

بودن  LNGمقرون به صرفه ،میتواند شرایط دیگری را ایجاب نماید.

از اهــداف بلندمــدت کشــور آذربایجان ،توســعه میادین این کشــور

صــادرات گاز آذربایجــان کــه از ســال  2018بــا افتتــاح کریــدور گازی

میباشد و برنامهریزیهایی نیز در این راستا صورت گرفته است .به

جنوبی رشــد چشــمگیری یافــت ،با قــرار گرفتن در معــرض بازارهای

طور مثال سرمایهگذاریها برای افزایش تولید و توسعه زیرساخت خط

اروپایــی و کاهــش قیمــت گاز ،درآمــد صــادرات گاز را تحــت فشــار

لوله در مســیر کریدور جنوبی از  16میلیارد مترمکعب در ســال 2021

بیشتری قرار داد.روندهای بازار که با تمدید نشدن قرارداد شاه دنیز

به  31میلیارد مترمکعب در ســال تا پایان این دهه.هرچند انتظارات

برجســته شده است ،بر مشــکالت مربوط به هزینه باالی ارسال گاز

اینگونــه اســت که تولیــد گاز آذربایجان تا پایان این دهــه به اوج خود

آذربایجــان بــه اروپا در گســترش کریــدور گاز جنوبی افزوده اســت.
حتی خوشبینانه¬ترین مفروضات در مورد توسعه باالدستی نشان

میرســد و بعد از آن با افت همراه خواهد بود .اما باید توجه داشــت
كه پایان این دهه یعنی  10سال بعد كه زمان نسبتا َزیادی برای تدوین

نمی¬دهــد کــه مقادیــر قابــل توجهــی گاز اضافــی در دهــه  2020در

و اجرای سیاســت های حوزه گاز كشور می باشد و غفلت از آن یعنی

دسترس خواهد بود.هیچ سناریوی قابل قبولی وجود ندارد که تحت

سالها دورشدن از برنامهها.

 مسیرهای صادارت نفت و گاز کشور آذربایجان.1 نقشه

.Source:S&P Global Platts
:منابع و مأخذ
1. Azerbaijan Oil & Gas Report, Q3 2021,Fitch Solution
2. Azerbaijan’s gas sales strategy at a crossroads,Oxford Energy,May 2021
3. Statistical Review of World Energy 2021 - BP
4. S&P Global Platts
5. Azerbaijan 2021,Energy Policy Review,IEA
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محیط زیست و فناوری

تحوالت مصرف انرژی متاثر از تحوالت تكنولوژی و بر قی كردن
مریم كشاورزیان

 -1مقدمه

 -2ارزیابی گزارش:نکات محوری

درایــن گــزارش بــه بررســی كاهش مصــرف انــرژی نهایــی تحت

بر اساس پیش بینی  ( IEAسال  )2021کل مصرف نهایی انرژی به

تاثیــر دو عامــل بهــرهوری انــرژی و برقــی كــردن در جهــان

طور متوســط  1.7درصد در ســال ،از سال  2020تا  2030در سناریو

میپردازیــم .بر اســاس پیــش بینیها کل مصــرف نهایی انرژی

 STEPSو  1.4درصد در سال در سناریوی  APSافزایش مییابد.

بــه طــور متوســط بیــن ســا لهای  2020تــا  2030بــر اســاس

تا ســال  ، 2030مصرف نهایی در سناریوی  APSسه درصد کمتر از

ســناریوها ،تعهــدات و سیاســتهای اعــام شــده از  1.4در

سناریوی  STEPSاست.

ســال تا  1.7درصد در سال افزایش مییابد .این در حالی است

بهبــود بهرهوری انرژی منجر خواهد شــد تقاضای كل در ســناریوی

كــه تحــت تاثیــر بهبــود بهرهوری انــرژی تقاضای كل انــرژی بین

 8 ، STEPSدرصــد و در ســناریوی  9 ، APSدرصــد تــا ســال 2030

 8الــی  9درصــد كاهــش یابــد .همچنیــن پیــش بینــی میشــود

کاهش یابد .بهبود كارایی در ســناریو  APSمنجر خواهد شــد رشد
تقاضــای نهایــی انــرژی تــا  1.4درصــد كنــد گــردد و تقاضــا تقریبــا ً10

بیــن  1.5تــا  2.5درصــد كاهــش یابــد .كشــورهای مختلــف بــر

درصد در اقتصادهای پیشــرفته كاهش یابد .در صورت عدم بهبود

اســاس اینكــه در حــال توســعه میباشــند و یــا توســعه یافتــه،

بهرهوری انرژی در سنایوی  ، APSتقاضای جهانی حدود  2.3درصد

سیاســتهای بهــرهوری انــرژی و برقی كردن در آ نهــا متفاوت

در ســال افزایش مییابد و در نتیجه تا ســال  2030تقاضا رشــد 75

بــوده درنتیجــه شــاهد نــرخ رشــد متفاوتــی در زمینــه تقاضــای

درصدی خواهد داشت( .شکل .)1در كشورهای با اقتصاد پیشرفته

انرژی میباشیم.

بــه دلیــل اعمــال دو سیاســت بهــرهوری انــرژی و کاهــش گازهــای

برقــی كــردن باعث خواهد شــد تقاضای انرژی در ســال 2030

1

2

گلخانه ای شاهد كاهش بیشتر تقاضای نهایی انرژی میباشیم.
شكل  .1تغییر تقاضای انرژی تا سال  2030و تقاضای كاهش یافته به واسطه افزایش كارایی انرژی و برقی كردن در سناریوهای
سیاستهای اعالنی( )STEPSو تعهدات اعالم شده()APS

 .1سناریوی سیاستهای اعالم شده
 .2سناریوی تعهدات اعالم شده
 .3تفاوت بین ســناریوهای  STEPSو  APSتا حد زیادی با بهرهوری انرژی و برق رســانی محاسبه میشود.
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3

بــه دلیــل كارآمدتــر بــودن فــن آور یهــای مبتنــی بر برقــی كردن

در ایــاالت متحــده ،پتانســیل قابــل توجهــی بــرای بهبــود

نســبت بــه همتایــان وابســته بــه ســوخت فســیلی آنهــا شــاهد

بهــرهوری انــرژی در ســاختمانها وجــود دارد  .در نتیجه ،شــکاف
اجرایــی کارآیــی تقریبا ً  0.7 EJیــا  3.5درصد در بخــش تقاضای

خودروهای برقی امروزه به طور متوسط  70درصد انرژی کمتری

انــرژی بخــش ســاختمان در ایــاالت متحــده وجــود دارد .البتــه

بــرای طــی کــردن یــک کیلومتــر نســبت بــه خودروهــای مرســوم

دســتورالعملها در مــورد كارایــی ســوخت در بخــش ســاختمان

موتورهــای احتــراق داخلــی(  )ICEمصــرف میکننــد و پمپهــای

اتحادیــه اروپــا باعــث ارتقــاء بلنــد پروازانــه در بهــرهوری انــرژی

حرارتــی الکتریکــی میتواننــد ســه تــا چهــار برابــر کارآمدتــر از

ســاختمانهای جدید و موجود میشود.

دیگهــای مرســوم بــرای مقاصــد گرمایشــی باشــند .بــر اســاس

در بخــش حمــل ونقل با افزایــش کارایی وســایل نقلیه احتراقی

ســناریوی  APSبرقــی كــردن تــا ســال  2030منجــر بــه كاهــش

و از رده خارج شــدن وســایل نقلیــه قدیمی در ســناریوی STEP

تقاضا انــرژی نزدیك به  10 EJمیگردد.

شــاهد بهبــود عمــد های در بهــرهوری انــرژی میباشــیم .در

کاهــش بیشــتر تقاضــای انــرژی خواهیــم بود .بــه عنــوان مثال،

اقتصادهــای پیشــرفته ،اثــر ترکیبی برقی شــدن و بهــرهوری فنی
• بهبــود كارایی انرژی
در ســناریوی  STEPSكــه توســط  IEAارائــه شــده اســت ،بهبود

 50درصد در ســناریوی  APSبیشتر از سناریوی  STEPSاست.
وزارت حمــل و نقــل ایــاالت متحــده اخیــرا ًاعالم کرده اســت که

بهرهوری انرژی تا سال  2030حدود  30درصد از افزایش انتشار

اســتانداردهای شــدیدتر مصــرف ســوخت متوســط ( )CAFEرا

 CO2مرتبــط بــا افزایــش تقاضــا بــرای خدمــات انــرژی را خنثــی
میکنــد .در ســناریوی  APSهمیــن مرجع ،این میــزان تقریبا ً 40

پیشــنهاد میکنــد و ســاالنه  8درصــد بهبــود مصــرف ســوخت را
بــرای خودروهــای ســواری و کامیونهــای ســبک تولیــد شــده در

درصــد افزایــش مییابــد .اقداماتــی كه در ایــن زمینــه قابل طرح

ســا لهای  2024تا  2026هدف قرار میدهد.

میباشــد شــامل بازســازی ســاختمانها ،معرفــی کدهــای دقیق

در بخــش صنعــت ،بهبود بهرهوری سیاســتهای کنونی و اعالم

بهــرهوری انــرژی برای کاهش اســتفاده از ســوختهای فســیلی

شــده 15 ،درصــد از آنچه بــرای تحقــق تعهدات اعالم شــده الزم

در ســاختما نها ،ارتقــاء کارایــی فرآیندهــای صنعتــی و بهبــود

اســت ،عقــب میافتــد .ایــن بخــش بیشــترین شــکاف اجرایی را

عملکــرد موتورهــا در حمــل و نقــل و نیــز اقداماتــی كــه بــه طــور

دارد كــه نشــان دهنــده فقــدان سیاســتها و اقدامــات کنونــی
بــرای حمایــت از بهبــود کارایــی بــوده و تقریبــا ً  90درصــد از ایــن

بــرق ،كاهــش میدهــد ،همچنیــن اقداماتــی از قبیــل فــروش

شــکاف اجرایــی مربوط بــه اقتصادهای پیشــرفته اســت .معرفی

لــوازم خانگــی کارآمدتــر ،اســتفاده از L EDهــا بــرای روشــنایی،

اســتانداردهای دقیق تر برای دیگهای بخار که حرارت فرآیند

پیاده ســازی اســتانداردهای الزم بــرای اســتفاده از کارآمدترین

و سیســتمهای موتــور الکتریکــی و ســایر تجهیــزات صنعتــی را

موتورهــای الکتریکــی و اســتقرار سیســتمهای مدیریــت انــرژی

تامیــن میکننــد ،بــرای برطرف کــردن فاصله بســیار مهم اســت.

ســاختمان خواهد بود.

برقی ســازی فرآیندهــای صنعتی همچنیــن میتواند بهرهوری را

در بخش ســاختمانها در ســناریوی  APSنســبت به ســناریوی

افزایش دهد ،به عنــوان مثال تامین حرارت پایین در پمپهای

 ،STEPSبهــرهوری انــرژی از  10درصــد تقاضــای بیشــتر تا ســال

حرارتــی .افزایش اســتفاده از مصالحی كــه مصرف انرژی آن كم

 2030جلوگیــری میکند .تقریبا  85درصد از این شــکاف مربوط

اســت مانند چوب به جای بتن برای ســاخت و ساز ،كه میتواند

بــه اجرای بهرهوری انرژی در اقتصادهای پیشــرفته اســت که در

به کاهش شــدت انرژی کمک کنــد .در اقتصادهای پیش رفته از

آنهــا چارچوب سیاســتهای کنونی به اندازه کافی ســختگیرانه

بیــن بردن فاصله بین دو ســناریو  STEPSو  APSرشــد تقاضا از

نمــی باشــد تــا بــه تعهــدات کاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای

صنعــت را تا چهار برابــر کاهش میدهد.

غیرمســتقیم انتشــار گازهــای گلخانــه ای را بــا کاهــش تقاضــای

1

2

عمل کند.

1. average fuel economy
2. boilers
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شكل  .2شدت انرژی بر اساس بخش و سناریو

• برقی كردن:

خودروهای برقی معموال ًاز 8000دالر تا 18000دالر بیشتر از مدلهای

گزینههای برقی كردن امروزه در اکثر بخشهای استفاده نهایی از نظر

احتراق داخلی هزینه دارند و این امر بسیاری از مشتریان را از تعویض

تجاری در دســترس و مقرون به صرفه هســتند و در هر ســه ســناریو

خودروی خود منصرف میکند .با این حال  ،انتظار میرود کاهش

محرک مهمی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای هستند.

هزینههــا و بهبود عملکرد باتریها هزینههای خودروهای برقی را

در ســاختمانها  ،پمپهــای حرارتــی الکتریکــی بیشــترین فرصــت

در دهه  2020قابل رقابت کند.

جایگرینی با دیگهای سوخت فسیلی را برای گرمایش ایجاد میكنند.

فــروش خودروهــای برقی در طــول همه گیری ثابت شــد :حدود 3

پمپهــای حرارتــی برقــی یــک فنــاوری جــذاب بــرای تامیــن نیازهای

میلیون خودروی برقی در سال  2020فروخته شد که  4.6درصد از

گرمایــش ســاختمانها و تاسیســات هســتند .بــا توجــه بــه کاهش

فــروش خودرو در سراســر جهان را به خود اختصاص داده اســت.

قابل توجه هزینهها در دهه گذشته  ،پمپهای حرارتی با بالغ شدن

فــروش انــواع خودروهــای برقــی در ســناریوی  STEPSهمچنــان

فناوری و بازار  ،توان رقابتی بیشتری پیدا میکنند .آنها به ویژه برای

در حال افزایش اســت و انتظار میرود در ســال  2030حدود 135

یک ســوم جمعیت جهان که به گرمایش و ســرمایش فضا نیاز دارند

میلیــون خــودروی برقی در ناوگان جهانی وجود داشــته باشــد .در

 ،جذاب هســتند  ،زیرا پمپهای حرارتی برگشــت پذیر قادر به ارائه

ســناریوی  ، APSاین رقم به بیش از  190میلیون افزایش مییابد

هر دو ســرویس هستند .البته موانع غیر اقتصادی برای پذیرش آن
وجــود دارد بــه عنوان مثال تجهیزات گرمایشــی معمــوال ًفقط زمانی

و خودروهای برقی بیش از  3درصد از تقاضای جهانی برق در سال

تعمیــر میشــوند که تجهیــزات موجود خراب شــوند و تغییــر به نوع

 2030را به خود اختصاص میدهند.

در سناریوی 2 NZEبیش از  300میلیون خودروی برقی در جادهها

دیگری از سیســتم گرمایش ممکن اســت زمان بر باشد .البته برخی

در ســال  2030وجود دارد که  20درصــد ناوگان خودروهای جهان

از دولتها برنامههای تأمین مالی برای غلبه بر این موانع اولیه هزینه

را تشــکیل میدهــد و جهــان در مســیر فــروش خودروهــای جدید

ایجاد کرده اند یا ممنوعیت استفاده از دیگهای بخار سوخت فسیلی

احتــراق داخلــی تــا ســال  2035اســت .البتــه توســعه خودروهای

جدید را وضع کرده اند.

برقــی بــا موانع غیــر اقتصــادی مواجه هســتند که در ســناریوهای

در بخــش صنعت ،برق به طور فزاینده ای در صنایع غذایی  ،نســاجی

 STEPSیــا  APSبــه طــور کامــل برطــرف نشــده اســت .بــه عنــوان

و شــیمیایی اســتفاده میشــود .در ســناریوی ، APSتغییــر از دیگهــای

مثــال  ،بازارهــای نوظهور و اقتصادهای در حال توســعه به شــدت

سوختفسیلیبهپمپهایحرارتیودیگهایالکتریکیسریعتراست.

بــر بازارهــای وســایل نقلیــه دســت دوم تکیــه میکنند کــه در آنها

در زمینــه حمــل و نقــل  ،چنــد کشــور اعــام کــرده و شــروع بــه اجرای

خودروهــای برقــی تنهــا بــا تاخیر زمانــی در دســترس خواهند بود.

سیاســت هایی برای پایان فــروش خودروهای موتــور احتراق داخلی
جدید ( 1)ICEکه معموال ًبر خودروهای سواری متمرکز است ،کردهاند.

دولتها در این کشــورها میتوانند مقررات زیســت محیطی را برای
تشــویق به جذب زودتر خودروهای برقی در نظر بگیرند.
1. internal combustion engine

 .2ســناریو انتشار صفر تا سال )Scenario 2050 Net Zero Emissions by( 2050
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یکی دیگر از موانع احتمالی این است که استفاده از خودروهای برقی

از مشــتریان از تعویــض خــودروی خــود منصــرف شــوند .توســعه

ممکن است در مناطقی با شبکه برق ضعیف یا غیرقابل اعتماد قابل

خودروهای برقی با موانع غیر اقتصادی از قبیل تاكید بازارهای نوظهور

اجرا نباشد .بهبود شبکه ،توزیع هدفمند و شارژ هوشمند خودروهای

و اقتصادهای در حال توســعه به بازارهای وســایل نقلیه دســت دوم

برقی به احتمال زیاد بهترین راه برای حل این مشکل است .استقرار

و عدم زیرســاختهای الزم برای شــارژ عمومی و شــبكه توزیع مواجه

گسترده زیرساختهای شارژ عمومی نیز میتواند استقبال را به ویژه

هســتند .در اقتصادهای پیشــرفته ،اثر ترکیبی كاهش مصرف انرژی

برای کامیونهای سنگین برقی افزایش دهد.

ناشی از برقی شدن و بهرهوری فنی 50درصد در سناریوی APSبیشتر
از سناریوی  STEPSاست.

 -3نقطه نظر كارشناسی مؤسسه

البته موضوع همه گیری 19-Covidمنجر به پیامدهای منفی در بهبود

بهبود بهرهوری انرژی و برقی كردن دو عامل مهم در كاهش تقاضای

بهرهوری انرژی بخش هایی مانند وسایل نقلیه جدید و لوازم خانگی،

انرژی در جهان میباشد .بهبود بهرهوری منجر خواهد شد كه تقاضای

مقاوم ســازی و ســاخت و ســازهای جدید و فرآیندهای صنعتی شده

انرژی در سناریوی STEPSحدود 8درصد و در سناریوی APSحدود9

است .انتظار میرود بین سال 2019تا 2030در بیشتر مناطق نسبت

درصد تا سال  2030کاهش یابد .همچنین برقی كردن منجر خواهد

به دهه گذشــته صرفه جویی انرژی بیشتر گردد ،روندی که مطابق با

شد تقاضای انرژی در سال  2030بین  1.5تا  2.5درصد كاهش یابد.

پیش بینیهای قبلی است .استثنای قابل توجه در این خصوص چین

اقداماتــی كه منجر به بهبود بهرهوری در بخش ســاختمان میگردند

اســت که پیش بینی میشــود متوسط صرفه جویی ســاالنه بهرهوری

عبارتند از بازسازی ساختمانها ،معرفی کدهای دقیق بهرهوری انرژی

انــرژی این كشــور در طــول دوره  2020-30حــدود  50درصد دهه قبل

بــرای کاهــش اســتفاده از ســوختهای فســیلی در ســاختمانها و

باشــد .دلیل آن این است كه چین در حال حاضر کارایی تعداد زیادی
از تأسیسات تولیدی خود را ارتقا داده است و طبیعتا َتکرار آن در دهه

کارآمدتر و استفاده از LEDها برای روشنایی .در بخش حمل و نقل،

آینده دشوار است .بهرهوری انرژی در بخش حمل و نقل جاده ای در

بهبود عملکرد موتورها در حمل و نقل و افزایش کارایی وسایل نقلیه

دهــه گذشــته باال بوده كه این به دلیل پیشــرفتهای زیــاد در بهرهوری

احتــراق داخلــی و از رده خــارج شــدن وســایل نقلیه قدیمــی منجر به

سوخت به ویژه در قطارهای برقی میباشد كه به ناوگان وسایل نقلیه

بهبــود عمــده ای در بهــرهوری انرژی خواهــد شــد .در بخش صنعت،

وارد شدند .در بخش حمل و نقل هوایی ،كنار گذاشتن هواپیماهای

معرفی استانداردهای دقیق تر برای دیگهای بخار که حرارت فرآیند و

پهــن پیكر و هواپیماهای چهــار موتوره منجر به بهبــود کارایی ناوگان

سیستمهایموتورالکتریکیوسایرتجهیزاتصنعتیراتامینمیكند،

میشوند .در بخش ساختمان صرفه جویی در بهرهوری در دهه آینده

ارتقاءکاراییفرایندهایصنعتیوپیادهسازیاستانداردهایالزمبرای

افزایش مییابد اگرچه به دلیل كاهش رشد اقتصاد نسبت به قبل از

استفاده از کارآمدترین موتورهای الکتریکی همگی منجر به افزایش

بحران همه گیری شاهد كند شدن بهرهوری خواهیم بود زیرا به دلیل

بهرهوری انرژی میگردد .بخش صنعت بین سایر بخشها بیشترین

بحران همه گیری و فشارهای اقتصادی بین سالهای  2020تا 2030

شکاف اجرایی را دارد كه نشان دهنده فقدان سیاستها و اقدامات
کنونی برای حمایت از بهبود کارایی میباشد و تقریبا ً 90درصد از این

شــاهد كاهــش  10درصدی خرید لــوازم خانگی جدید جهــت افزایش
بهرهوری میباشیم .علی رغم تاثیر پیامدهای منفی همه گیری كرونا

شکاف اجرایی مربوط به اقتصادهای پیشرفته است.

بــر بهــرهوری انــرژی و برقی كــردن كه منجــر به كاهش مصــرف انرژی

عامل دوم كاهش مصرف انرژی از طریق برقی كردن است كه در اکثر

گردیدهاست،انتظارمیرودپسازكاهشالتهاباتایجادشدهشاهد

مصارف نهایی از نظر تجاری در دســترس و مقرون به صرفه هستند.

افزایش مجدد صرفه جویی انرژی و كاهش رشد تقاضای باشیم.

استقرار سیستمهای مدیریت انرژی ساختمان ،فروش لوازم خانگی

در بخش ساختمان ،از پمپهای حرارتی الکتریکی به عنوان جایگزین
دیگهای سوخت فسیلی برای گرمایش استفاده میگردد(در سناریوی
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قبیل زمان بر بودن تغییرنوع سیستم گرمایش وجود دارد .در بخش
صنعــت ،برقی كردن فزاینده در صنایع غذایی  ،نســاجی و شــیمیایی
پیگیری و اجرا میشــود .در زمینه حمل و نقل ،برخی کشــورها شروع
به اجرای سیاست هایی برای پایان فروش خودروهای موتور احتراق
داخلی جدید (  )ICEکه معموال ًبر خودروهای ســواری متمرکز اســت
وضع کرده اند .البته هزینه باالی این خودروها منجر شــده بســیاری
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