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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

قیمــت نفــت ممکــن اســت بــا افزایــش تقاضــا در ســال 2023
بــه  100دالر در هــر بشــکه برســد

تصویــب  352میلیــون دالر توســط صنــدوق
اوپــک بــه منظــور اجراییســازی اهــداف توســعه
پایــدار جهانــی

بــا بدتــر شــدن بحــران انــرژی اروپــا ،رکــورد قیمــت گاز در
بریتانیــا شکســت

افق اوج تقاضا به روایت سرمایهگذاران

صاد ان رژی
اقت

کودتای پوتین در هند ،آمریکا را شــوکه خواهد کرد
ســنای آمریــکا بــا بازگردانــدن تحریــم هــا علیــه نــورد اســتریم
 2در ژانویــه موافقــت کــرد

شــهرهای سراســر جهــان در تــاش بــرای كاهــش
مصــرف گاز طبیعــی هســتند
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اروپــای شــرقی متحمــل هزینــه انقــاب آب و هوایی
اتحادیــه اروپا شــده اســت
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تغییرات هفتگی نفت خامهای شاخص
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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  19نوامبر 2021

80.74

- 2.1

79.02

- 3.6

81.59

- 2.6

هفته منتهی به  26نوامبر 2021

79.49

- 1.5

78.09

- 1.2

80.45

- 1.4

هفته منتهی به  3دسامبر 2021

71.72

- 9.8

66.89

- 14.3

72.06

- 10.4

هفته منتهی به  10دسامبر 2021

74.14

3.4

71.3

6.6

74.5

3.4

هفته منتهی به  17دسامبر 2021

74.27

0.2

71.23

- 0.1

73.77

- 1.0

مدیرمسئول :دکترمحمد صادق جوكار
		
ناظر علمی :مهرزاد زمانی

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

بررســی پایبنــدی تولیــد كننــدگان اوپــك
بــه توافــق تولیــد در مــاه نوامبــر 2021
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تحــوالت بــازار نفــت در هفتــه منتهــی بــه 17
دسامبر 2021

بررســی تضعيف جايگاه عربستان و تقويت
نقــش امــارات در رهبری جهــان عرب
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مدير داخلي :سميرا مرادي
نشانی الکترونیکیwww.iies.ac.ir :

حلي
ت

نقــش گاز طبیعــی تجدیدپذیــر در
فرآینــد گــذار انــرژی بــرای کشــور مالــزی

فناو ری ان رژی
محیط زیست
و

نمودار قیمت نفت برنت و وســت تگزاس در بورس آیس و نایمکس در  17دسامبر 2021

نمودار خالص وضعیت خرید بورسبازان در بازار نایمکس
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اقتصاد انرژی
تصویــب 352میلیون دالر توســط صندوق
اوپــک بــه منظــور اجراییســازی اهــداف
توســعه پایــدار جهانــی

تســهیل تجــارت  ،بهبود دسترســی بــه خدمــات اجتماعی و
بازارها و افزایش فرصتهای شغلی.

لســوتو :وام  19میلیــون دالری بــرای پــروژه بهبود معیشــت
و ترویــج شــیوههای اســتفاده از منابــع ،کاهــش تخریــب

صنــدوق توســعه بینالمللی اوپک (صنــدوق اوپک) در صد و

محیطزیســت ،شناســایی اقدامــات الزم بــرای دســتیابی به

هفتاد و هشــتمین اجالس هیئتمدیره این ســازمان که به

ایــن اهــداف و ایجاد یــک «صنــدوق فرصتهای بازســازی»

طور مجازی برگزار شد 352 ،میلیون دالر برای اجراییسازی

برای ســرمایهگذاری در تسریع پروژههای بازآفرینی زمین.

اهــداف توســعه پایــدار در سراســر جهــان تصویــب کــرد.

مــاالوی :وام  15میلیــون دالری بــرای پــروژه تامیــن آب و

چارچــوب اســتراتژیک افق  2030به منظور تنوع بخشــیدن

فاضالب شهر دوا به منظور گسترش و ارتقاء سیستم تامین

بــه منابــع مالــی صندوق اوپــک و ایجاد تأثیر توســعه بیشــتر

آب موجــود بــرای پاســخگویی بــه تقاضای فعلی و گســترش

برای کشورهای شریک طراحی شده است.

عرضه.

تامین مالی جدید صندوق اوپک از پروژههای بخش عمومی

نیکاراگوئه :وام  23میلیون دالری برای پروژه جاده روستایی

زیر حمایت میکند:

و ارتقــای توســعه پایــدار و یکپارچگــی منطقــهای در بخــش

بوســنی و هرزگویــن :وام  25میلیــون یورویــی (27.15

کشاورزی ،تسهیل بخش حمل و نقل محصوالت به بازارها

میلیــون دالر آمریــکا) بــرای ارتقــای کریدورهــاي ارتباطــي و

و افزایش خدمات اجتماعی و فرصتهای شــغلی.

بهبــود وضعيت بخش جادهای و ارتباط بوســنی و هرزگوین

روانــدا :وام  18میلیــون دالری بــرای پروژههــای جــادهای و

با همسایگانش در منطقه بالکان غربی.

بهبــود فعالیتهــای اقتصــادی از جمله کشــاورزی ،معدن و

ســاحل عــاج :وام  60میلیــون دالری بــرای پروژههای بخش

گردشــگری .بهبود و تقویت معیشــت ،دسترســی به مناطق

کشاورزی و صنعتی ،ساختوساز و بازسازی زیرساختهای

تولیــدی ،بازارهــا و امکانــات اجتماعــی و تقویــت تجــارت بــا

اجتماعــی و بــازار ،از جملــه راههــای روســتایی ،مراکــز

کشــورهای همســایه ،به ویــژه جمهوری دموکراتیــک کنگو و

مراقبتهای بهداشتی و مدارس و حمایت از زیرساختهای

اوگاندا.

مربوط به شیالت و تولیدات دامی.
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کنیا :وام  40میلیون دالری برای توســعه جادههای شــهری،

ترکمنستان :وام  45میلیون دالری برای پروژه ناوگان تجاری

جمهــوری دومینیکــن :وام  60میلیــون دالری بــرای برنامــه

دریایی .بهرهبرداری کشــتیهای جدید از بندر ترکمنباشــی

گســترش شــبکههای بــرق و کاهــش تلفــات فنــی در

در دریــای خزر ،بخشــی از کریدور حمل و نقــل اروپا -قفقاز-

سیســتمهای توزیع بــه منظور حمایت از تــاش دولت برای

آســیا ،ارائــه آمــوزش در زمینــه ســاخت و تعمیــر کشــتی بــه

کاهــش تلفــات توزیع بــرق و بهبــود کارایی زیرســاختهای

کارکنــان کارخانــه کشتیســازی ،انتقــال فنــاوری ،تقویــت

برق در سراسر اين کشور.

تجارت و فعالیتهای اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی.

غنــا :وام  20میلیــون دالری بــرای پــروژه توســعه یکپارچــه

تامینمالــی جدیــد صنــدوق اوپــک همچنیــن از عملیــات

روستایی برای گسترش زیرساختهای اجتماعی-اقتصادی

بخشخصوصــی بــا ســرمایهگذاری  25میلیــون دالری بــه

و بهبــود معیشــت برای حدود  120000نفــر در مناطق با فقر

منظــور حمایــت از پروژههــای زیرســاختی در کشــورهای

باال که از طریق رویکرد تقاضا محور انتخاب شــدهاند.

منتخــب آمریکای التین و کارائیب حمايت میكند.

میکندکــه تقاضــای نفت در کوتاهمــدت و میانمــدت قبل از

افق اوج تقاضا به روایت سرمایهگذاران

افزایش تقاضا در بلندمدت «به شدت» رشد میکند.
علیرغم اینکه تقاضا در بلندمدت کاهش خواهد یافت ،نفت
تا ســال  2045به عنوان سوختی با بیشــترین سهم از ترکیب
انرژی جهانی باقی خواهد مانــد و  28درصد تقاضای انرژی را

علیرغــم تــرس از انــواع جدیــد ،ماننــد دلتــا و اخیــرا ًاُمیکرون،

برآورده میکند .تقاضا در حال رشــد اســت ،زیــرا جهان هنوز

تقاضــای جهانــی نفــت در مســیر رســیدن به ســطوح قبــل از

از ســوختهای فسیلی اســتفاده میکند که حدود  85درصد

همهگیــری ظــرف چنــد مــاه و افزایــش بیشــتر در ســالهای

از کل تقاضــای جهانــی انــرژی را تشــکیل میدهــد .مهمترین
ضربه به تقاضای نفت احتماال ًناشی از وسایل نقلیه الکتریکی

آینده نزدیک محتمل نیست .دو سال و نیم پیش ،یک پنجم

( )EVsاســت که در برخی کشورها شروع به کاهش تقاضای

مشتریان سرمایهگذار نفتی که توسط بلومبرگ اینتلیجنس

نفت برای حملونقل جادهای کردهاند.

نظرســنجی شــده بودنــد ،بیــان داشــتندکه تقاضــای نفت تا

با اینوجود ،سالها طول میکشد تا ببینیم تقاضای سوخت

فوریــه  2021بــه اوج خود میرســد .در ژوئن  ،2019یک ســوم

جادهای در ســطح جهان به شــدت تحت تأثیر برقي سازي در

دیگر از ســرمایهگذاران نفت فکر میکردند که تا ســال 2025

حملونقل قرار میگیرد.

تقاضای جهانی نفت به اوج خود میرسد .در نظرسنجیهای

بر اســاس چشــم انداز خودروهای الکتریکی  2021بلومبرگ،

قبلی ،بیشــتر سرمایهگذاران انتظار داشــتند اوج تقاضا برای

خودروهــای برقی از هــر نوع در حال حاضر بیــش از  1میلیون

نفت تا سال  2030باشد.

بشــکه تقاضای نفت در روز را کاهش می دهند .در سناریوی

اما آخرین نظرسنجی ماه گذشته تفاوت فاحشی را در جدول

دیگر اشاره میشود که تقاضای نفت از حملونقل جادهای به

زمانی تا اوج تقاضای نفت در مقایسه با چهار نظرسنجی قبلی

طور کلی در ســال  2027به اوج خود میرسد و سپس به طور

نشان داد .در حال حاضر ،تنها  2درصد از سرمایهگذاران نفت

پیوسته کاهش مییابد .زمانی که تأثیر همهگیری بر بازارهای

معتقدنــد که اوج تقاضــا برای نفت تا ســال  2025رخ خواهد
داد و کمتــر از  40درصــد آن را قبــل از ســال  2030میبیننــد.

جهانی نفت به اوج خود رســید ،صحبتهایی مطرح شــد که
قبــا ًاز نقطــه اوج تقاضــا عبــور کردهایم و مصــرف دیگر هرگز

یک سوم سرمایهگذاران انتظار دارند تقاضای نفت بین سال

باالتر از آنچه در سال  2019بود نخواهد شد.

های  2025تا  2030به اوج خود برسد ،اما یک سوم دیگر فکر

اوج تقاضا تنها از طریق تغییرات ساختاری بلندمدت به دست

میکننــد که اوج پس از ســال  ،2030در مقطعی بین  2030و

میآیــد کــه بايــد در حملونقل جادهای ســبک اتفــاق بيفتد و

 2035خواهد بود.

این تغییرات زمانبر اســت .نشانههایی وجود دارد که نشان

اواســط دهــه  2030در حــال حاضر جــدول زمانی اوپــک برای

میدهــد افزایــش فــروش خودروهــای برقــی در اروپــا ممکــن

اوج تقاضــای نفــت اســت .اوپــک در اوایــل ســال جــاری در

اســت شــروع بــه کاهش تقاضای ســوخت جــادهای کنــد ،اما

چشــمانداز جهانــی نفت در ســال  2021اعالم کــرد که انتظار

بیشــتر کشــورهای جهان هنوز به آنجا نرســیدهاند.کروکس

مــیرود تقاضــای جهانی نفــت تا اواســط دهه  2030به رشــد

خاطرنشــان کــرد :از آنجایــی کــه تأثیــر ایــن بیمــاری همهگیــر
همچنان در حال محو شدن است ،احتماال ًبه طور فزایندهای

از آن تــا ســال  2045روندی ثابت داشــته باشــد .اوپک اشــاره

تقاضا آشکار خواهد شد.

آینده است .تحلیلگران میگویند که اوج تقاضا برای نفت در

خــود ادامه دهــد و به  108میلیون بشــکه در روز برســد و پس
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تحوالت بازار انرژی
قیمــت نفــت ممکــن اســت بــا افزایــش
تقاضــا در ســال  2023بــه  100دالر در هــر
بشــکه برســد

افزایــش یافتــه و اقتصاد جهانی همچنان در حال رشــد اســت .وی در
نشســت چشم انداز انرژی گفت :باید منتظر بمانیم تا این موج عبور
کند ،اما این نشان می دهد که سفرهای بین المللی باید در سال آینده
بهبودبیشتریپیداکند.کوروالینگفتکهانتظارداردقیمتنفتخام
برنت در سال آینده به طور متوسط 85دالر در هر بشکه باشد ،اما این

بهگفتهتحلیلگرانگلدمنساکس،بهدلیلافزایشتقاضایبیسابقه

ریسک وجود دارد که 10دالر باالتر از این سطح باشد .او گفت :خواهید

در ســال  ،2023علیرغم شیوع سویه امیکرون ویروس کرونا ،قیمت

دیدکهچگونهدرسال 2022وسپسدرسال 2023بهیکرکوردجدید

نفتخامممکناستبه 100دالردرهربشکهبرسد.دیمینکوروالین،

در تقاضــا خواهیم رســید .در مورد تولید نفت نیــز كوروالین گفت که

رئیس تحقیقات انرژی در بانک ســرمایه گــذاری و خدمات مالی چند

عرضه کافی در مواجهه با تقاضای قوی وجود ندارد .این تحلیلگر خاطر
نشــان کرد که کامال ًقابل تصور اســت که قیمت نفت خام تحت تاثیر

ویروس کرونا ،تقاضای باالیی داشتیم و اکنون تقاضای سوخت جت

برخی شرایط ،از سطح 100دالر در هر بشکه فراتر رود.

ملیتی مستقر در ایاالت متحده ،گفت :قبل از شیوع جدیدترین نوع

بــا بدتــر شــدن بحــران انــرژی اروپــا ،رکــورد
قیمــت گاز در بریتانیــا شکســت

است که با کاهش عرضه به این قاره ،اروپا را تحت فشار قرار می دهد
تا نورد اســتریم  2را تایید کند که می توانــد نفوذ اوکراین در منطقه را
کاهش دهد .والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور روسیه این ادعاها را رد
کرده و آن را بهانه های سیاسی خوانده است .رشد صادرات گازپروم
در ماههای اخیر به کمتر از پنج درصد کاهش یافته اگرچه این شرکت

قیمــت گاز بریتانیا در ســال جــاری  520درصــد افزایش یافته اســت.

اصــرار دارد کــه تمام قراردادهای توافق شــده را رعایت کرده اســت .با

افزایش قیمت ها منعکس کننده شــرایط فعلی بازار در سراسر اروپا

این حال ،آلمان به روســیه هشدار داده که اگر به اوکراین حمله کند،

است که به دنبال ادامه عدم اطمینان ژئوپلیتیک و افزایش تنش ها بر

خــط لوله تاییــد نخواهد شــد ،زیــرا در حال حاضــر  120000ســرباز در

سرخطلوله 759مایلینورداستریم 2ایجادشدهاست.روسیهمتهم

نزدیکی مرز شــرقی آن مســتقر هســتند Investec.معتقد است که

است که با کاهش عرضه ،اروپا را تحت فشار قرار داده تا نورد استریم

ایــن تنشها به طــور اجتنابناپذیــری بر قیمتها در زمســتان تأثیر

 2را تایید کند که می تواند نفوذ اوکراین در منطقه را کاهش دهد.

میگذارد .چراکه عدم بهره برداری از نورد استریم 2محدودیت عرضه

قیمت گاز بریتانیا در روز پنجشنبه به باالترین حد خود افزایش یافت

انرژی را تداوم خواهد بخشید .پایپر گفت :انتظار داریم که تنشهای

که در بحبوحــه افزایش تقاضا و تداوم نگرانیهای عرضه در سراســر

سیاســی پیرامون راهاندازی نورد اســتریم  ۲افزایش یابد ،زیرا ایاالت

این قاره در زمســتان امســال 520 ،درصد افزایش یافت .در حالی که

متحده و اتحادیه اروپا تحریمهای اقتصادی علیه روسیه را با عواقب

قیمتها در معامالت آتی گاز طبیعی بریتانیا در صبح جمعه کاهش

توقف عرضه گاز اتحادیه اروپا ،افزایش نوسانات قیمت گاز بریتانیا و

یافــت ،اما شــاخص قیمت همچنان باالتر از قیمــت گاز طبیعی مایع

اتحادیهاروپابررسیمیکنند.اینتحلیلگرهمچنینپیشنهادکردکه

در آســیا است .ناتان پایپر ،رئیس تحقیقات نفت و گاز در Investec

ادامهافزایشهزینهها،پرکردنمجددذخایررابرایبریتانیاواتحادیه

پیشبینــی کرد کــه با بهبود وضعیت اقتصادهــا و کاهش همه گیری

اروپــا دشــوارتر می کند .او گفــت :تداوم افزایش قیمــت گاز ،پر کردن

کرونــا ،قیمت گاز همچنــان باال خواهد مانــد .او گفت :احتمال اینکه

مجددتأسیساتذخیرهسازیگازبریتانیاواتحادیهاروپارادرتابستان

تداومافزایشقیمتهافراترازدوسالآیندهباشد،زیاداست.افزایش

شبرانگیزخواهدکرد.ذخیرهسازیگازاتحادیهاروپادرحال
آیندهچال 

قیمت ها منعکس کننده شرایط فعلی بازار در سراسر اروپا است که

حاضر به پایینترین حد چند ساله خود رسیده است .قیمت باالی گاز

درپیادامهعدماطمینانژئوپلیتیکوافزایشتنشهابرسرخطلوله

درتابستانامسالبهمعنایپایینآمدنذخیرهسازیدرزمستانبود،

 759مایلی نورد استریم 2ایجاد شده است که صادرات گاز روسیه به

در حالی که صادرات الانجی به آســیا ادامه داشت .تابستان آینده،

ث برانگیز گاز تحت حمایت کرملین
آلمان را دو برابر می کند .پروژه بح 

وضعیت می تواند حادتر شــود .افزایش شدید قیمت عمد ه فروشی

که  55میلیارد متر مکعب گاز در سال تامین میکند ،تکمیل شده اما

گازدرحالحاضربهتوقفتجارت 25شرکتانرژیبریتانیادرطیسه
ماهگذشتهمنجرشدهاستوبیشازچهارمیلیونمشتریمستقیما ً

حاکمیت آن ،هنوز این خط لوله را تایید نکردهاند .روسیه متهم شده

تحت تأثیر قرار گرفتهاند.

درانتظارتاییدرگوالتورهایآلمانیاستکهبهدلیلنگرانیهادرمورد
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تحوالت سیاستهای راهبردی و ژئوپلیتك
دامنــه و مقیــاس ایــن همــکاری هــا توســط پوتیــن در هنــد بــه

کودتــای پوتیــن در هنــد  ،آمریــکا را
شــوکه خواهــد کــرد

همان اندازه که غیرمنتظره اســت ،دراماتیک اســت و برخالف
انتظارات ایاالت متحده از اینکه استراتژی ضد چین/روسیه آن
در خاورمیانه چقدر خوب پیش می رفت ،عمل می کند .دفاع

روسیه هفته گذشته یک قرارداد همکاری انرژی جدید با هند را

ایاالت متحده علیه گسترش نفوذ تهاجمی چین در خاورمیانه
اساسا ًبر اساس معامالت «عادی سازی روابط» که با امارات،

اعالمکردکههستهاصلیاستراتژیدفاعیایاالتمتحدهعلیه

بحرین و اسرائیل منعقد شده است و بر نقش هند به عنوان

توسعه طلبی پکن و مسکو در خاورمیانه و فراتر از آن را تهدید

موازنه با چین در آسیا و به عنوان یک معامله گر شکل گرفت.

می کند .قرارداد اصلی هیدروکربنی این خواهد بود که روسیه،
از طریق غول نفتی روس نفت ،تا پایان ســال  2022تقریبا ً15

گــزارش آژانــس بیــن المللــی انــرژی نشــان مــی دهــد كــه هند
بیشترین سهم از رشد تقاضای انرژی را خواهد داشت (حدود

میلیون بشــکه نفت خام به هند عرضه مــی کند .مدیر اجرایی

 25درصــد طــی دو دهه آینده) و تا ســال  2030از اتحادیه اروپا

روس نفت و دوســت نزدیک رئیس جمهور روســیه ،والدیمیر

به عنوان ســومین مصرف کننده بزرگ انرژی در جهان پیشــی

پوتیــن ،درباره این قرارداد گفت :امضــای قرارداد جدید عرضه
نفت ماهیت استراتژیک مشارکت بلندمدت بین روس نفت و

مــی گیرد .این گزارش اضافه می کند که انتظار می رود مصرف
انرژی هند تقریبا ًدو برابر شــود زیرا تولید ناخالص داخلی این

ایندین اویل را تایید می کند.

کشور 8.6تریلیون دالر تخمین زده می شود .بر اساس گزارش

توجه به این قرارداد از این جهت اهمیت بیشتری پیدا می کند

آژانس بین المللی انرژی ،نرخ رشــد تولید ناخالص داخلی که

كه تنها بخشی از  28قرارداد سرمایه گذاری بین روسیه و هند

معادل یك ژاپن دیگر را تا سال  2040به اقتصاد جهانی اضافه

بوده که در ســفر اخیر پوتین به هند با نارندرا مودی ،نخســت

می کند ،پشتوانه این نرخ است .این آژانس افزود که نیازهای

وزیر هند ،امضا شد .این قراردادها طیف وسیعی از موضوعات،

رو به رشــد این کشــور به انرژی ،آن را بیشــتر متکی به واردات

از جملــه نفت ،گاز و پتروشــیمی ،فوالد ،کشــتی ســازی و حتی

ســوخت فســیلی خواهــد کــرد ،زیــرا تولیــد نفــت و گاز داخلی

مسائل نظامی را نیز شامل می شود .فرصتهایی برای حضور

آن سالهاســت کــه با وجود سیاســتهای دولت بــرای ترویج

عناصر نظامی در پروژههای نفت و گاز توافق شده بین روسیه و

اکتشاف و تولید نفت و انرژیهای تجدیدپذیر راکد بوده است.

هندازدیدگاهایاالتمتحدهبهاندازهکافیبدمحسوبمیشود.

از نظر سیاسی نیز ،یک حادثه در  15ژوئن  2020بین واحدهای

محمولههای نفتــی روسنفت از طریق بندر نووروسیســک در

نظامــی چین و هند به ایاالت متحده این بــاور را داد که موضع

دریای ســیاه روسیه ارســال میشود و تأسیســات تخلیه بار در

تهاجمی تر هند علیه همسایه خود ممکن است برای آن مفید

هند در صورت لزوم ســاخته میشــود .پوتین تاکید کرد :هر دو

باشــد ،نه تنها در اســتراتژی خاورمیانه ،بلکه در تالش هایش

طــرف تعهد خــود را برای افزایش تولید نفت خام روســیه تحت

بــرای مقابله با آن .اقدامــات تهاجمی فزاینده چین در منطقه

قراردادهای بلندمدت با قیمتهای ترجیحی و افزایش واردات

آســیا و اقیانوســیه ،بــه طور خــاص ،درگیــری ژوئــن  2020بین

گاز طبیعــی مایــع به هند بــا اســتفاده احتمالی از مســیر دریای

چیــن و هند کــه در قلمرو مورد مناقشــه دره گالوان در هیمالیا

شــمال برای تامین انرژی مــورد تاکید قرار دادند .مــودی به طور

رخ داد ،منعکس کننده تغییر بسیار بیشتر در روابط اصلی بین
دو کشــور نســبت به تعداد نســبتا ًکمی تلفات بود .این نشان

و 50میلیارد دالر سرمایه گذاری را هدف گذاری کردهایم.

دهنده یک استراتژی جدید «پس راندن» از سوی هند در برابر

این قراردادها از منظر ایاالت متحده است بد است که روسیه

سیاست چین برای افزایش اتحادهای اقتصادی و نظامی خود

می تواند از آنها در فرصت های نظامی در هند اســتفاده کند.

در آسیا از طریق خاورمیانه و جنوب اروپا ،در راستای پروژه بلند

قرارداد ســال  2018برای ســامانه های موشــکی دفــاع هوایی

مدت «یک کمربند ،یک جاده» است.

مشخصافزود:ماتاسال 2025مبلغ 30میلیارددالردرتجارت

اس 400-اکنون در حال اجرا است.
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ســنای آمریکا با بازگرداندن تحریم ها
علیه نورد اســتریم  2در ژانویه موافقت
کرد

نورد استریم  2و شرکتی که خط لوله را کنترل می کند ،اعمال
کــرد .اما بالفاصله از تحریم ها چشــم پوشــی کرد و گفت که
این پروژه پیشتر ساخته شده و دولت به دنبال ترمیم روابط
با متحد خود آلمان بود.

تــد کــروز ،ســناتور جمهــوری خــواه ایــاالت متحــده در مــاه

در  7دســامبر گــزارش شــد کــه ایــاالت متحــده پیــش نویس

ژانویــه بــه الیحه خود بــرای اعمــال تحریم ها علیــه خط لوله

بودجــه دفاعــی ایــن کشــور را ارائــه کرد کــه شــامل اصالحیه

گاز نــورد اســتریم  2روســیه رأی خواهــد داد .در توافقــی کــه

های پیشــنهادی قبلــی در مورد تحریم ها علیــه خط لوله گاز
نورد اســتریم  2نیســت .همانطور که قبال ًگزارش شده بود،

نامزدهای جو بایدن ،برای پستهای سفیر را لغو کند.

ســاخت خط لوله گاز نورد استریم  2روسیه تا  10سپتامبر به

در توافقی که بین چاک شــومر ،رهبر اکثریت ســنا ،نماینده

طور کامل به پایان رسید .کار بر روی خط لوله نورد استریم 2

دموکرات و تدکروز حاصل شد ،سنا قبل از  14ژانویه به الیحه

در ســال  2018آغاز شد .طول آن  1230کیلومتر است و قرار

کروز برای اعمال تحریمها بر خط لوله گاز طبیعی روسیه به

اســت ســاالنه  55میلیارد متــر مکعب گاز روســیه را از طریق

آلمــان رأی خواهد داد .این توافــق راه را برای تصویب حدود

دریای بالتیک به آلمان صادر کند.

 32ســفیر از جملــه شــهردار ســابق شــیکاگو رام امانوئــل به

در  16نوامبر ،مشــخص شد که آلمان صدور گواهینامه نورد

عنوان سفیر در ژاپن توسط سنا باز کرد.

اســتریم  2را به حالــت تعلیق درآورده اســت .در این گزارش

بر اساس این توافق ،الیحه کروز ،که اقداماتی را بر روی خط

آمده است که برای تمدید گواهینامه ،اپراتور نورد استریم 2

لوله تحت دســتورات قبلی اعمال می کنــد ،برای تصویب به

باید دارای فرم سازمانی مطابق با قوانین آلمان باشد.

بــا دموکراتهــا منعقد شــد ،او موافقــت کرد که دههــا تن از
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 60رای نیاز دارد .در ماه مه ،دولت بایدن تحریم هایی را علیه

تحوالت محیط زیست و فناوری
شــهرهای سراســر جهــان در تــاش
بــرای كاهــش مصــرف گاز طبیعــی
هســتند

از ژوئن  2021ممنوعیت گرمایش توسط گاز طبیعی ،استفاده
از وســایل گازسوز و شــومینه های گازی در ساخت و سازهای
جدید را اعالم کرد .این ممنوعیت بر توسعه برنامه ریزی شده
 54000خانه و همچنین تمام برنامه های ساخت و ساز آینده
تأثیــر گذاشــت .هیئــت نظــارت ایالتی ،کربــن زدایــی را عامل

نیویــورک آخریــن شــهر از چندیــن شــهر آمریکایــی و اروپایــی

اصلــی ممنوعیــت و جلوگیری از آتش ســوزی یا نشــت گاز در

اســت که سیاســت های جدید کاهش مصرف گاز را از طریق

هنــگام زلزله را مشــوق ثانویــه عنوان کــرد .رافائــل ماندلمن،

ممنوعیــت اتصال گاز طبیعی به خانــه های جدید اعالم کرده

ناظــر منطقه  8سانفرانسیســکو ،اظهار داشــت« :ســاخت و

اســت .ایــن هفتــه ،شــورای شــهر نیویــورک بــرای ممنوعیــت

سازهای تمام الکتریکی در ساختمانهای جدید گامی حیاتی

اتصــال گاز طبیعــی بــرای ســاختمان هــای جدیــد اقــدام کرد.

به ســوی سانفرانسیســکو و ســیارهای امن تر و ســالم تر برای

انتظــار مــی رود ایــن قانــون تــا اواخــر ســال  2023در چندین

نســل های آینده اســت» .ســاختمانهای نیویورک ،ســیاتل

ســاختمان زیــر هفت طبقــه و تا ســال  2027برای ســاختمان

و سانفرانسیســکو ،بــا ســفرهای هوایــی بیشــترین انتشــار

های بلندتر اجرایی شــود .برخی مشاغل مانند رستوران ها و

گازهای گلخانهای شــهرها را به خــود اختصاص میدهند ،به

بیمارســتان ها در این طرح معاف هســتند .نیویورک امیدوار

این معنی که اقدامات برای کاهش  CO2منتشره از مسکن و

اســت تا ســال  2030با  70درصد برق تجدیدپذیر کار کند و تا

فضاهای تجاری به شــدت از نبرد علیــه تغییرات آب و هوایی

سال  2040از برق  100درصد بدون کربن استفاده کند .شهردار

حمایت میکند .در کالیفرنیا ،هم وسایل گازسوز و هم برخی

بیل دی بالزیو درباره این ممنوعیت گفت :اگر بزرگترین شهر

تجهیــزات در فضــای بــاز ،مانند ماشــین های چمنزنــی که با

آمریــکا بتواند ایــن گام مهم را برای ممنوعیت اســتفاده از گاز

بنزیــن کار میکننــد ،به زودی ممكن اســت ممنوع شــوند .در

بــردارد ،هر شــهری می توانــد همین کار را انجــام دهد .عالوه

مــاه اوت ،تنظیــم کنندههای انرژی در ایالت ،اســتانداردهای

بــر ایــن« ،این نحوه مبــارزه با تغییرات آب و هوایی در ســطح

جدیــد بهــره وری انرژی را برای گســترش اســتفاده از وســایل

محلی و تضمین یک شــهر سبز برای نسلهای آینده است».
ممنوعیتهای مشابه قبال ًدر سایر نقاط ایاالت متحده اعالم

برقی برای گرمایش و آب در خانه ها و مشاغل جدید تصویب
کردنــد .کالیفرنیــا از حدود ســال  2019در حال تجدید نظر در

شده است ،مانند ممنوعیت استفاده از وسایلی مانند کورهها

اســتفاده از گاز بــوده اســت و بیــش از  22شــهر در آن زمــان

و آبگرمکن های گازی در ساختمان های جدید در سیاتل .این

اقداماتــی را بــرای کاهــش مصــرف گاز طبیعی تصویــب کرده

ممنوعیــت کــه در مــاه فوریــه معرفی شــد ،در مــورد فضاهای

اند .اما هدف کالیفرنیا فقط محدودیت اســتفاده از ســوخت

تجــاری و ســاختمانهای چهــار طبقــه بلنــد اعمال میشــود.

فســیلی در ســاختمانها نیســت و همزمــان در حال بررســی

همچنیــن ســاخت و ســازهای جدیــد بایــد دارای پنجرههــای

برنامههایــی برای ممنوعیت فروش تجهیــزات برق در فضای

دوجداره ،عایق ،روشــنایی و سیســتم های تهویه كم مصرف

باز با سوخت بنزین پس از ژانویه  2024و ژنراتورهای خانگی

باشد .به طور مشابه در نوامبر سال گذشته سانفرانسیسکو

گازسوز تا سال  2028است.
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پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز
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اروپــای شــر قی متحمــل هزینــه
انقــاب آب و هوایــی اتحادیــه اروپــا
شــده اســت

خاطرنشــان کردهاند که عوامل متعددی وجود دارد که باعث
بحــران فعلی می شــود .بــا توجه به اینکه اروپا به شــدت برای
گاز طبیعی به روســیه وابســته اســت ،به طور گسترده گمانه
زنی میشود که والدیمیر پوتین با نگه داشتن منابع ذخیرهای
که میتواند به غرب ارســال شود ،با این بلوک بازی می کند و

10

پس از اینکه آلمان این هفته تاییدیه خط لوله گاز نورد استریم

ترکیبی از زمستان سرد سال گذشته که منجر به تخلیه ذخایر

 2را به دلیل ترس از اینکه روسیه میتواند از آن به عنوان یک

موجود شد و شروع انفجاری مجدد فعالیتهای صنعتی پس

ســاح سیاسی استفاده کند ،لغو کرد ،قیمت شاخص گاز در

از کاهش محدودیت های همهگیری ،اتحادیه اروپا را غافلگیر

سراســر اروپــا  10درصد افزایــش یافت و بــه باالترین حد ثبت

کرده است .افزایش وابستگی به گاز طبیعی نتیجه مستقیم

شــده در اوایل پاییز امسال نزدیک شد .برخی از معامله گران

استراتژی کاهش انتشار اتحادیه اروپا است .نزدیک به نیمی

انــرژی امیــدوار بودنــد که عرضــه از طریق این خــط لوله بحث

از عرضه گاز طبیعی اتحادیه اروپا از روســیه تامین می شــود،

برانگیز به کاهش فشــارها در زمســتان امسال کمک کند ،اما

نســبتی که تنها در زمانیکه نورد استریم  2سرانجام عملیاتی

روز پنجشــنبه رئیس ســازمان تنظیم کننده انرژی آلمان این

شود،افزایشخواهدیافت.ازآنجاییکهکنترلبرقاروپابیش

موضــوع را کــم اهمیــت جلــوه داد و هشــدار داد کــه نمیتوان

از پیش به چنگ کرملین میافتد ،کشورهای اروپای شرقی به

انتظار داشت که در نیمه اول سال آینده نورد استریم  2تایید

لطف راهبرد کاهش انتشار گازهای گلخانهای تدوینشده در

شود .شــکافهایی در سیاســت انرژی اتحادیه اروپا بهوجود

بروکســل ،در برابر ژئوپلیتیک شرق آســیبپذیر هستند .اما

آمــده اســت ،بــا نارضایتی در اروپــای مرکزی و شــرقی در مورد

این تنها نگرانی آنها نیست .رهبران منطقه همچنین بهطور

نقشــی که اســتراتژی آب و هــوای اتحادیه اروپا ممکن اســت

فزاینــدهای نگران تأثیــر تالشهای گســتردهتر اتحادیــه اروپا

در ایــن وضعیت وخیم ایفا کند .پارلمان لهســتان پنجشــنبه

برای حذف تدریجی ســوختهای فســیلی هســتند ،زیرا آنها

گذشــته قطعنامهای را تصویب کرد که بیان میكند سیســتم

ادعا میکنند که برای بخشهای کمتر توسعهیافته انرژی این

انرژی اتحادیه اروپا به دنبال پذیرش و اجرای ابزارهای جدید

بلوک بسیار دور و سریع پیش میرود .وزیر صنعت و تجارت

سیاست آبوهوایی به یک تهدید بزرگ برای لهستان تبدیل

جمهوری چک ،کارل هاولیچک ،هفته گذشته هشدار داد که

شــده اســت و در جمهــوری چک وزیــران این هفته نســبت به

انرژیهای جایگزین قادر به جایگزینی ســوختهای فســیلی

افزایش شــدید قیمتهای انرژی هشــدار دادنــد و از اتحادیه

در ایــن کشــور بــرای تقریبــا  20ســال نخواهند بود .لهســتان

اروپا خواســتند که در زمســتان امســال نگرش بازتری نسبت

دســتورالعمل اتحادیه اروپا در اوایل ســال جاری برای بستن

به اســتفاده از سوخت های فســیلی برای روشن نگه داشتن

معدن غول پیکر زغال سنگ تورو را یک فاجعه انرژی و موجب

چــراغ هــا و گرم نگه داشــتن خانه ها اتخاذ کند .کارشناســان

مشکالت اجتماعی عظیم میداند.

اقتصاد انرژی

بررســی پایبنــدی تولیــد كننــدگان اوپــك بــه توافــق تولیــد در
مــاه نوامبــر 2021
مهرزاد زمانی
بیان موضوع:

همچنین برنامه ایاالت متحده برای آزادســازی ذخایر نفت گرفته

اوپك پالس طبق توافق انجام شده قبلی ماهانه به میزان  400هزار

شــد .تولیــد 10عضــو اوپــک كمتــر از برنامــه اســت .طبــق برنامه در

بشــكه در روز بــر تولیــد كل گــروه میافزایــد .در ماههــای اخیر برخی

مجمــوع  24.05میلیــون بشــكه در روز در مــاه نوامبــر میبایســت

كشــورهای آفریقایــی بــه خصوص آنگــوال و نیجریــه نه تنهــا توانایی

تولید می شــد ،اما تولید واقعی  440هزار بشكه كمتر از این مقدار

افزایش تولید نداشتهاند بلكه از میزان تولید آنها كاسته شده است.

بــود و اعضایی مانند آنگــوال و نیجریه نتوانســتند تولید را افزایش

سوال اصلی این است كه آیا اوپك پالس توانایی افزایش برنامهریزی

دهنــد .عربســتان و امارات ظرفیت مــازاد برای جبــران دارند ،ولی

شــده را دارد یــا خیر؟ از طرف دیگر كشــورهایی همچون عربســتان،

این موضوع پتانســیل آسیب به انسجام اوپک پالس دارد ،چراكه

عراق و كویت توانایی افزایش تولید را دارند و تمایل به افزایش تولید

نه آنگوال و نه نیجریه به طور داوطلبانه تمایل به واگذاری تولید به

نیز در آنها زیاد اســت .این موضوع باعث شــده است كه توازن میان

دیگران را ندارند .نیجریه ادعا دارد كه تولید كم آن موقتی اســت.

كشورها در افزایش تولید به هم بخورد .از طرف دیگر مكانیزم جبران

چشــم انداز نیجریه در هفته های اخیر با عملیات شــركت شل در

تولیــد نیــز قادر نیســت كه ایــن موضــوع را ســامان دهد ،زیــرا كه دو

تعمیــر خط لوله بهتر شــده اســت كه بــه دلیل آغــاز فعالیت مجدد

كشــور آفریقایی با وجود مشكالت فنی و خرابكاری توانایی افزایش

ترمینال فورکادوس در ماه سپتامبر توسط شل می باشد كه حدود

در ماههای آتی را نیز ندارند .در این گزارش دادههای مربوط به میزان

یــک مــاه به دلیل نشــت خط لوله بســته شــده بــود .تولیــد نیجریه

تولید و تعهدات اعضا برای ماه نوامبر  2021ارائه میشود.

 60هــزار بشــکه در روز افزایش یافــت و در نوامبر بــه  1.51میلیون
بشــکه در روز رســید .امــا این هنــوز حــدود 140هزار بشــکه در روز

تحلیل كارشناسی :

كمتــر از ســهمه تخصیصی اســت .هنوز موضوعات جــدی در مورد

در مــاه نوامبر رشــد تولید اوپک بــه میزان  270هزار بشــکه در روز

توانایی افزایش تولید نیجریه وجود دارد .بســیاری از جریان های

افزایش یافت و به  27.86میلیون بشــکه در روز رســید .از ابتدای

باالدستی فعلی این كشور مشکالت مربوط به مسائل زیرساختی

ســال  2021تولید اوپک  2.54میلیون بشــکه در روز افزایش یافته

اســت کــه به طــور مکرر بدتر شــده اســت .خرابکاری توســط شــبه

اســت .عراق تولید را  110هزار بشــکه در روز افزایش داد ( 50هزار

نظامیــان در دلتــای نیجر چالش های امنیتــی و عملیاتی و از جمله

بشــکه در روز باالتــر از ســقف تولیــد اختصــاص یافته) و بــه تولید

موانع اصلی سرمایه گذاری هستند.

 4.19میلیون بشکه در روز رسید كه داللت بر عدم تمایل به جبران

آنگــوال دچار ناامنی نیســت ،امــا توانایی افزایش تولید را نداشــته

تولیــد بیــش از حد قبلی اســت .عربســتان ســعودی تولیــد خود را

اســت .تولیــد نفــت از منابع بالــغ درحــال كاهش اســت و تعمیر و

بــا  70هزار بشــکه در روز بــه  9.90میلیــون بشــکه در روز افزایش

نگهــداری و حفــاری همــراه با تاخیر صــورت می پذیــرد و کووید19-

داد و در دســامبر باید به  10میلیون بشــکه در روز برسد .در همین

تولید کشور را فلج کرده است .تولید آنگوال  80هزار بشکه در روز

حــال امــارات تولید خود را  30هزار بشــكه افزایــش داد و به 2.87

کاهش یافت در ماه نوامبر به  1.05میلیون بشکه در روز رسید كه

میلیون بشــکه در روز رسید ،در حالی که کویت شاهد افزایش 50
هــزار بشــکه در روز و رســیدن بــه  2.54میلیون بشــکه در روز بود.

 330هزار بشــكه كمتر از ســهمیه اوپک پالس بود .اما دلیلی برای
خوش بینی وجود دارد ،قرار اســت مجموعا ً 85هزار بشکه در روز

قــرار اســت كه جلســات بــه صــورت آنالیــن در دو ماه آینــده تحت

از پروژههــای اســتارتآپهایی مانند توتال  ،بی پــی و انی در چند

عنوان نقشــه راه گروه اوپکپالس برای افزایش تولید ادامه یابد.

ماه آینده به تولید اضافه شــود .این موضوع به ارتقاء تولید کمک

گروه در جلســه  2دســامبر بر تصمیم خود پایبند ماند و با افزایش

خواهد کرد ،اما آنگوال نیاز به ســرمایه گذاری بســیار بیشتری دارد

روزانــه  400هــزار بشــکه دیگر در ژانویــه  2022موافقــت كرد .این

تــا افزایــش ظرفیت تولیــد خود را به حدود  1.75میلیون بشــکه در

تصمیــم بــا وجود عدم قطعیت های ناشــی از ســویه جدیــد كوید و

روز سال  2016برساند.
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جدول  . 1میزان تولید ،ســهمیه و اختالف اعضاء اوپك در ماه نوامبر 2021
كشور

تولید نوامبر 21

سهمیهنوامبر

اختالف

الجزایر

0.95

0.95

0

آنگوال

1.05

1.38

- 0.33

كنگو

0.25

0.29

- 0.04

گینهاستوایی

0.11

0.12

-0.01

گابن

0.19

0.17

0.02

عراق

4.24

4.19

0.05

كویت

2.54

2.53

0.01

نیجریه

1.51

1.65

- 0.14

عربستان

9.9

9.91

- 0.01

امارات

2.87

2.86

0.01

اوپك 10

23.61

24.05

- 0.44

منبعMEES :

جمعبندی:
•توافــق اوپک پــاس اجازه افزایــش تولید  400هزار بشــکه در
روز را در مــاه نوامبــر داد کــه از ایــن میــزان حــدود  253هــزار
بشــکه در روز بین  10عضو اوپک مشــمول این توافق مشترک
است.

نشــده آســیب می بیند ،در نوامبر با رفع شرایط اضطراری در
یك خط لوله بهبود یافت.
•تولیــد آنگــوال ،گینــه اســتوایی و گابــن کاهش یافته کــه دلیل
عــدم افزایــش آن کمبــود ظرفیــت بــرای تولید بیشــتر اســت.

•افزایــش تولیــد نفت اوپک در مــاه نوامبر بار دیگــر از افزایش

بیشــترین کاهــش بــا  80هزار بشــکه در روز مربــوط به آنگوال

برنامه ریزی شــده بر اساس توافق کمتر بود و کمبود ظرفیت

بود ،جایی که صادرات طبق برنامه در طول ماه به پایینترین

در برخــی تولیدکنندگان آفریقایــی موجب عدم افزایش 400

حد خود و به  1.05میلیون بشــکه در روز رســید كه  330هزار

هزاربشــكهای شد .اوپک در ماه نوامبر  27.74میلیون بشکه

بشــكه كمتر از سهمیه اوپک پالس بود.

در روز نفت تولید کرد که نسبت به ماه قبل  220هزار بشکه

•با توجه به زیرســاختهای موجود در آنگــوال و نیجریه انتظار

در روز افزایش داشــت ،اما کمتر از  254هزار بشــکه افزایش

نمــیرود ایــن دو كشــور در ماههای آتــی نیز توانایــی افزایش

مجاز در توافق عرضه بود.

تولید داشته باشند.

•بــه دلیــل عــدم تحقــق افزایــش برنامهریــزی شــده ،پایبنــدی

•در حالــی کــه عربســتان و امــارات ظرفیت مــازاد بــرای جبران

اوپــک بــه کاهش تعهداتــش از  118درصد در مــاه قبل به 120

دارنــد ،آنگــوال و نیجریــه بــا كمبــود ظرفیــت روبــرو هســتند.

درصــد در مــاه نوامبــر افزایــش یافــت .بیشــترین افزایــش در

آنگوال و نیجریه هیچ یك به طور داوطلبانه تمایل به واگذاری

مــاه نوامبــر مربوط بــه دو تولیدکننده بزرگ اوپک ،عربســتان

تولیــد به دیگران را ندارند و این موضوع پتانســیل آســیب به

ســعودی و عراق بود که هــر دو تولید را تا حد زیادی همانطور

انسجام اوپک پالس را دارد.

که طبق توافق وعده داده شــده بود ،افزایش دادند.
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•تولیــد نیجریــه کــه اغلــب بــه دلیــل قطعیهــای برنامــه ریزی

بازار انرژی

تحوالت بازار نفت در هفته منتهی به  17دسامبر 2021
نگرانــی نســبت بــه تاثیر ســویه کرونــای امیکــرون بر تقاضــای جهانــی و اجرایی شــدن برنامه برداشــت
از ذخایــر اســتراتژیک در آمریکا
مهدی يوسفی
در هفته منتهی به  17دســامبر  2021قیمت نفتخامهای شــاخص

بشــكه رســید و قیمــت نفتخام دوبــی در بــازار تك محمولــه با 0/5

تغییرات زیادی نداشت .سبد اوپك با  0/2درصد افزایش نسبت به

درصــد افزایــش نســبت به هفتــه ماقبــل بــه  73/24دالر در بشــكه

هفته ماقبل در ســطح  74/27دالر در بشــكه قرار گرفت و متوســط

رســید .در همیــن دوره زمانــی قیمت نفتخــام وســتتگزاس با 0/1

ت برنــت موعددار بــا  1درصد کاهش بــه  73/77دالر در
هفتگــی نف 

درصد کاهش نسبت به هفته ماقبل به  71/23دالر 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  19نوامبر 2021

80.74

- 2.1

79.02

- 3.6

81.59

- 2.6

هفته منتهی به  26نوامبر 2021

79.49

- 1.5

78.09

- 1.2

80.45

- 1.4

هفته منتهی به  3دسامبر 2021

71.72

- 9.8

66.89

- 14.3

72.06

- 10.4

هفته منتهی به  10دسامبر 2021

74.14

3.4

71.3

6.6

74.5

3.4

هفته منتهی به  17دسامبر 2021

74.27

0.2

71.23

- 0.1

73.77

- 1.0

هفته

در  17دســامبر  2021در بازار فیوچر و در بورس آیس ،قیمت نفت

قرارداد ماه اول وست تگزاس  70/86دالر در بشکه بود که نسبت

برنت در وضعیت بکواردیشــن قرار داشــت .قرارداد ماه اول برنت

بــه قــرارداد ماه چهــارم به مقــدار  0/91دالر در بشــکه بیشــتر بود.

 73/52دالر در بشــکه بــود کــه نســبت بــه قــرارداد مــاه چهــارم به

وضعیت بکواردیشــن در بازار آتیها بیانگر آنســت که رشد تقاضا

مقدار  0/72دالر 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  17دسامبر 2021
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در هفتــه منتهــی بــه  17دســامبر  2021عوامــل مختلفــی در نوســانات

دارد اما به دلیل قدرت باالی ســرایت آن ،این نگرانی را در بســیاری از

قیمــت نفــت موثر بــود كه در ذیــل به مهمتریــن آنها به تفكیــك عوامل

کشــورها ایجــاد کرده کــه افزایش بیش از حد مبتالیان ممکن اســت

تضعیفكننده و تقویت كننده اشاره میشود.

سیستم بهداشتی آنها را برای پذیرش بیماران جدید با مشکل مواجه
کند از اینرو شروع به ایجاد محدودیت برای کنترل آن نموده اند؛

تضعيف کننده:
 .1نگرانی نسبت شیوع موجهای جدید ویروس کرونا به خصوص نوع
جهش یافته آن موسوم به امیکرون و تاثیرگذاری بر روند در حال رشد
تقاضای نفت؛ شمار مبتالیان در جهان مجددا ًروند صعودی به خود
گرفته و در برخی کشــورها محددیتهای جدیدی وضع شــده است.
اگرچه بر اساس گزارش های اولیه این سویه قدرت کشندگی کمتری

 .2اجرایی شدن برنامه کشورهای آمریکا ،ژاپن ،چین ،هند ،کره جنوبی
و انگلیس برای برداشت  71میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک خود؛
 .3ادامه مذاکرات هسته ای ایران و گروه 4+1؛
 .4در هفت روز منتهی به  14دسامبر خالص وضعیت خرید بورس بازان
در بازار نایمکس برای پنجمین هفته متوالی کاهش یافت و با14639
قرارداد کاهش به  211854قرارداد رسید؛

نمودار .2خالص وضعیت خرید بورسبازان در بازار نایمکس

 .5بر اســاس گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا ،در هفته منتهی به 3
دســامبر تولید نفت خام این کشور با  100هزار بشکه در روز افزایش

 .10سازمان بهداشــت جهانی اعالم کرد که شواهد اولیه نشان میدهد

به  11/7میلیون بشکه در روز رسید و این سطح در هفته منتهی به 10

که واکســنهای موجود ممکن اســت در جلوگیری از ســرایت ســویه

دســامبر نیز ادامه یافت که باالترین سطح تولید قبل از شیوع کرونا

امیکرون اثرگذاری کمتری داشته باشد؛

است .باالترین سطح هفتگی تولید مربوط به  13مارس  2020با 13/1

 .11آژانس بین المللی در گزارش جدید خود اعالم کرد که احتماال سویه

میلیون بشــکه در روز اســت که تولید کنونی هنوز  1/4میلیون بشکه

امیکرون بر تقاضای جهانی اثر منفی خواهد گذاشت از اینرو در پیش

کمتر از آن است؛

بینی خود از تقاضای جهانی برای سال 2022به مقدار 100هزار بشکه

 .6تقویت ارزش دالر ،شاخص ارزش دالر در هفته منتهی به  10دسامبر
 96/19بود که در هفته منتهی به  17دسامبر به  96/39رسید؛
 .7افزایش ذخایر نفت منطقه کوشینگ اوکالهاما به مقدار 1/3میلیون
بشــکه و رســیدن بــه ســطح  32/2میلیون بشــکه ،ایــن ذخایــر برای
پنجمین هفته متوالی روند صعودی داشت؛
 .8در هفته منتهی به  17دسامبر  2021تعداد دکلهای حفاری فعال در
بخش نفت آمریکا با چهار دکل افزایش نسبت به هفته قبل به 475
دکل رسید؛
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در روز بیش از ماه سپتامبر است؛

در روز تجدید نظر نزولی کرد؛
 .12بانک توسعه آسیا در پیش بینی خود از رشد اقتصادی کشورهای در
حال توسعه آسیا برای سال  2021تجدید نظر نزولی کرد؛
 .13اداره اطالعات انرژی آمریکا اعالم کرد که تولید نفت شیل در منطقه
پرمین در ماه ژانویه  2022به  5/031میلیون بشکه در روز میرسد که
یک رکورد تاریخی خواهد بود؛
 .14فدرال رزرو اعالم کرد از ماه مارس  2020به برنامه خرید اوراق قرضه
پایــان میدهد و بــا توجه به اینکه انتظــار میرود تورم بــرای مدتی باال

 .9بر اســاس آمار منتشر شده توســط جودی ،صادرات نفت عربستان

بماند ،به زودی نرخ بهره را پس از پایان برنامه خرید اوراق قرضه خود

سعودی در ماه اکتبر به باالترین سطح 18ماه اخیر رسید .در ماه اکتبر

در ماه مارس افزایش خواهد داد .افزایش نرخ بهره باعث تقویت دالر

صادرات نفت به 8/26میلیون بشکه در روز رسید که 420هزار بشکه

و کاهش قیمت نفت میشود.

تقويت کننده:

 .4باال بودن قیمت گاز طبیعی و ادامه استفاده از فرآوردههای نفتی

 .1ادامه سیاســت اوپک پالس مبنی بر عــدم تغییردر برنامه افزایش

نظیر نفت کوره ،گازوئیل و پروپان به جای گاز طبیعی(گاز طبیعی

تولید ،در جلســه اوپک پالس که در  2دســامبر برگزار شــد ،توافق

در انگلســتان در هفتــه گذشــته به بیــش از  47دالر در میلیون بی

شــد که همچنان به برنامه افزایش تولید ماهانه  400هزار بشــکه

تی یو رسید) ؛

در روز بــرای مــاه ژانویه  2022ادامه دهند ،این در حالیســت که با

 .5بــه گــزارش رویترز ،برنامه صادرت نفت روســیه در ســه ماهه اول

توجه به آزاد ســازی ذخایر استراتژیک و شــیوع سویه جدید کرونا

 2022نســبت به سه ماهه اول  2021به مقدار  1/7درصد کاهش

بــه نــام امیکرون ،میزان رشــد تقاضــا و عرضه نفت با ریســکهای

یافته و از  58/3میلیون تن به  56/05میلیون تن میرســد؛

جــدی مواجه اســت .به نظر میرســد کــه اوال اوپک نســبت به تاثیر

 .6گلدمــن ســاکس برآورد کرد کــه تقاضای جهانی بــرای نفت در طی

گذاری ســویه امیکرون بر تقاضای نفت خوشــبین است و از طرف

ســال  2022و  2023رکــورد جدیــدی را ثبــت خواهــد کرد و ســویه

دیگر در بند  3بیانیه پایانی اوپک پالس تاکید شد که اوپک پالس

امیکرون تاثیر کمی بر روند رشــد تقاضا خواهد گذاشت؛

بــه بررســی بازار و تحوالت مربوط به شــیوع کرونــا ادامه داده و در
صــورت نیاز اقدام فوری را انجام خواهد داد؛
 .2انجمــن نفــت آمریــکا( )APIاعــام کرد کــه در هفتــه منتهــی به 10
دســامبر ذخیرهســازیهای نفــت خــام ایــن کشــور  0/815میلیون

 .7سازمان اوپک در ماهنامه جدید خود اعالم کرد که سویه امیکرون
تاثیــر زیــادی روی ســطح تقاضا نخواهد گذاشــت زیــرا جهان برای
مدیریت آن مجهزتر شده است و پیش بینی خود را از سطح تقاضا
برای سال  2021تغییر نداد؛

بشــکه کاهــش یافته اســت ،در حالیکــه پیشبینی میشــد حدود

 .8در هفتــه منتهی به  10دســامبر ،ذخیره ســازیهای بنزین در آمریکا

 2/6میلیــون بشــکه کاهــش یابــد .عــاوه بــر ایــن اداره اطالعــات

 700هزار بشــکه کاهش به  218/6میلیون بشــکه رسید .عالوه بر

انــرژی آمریــکا نیــز اعــام کــرد کــه در هفتــه منتهــی به  10دســامبر

این ذخیره ســازیهای فرآورده های میان تقطیر نیز با  2/8میلیون

ذخیرهســازیهای نفــت خــام ایــن کشــور  4/584میلیــون بشــکه

بشــکه کاهش به  123/8میلیون بشکه رسید.

کاهش یافته و به  428/286میلیون بشــکه رسیده است؛
 .3کمبــود عرضــه در بــازار به دلیل رشــد کمتر عرضه نســبت به رشــد
تقاضــا بر اســاس برآوردهــای موسســات مختلف در ماه دســامبر
بازار با حدود  500هزار بشــکه در روز کمبود عرضه مواجه است؛
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پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review

سیاستهای راهبردی و ژئوپلیتك

بررســی تضعيــف جايــگاه عربســتان و تقويت نقــش امــارات در رهبری
جهــان عرب
سروش بغدادی

طرح مساله:
اتفاقات سلسله واری چون سقوط بازار نفت در بهار  2020تا عادی
ســازی روابط برخی از کشــورهای عربی با اســرائیل تحوالت نوینی
در خاورمیانــه بوجود آورده اســت .در پایان ســال  ۲۰۲۱به بررســی
تکانههــای اساســی و نقــش آنهــا در عــوض شــدن موازنــه قــدرت
منطقه ای میپردازیم .شــماری از کشــورهای حاشــیه خلیج فارس
در جهــت ایجــاد گامهــای هدفمنــدی که در مســیر تغییــر جریانات
سیاسی بین المللی و داخلی خودشان است گام برداشته اند .این
شــامل کشــورهایی چون عمان اســت که پیوســته چهره ای نســبتا َ
ضعیــف از خــود بعنــوان نقطــه ای قابل اتــکا در دیپلماســی منطقه
ای نشــان داده و بصورت خزنده ای به ســمت عادی سازی روابط با
اســرائیل پیش میرونــد و قطر که از فرصتی که برای پایان بخشــی
بــه انحصــار عظیــم و نمادیــن ســعودیان در رهبری جهــان عرب که
در ســال  ۲۰۱۷پیــش آمــده بــود ،اســتقبال کــرد .تغییر دوم بیشــتر
شــبیه به ترفندی برای حفظ ظاهر توســط پادشــاه عربستان بود تا
ضمن مدیریت بحران اقتصادی که برایشــان ایجاد شــده است ،در
راســتای رفتارهای رایج عربستان سعودی در اعطای امتیازات ویژه
بــه واشــنگتن و تمایــل به رفــع هرگونه مانعــی که بر ســر راه ائتالف
منطقه ای آنان علیه ایران قرار گیرد میباشد .اگرچه راههای متمایز
عربســتان ســعودی و امــارات متحده عربــی چون روایتــی غالب در
خاورمیانــه بــه قــوت باقیســت ،امــا بــا تقویــت امــارات در موقعیت
خود بعنوان راهبری اســتراتژیک ،عربستان سعودی برای ارتباط با
قلمروی خارج از بازارهای نفتی ،با هزینههای قابل توجه اما کم اثر
به کار خود ادامه میدهد .اگرچه عربســتان سعودی همچون وزنه
ای سنگین در اقتصاد باقی خواهد ماند ،اما یک سنجش در ارزیابی
رفتار راهبردی این کشــور پادشــاهی در سال گذشته نشان دهنده
وضعیتی ناپایدار است.

تحلیل و ارزیابی:
عربســتان ســعودی به جایگاه خود در جهان عرب مطمئن اســت.
محمــد بن ســلمان جایگاه مرکزی خــود در برخــی از تحوالت قابل
توجــه ژئوپولیتیکــی از جملــه در دســت گیــری مذاکراتی که بر ســر
بعضی از توافقات عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی
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است تثبیت کرده ،ولی در مجموع چهره ای از خود بجای گذاشته
که نشــان از درک حداقلــی و غیر دقیق از کلیت محیطی اســت که
در آن فعالیت میکند.
اشــتباهات اخیر عربستان را میتوان در موارد زیر دید:
• بازداشــت مــداوم محمــد بــن نایــف ،عمــوی محمد بن ســلمان
ولیعهــد ســابق کــه اخیــرا ًرفتــار وی بعنــوان یــک موضــوع قابل
تفحــص در پارلمــان پادشــاهی انگلســتان مــورد بررســی قــرار
گرفته است.
• بازداشــتهای پــی در پــی و پیگــرد ناراضیــان سیاســی از جمله
فعــاالن برجســته در حــوزه حقــوق زنــان و پزشــک آمریکایــی-
سعودی بنام ولید فتیحی
• ردگیــری و ارعــاب مخالفان سیاســی در خاک آمریــکا ،بریتانیا،
نروژ ،کانادا و ســایر کشورهای خارجی
• تعلل و عدم احقاق حق در مورد ارزیابی حادثه جمال خاشقچی
ایــن نکته قابل توجه اســت که هیچ حادثــهای نمیتواند به تنهایی
موجــب گسســتی بنیادین در روابط آمریکا یا انگلیس با عربســتان
ســعودی شــود ،بهویــژه وقتی که پــای موضوعــات امنیتــی در میان
باشــد .اما حجم این انباشــته از تخلفات ،عربســتان ســعودی را به
سمتی پایین تر سوق میدهد .جایی که انگیزهها برای همکاریهای
طوالنی مدت و مشترک در آن بسیار اندک است ،به ویژه با کاهش
وابستگی غرب به نفت عربستان .بنابراین انگیزههای تاریخی برای
همگرایــی راهبردی هم بی اثر میشــوند .نتیجه این خواهد بود که
عربستان سعودی رسما منزوی نخواهد شد ،اما بطور قابل توجهی
در تجزیــه و تحلیلهــای هزینه-فایده در واشــنگتن ،نیویورک و تل
آویو کم ارزش خواهد شد .این شرایط ایجاب میکند که با رویکردی
متناســب با دیپلماسی ،مســایل مالی و گســترش روابط نظامی در
قالــب کار با دیگر شــرکای منطقه ای همچون امــارات متحده عربی
که در صدر آنهاســت همکاری كند .با شــروع سال  2022عربستان
ســعودی اهرم فشــار خود در امور بیــن المللی را حفــظ میکند ،اما
این قدرت توســط فشــارهای داخلی محدود میشــود و در دوره ای
کوتاه مدت میتواند بن سلمان را از انجام تحرکات جدید به سمتی
كه از جریانات کشــورش ایجاد میشــود ،سوق دهد كه از بارزترین
ایــن نقطــه اهرمهــا ،عادیســازی روابــط بــا اســرائیل میباشــد.

در حالی که شــاید محمد بن ســلمان مشــتاق به انجام این حرکت

جهــت ترویــج وگســترش دامنــه تكثــر گرایی برداشــته اســت که از

اســت ،امــا پدرش ملک ســلمان کــه از هم نســان محمــود عباس

جملــه آنها حضور آزادانه یهودیان اســت .گرچــه هیچ کدام از این

و یاســر عرفــات فقید بــوده ،چنیــن انعطافی از خود نشــان نداده

حرکتهــا بــه نوبــه خــود بــرای تضمیــن پیشــرفت ،امنیــت و ثبات

اســت و بازنمایــی از چنیــن حرکتــی در آینــده نزدیــک نامحتمــل

امــارات متحــده عربــی در ســالهای پیــش رو کافــی نیســتند ،امــا
اثركلــی این اقدامــات به همراه اقتصاد نســبتا ًمتنــوع و الیه بندی

راهبــردی را هــم برای عربســتان ســعودی و هــم برای اســرائیل به

شــده ایــن كشــور و فناوری پیشــرفته ای کــه امارات متحــده عربی

همراه داشــته باشد ،اما کســی در فضای سیاسی اســرائیل چنین

در اختیــار دارد ،بــه آنهــا مزیت هایــی میدهد .اگر محمــد بن زاید

توافقی را پیگیری نمی کند .هرگونه حرکت قابل توجه که از سوی

از بــرگ برندههــای خــود بطــور موثری اســتفاده کند ،ســه موضوع

اسرائیل برای جلب رضایت ســعودیها انجام گیرد میتواند برای

کلیــدی در ســال پیــش رو میتوانند منجر بــه تغییــر موازنه قدرت

رابطه با همسایه میانهرو اسرائیل یعنی اردن بسیار مخرب باشد.
افــزون بر اینکه عادی ســازی روابط اســرائیل با آل ســعود احتماال ً

در بلنــد مــدت به نفــع امارات شــوند :تمایل امــارات متحده عربی

بنظر میرســد  .با وجود اینكه عادی ســازی روابــط میتواند منافع

از اولویتهــای دولــت بایــدن نیســت و در مقابــل ایــن دولــت بــه

بــرای اینکــه بازیگــر اصلی در عادی ســازی با اســرائیل باشــد که به
نوعــی ظهــور نــوع جدیــدی از یــک رویکــرد سیاســی اســت و قطعا ً

آزادی سازی شهروندان دوتابعیتی سعودی  -آمریکایی مانند ولید

چالشهایــی هــم بــا خــود دارد .هــر دو کشــور کوچــک هســتند و

فتیحــی و اطمینــان از توقف پیگرد افــراد دوتابعیتی یــا مقیم دائم

اقتصادهای پیشــرفتهای با منافع مشــترک دارنــد و از جمعیتی که

در خاک ایاالت متحده بســیار بیشــتر عالقه مند اســت .در بعضی

قابلیــت تبــادالت اقتصــادی هدفمند در ســطوح مختلف را فراهم

موارد رفتار کشــوری چــون امارات متحده عربی بهتر از عربســتان

میکند بهره میبرند .عادی سازی یک رابطه مولد حداکثری بدون

ســعودی نیســت و مناقشــه جدیــدی بر ســر کمپین مشــترک هک

شــک فرآیندی طوالنی خواهد داشــت ،اما امارات متحده از ســال

خبرنــگاران دو کشــور در شــبکه الجزیره بــراه افتاده کــه آوازه اش

 ۲۰۲۱سیاســتی را برای جلوگیری از بروز اشــتباهاتی که در مصر و

بعنوان یکی از جنجالی ترین موضوعات كاربران فضای مجازی در

اردن روی داد و آنها را از داشــتن روابطی با همســایه با نفوذ خود

جهــان بود  .خبرهای مکرر در مورد بازداشــت گردشــگران خارجی

باز داشته است ،در پیش گرفته است .اکنون امارات متحده عربی

همگــی از ایــن حکایــت دارنــد کــه امــارات متحــده عربــی کشــوری

یــک بازیگر کلیدی در هــر مذاکره چندجانبه با ایــران خواهد بود و

نیســت که مسیر لیبرال دموکراسی را دنبال کند .اگرچه امارات و

میتوانــد انتظــار نقــش پررنگ تــری در تالشهای آینــده برای لغو

عربستان هنوز هم روابط نزدیک خود با یکدیگر را حفظ میکنند،

تحریمهای ایران داشته باشد .قیمت نفت در حال افزایش است

امــا همچنان تعدادی از سیاســتهای اخیر امــارات متحده عربی

و ایــن اتفاق در زمانی میافتد که نارضایتی فزاینده ای در اوپک از

در تقابل کامل با سیاســتهای بزرگترین همســایهاش قرار دارد.

جمله اختالفات و واگرایی زیادی بین امارات و عربســتان سعودی

چنیــن تضادهایــی در این موقعیــت موجب ایجاد فاصله بیشــتر و

وجــود دارد .عمیــق تر شــدن ایــن شــکاف موجب میشــود امارات

اتخاذ سیاستهای تک روانه به شکلی شدید تر در صحنه جهانی

متحــده عربــی راه خــودش را طراحــی و اجــرا کنــد و در حالــت بهتر

خواهد بود .همانطور که تغییر موازنه سیاسی در واشنگتن اتفاق

میتواند اهرم فشــار خود در بازارهای جهانی نفت را ایجاد کند.

میافتــد ،کشــوری چــون امــارات متحــده عربی کــه از روابــط مثبت

بهره گیری امارات از ماههای پیش رو در پیشبرد اهداف ذکر شده

بــا دولت ترامــپ بهره مند شــده بــود ،موقعیت خوبی در مســیری

اش موجب ثبات مضاعفی برای نقش محمد بن زاید بهعنوان یک

ســازنده بــا دولــت بایدن نیــز برایــش فراهم اســت .ازســوی دیگر

سیاســت گذار در همکاریهای خلیجفارس برای ســالهای آینده

محمد بن زاید و یوسف العتیبه سفیر امارات در ایاالت متحده نیز

خواهد شــد ،اما ایجاد شــرایط مناســب برای انجام اینکار ضروری

شخصیتهای شــناخته شده ،باثبات و قابل احترامی هستند که

بنظر میرســد  .در کنار این اولویتهای سیاســتی میبایست تنوع

بعیــد به نظر میرســد رفتاری ناخوشــایند و غافلگیرانه از آنها ســر

ســرمایه گــذاری در بخــش اقتصــادی ،توســعه ســرمایه انســانی،

بزند ،حتی اگر گاها ترجیحات سیاستی شان با همتایان آمریکایی

امنیــت و ابتــکار عمــل در حاکمیت قانون ،توســعه تعهــدات ثبات

متفاوت باشد.

منــد و پایــدار منطقــه ای با هــدف تولید نســلی جدیــد از رهبران و
مدیــران و آگاهــی کامــل از فشــارهای راهبــردی  -جغرافیایی را نیز

جمع بندی و نتيجهگيری:

دنبال کرد .چرا كه همانند ســایر كشــورهای حوزه خلیج فارس که

امــارات متحــده عربــی در ماههــای اخیــر گامهــای مهمــی جهــت

رشــد برق آسایشــان با منابع عظیم نفت و گاز طبیعی ممکن شد،

همگرایی بیشــتر خود با سیســتم سیاست گذاری غرب برداشته،

آینده امارات نیز تضمین شــده نیست.

از جملــه در قوانیــن آزادســاالرانه حقوقــی و فعالیــت هایــی که در
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محیط زیست و فناوری

نقش گاز طبیعی تجدیدپذیر در فرآیند گذار انرژی برای کشور مالزی
مهدیه ابوالحسنی چیمه

طرح مسئله:

اما در عین حال استفاده از زغالسنگ که امروز حدود 30درصد

اهــداف مالــزی بــه منظــور مشــارکت در کاهــش انتشــار گازهای

از تولید برق مالزی را تشــکیل داده اســت نیز روندی رو به رشــد

گلخانــهای در اجالس تغییرات آب و هوایی ،تالش برای کاهش

دارد .هــدف وزارت انرژی ،آب و فنآوری ســبز مالزی راهاندازی

در شــدت انتشــار گازهای گلخانهای به میزان  35درصد تا سال

نزدیــک به 18گیگاوات ظرفیت انرژی تجدیدپذیر تا ســال 2035

 2030نســبت بــه ســال  2005و در صــورت حمایــت بینالمللــی،

اســت که ســهم تجدیدپذیرها را در ترکیب تولید برق این کشــور

افزایــش ایــن مقدار تا  45درصد اســت .همانطور که در نمودار1

تــا  40درصــد افزایش خواهد داد ،ایــن منابع تجدیدپذیر شــامل

نشان داده شده است ،سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سیستم

بیوگاز ،زیســتتوده ،زبالههای جامد شــهری  ،نیروگاه برقآبی

برق این کشــور از ســال  2010روندی رو به رشــد داشــته اســت،

کوچک وخورشــیدی هستند.

1

نمودار .1تولید برق در کشور مالزی بهتفکیک منابع مختلف

منبع :آمار انرژی سازمان ملل

تحلیــل و ارزیابی:

کارخانههــا 68 ،میلیــون متــر مکعــب پســماند تولیــد میکننــد .اگر

در حــال حاضــر ،عمدتــا صنعــت بیــوگاز در ایــن کشــور ،توســط

تمــام این پســماند بصــورت بیهــوازی هضم شــود ،میتوانــد برای

کارخانههــای روغــن پالــم و جــذب بیــوگاز از محلهــای دفــن زباله

کارخانهها  500مگاوات برق تولید کند.

هدایت میشود .پسماند کارخانه روغن پالم دارای بار باالی کربن

در ســال  ،2019مالزی حدود  68مگاوات ظرفیت برای تولید بیوگاز

آلــی اســت و طــی فرآینــد تجزیــه ،متــان را در جــو آزاد میکند .پس

داشــت ،براساس اطالعات انجمن جهانی بیوگاز ،همانگونه كه در

باتوجــه به رشــد ســالیانه صنعــت روغن پالــم در کشــورهایی نظیر

نمودار  2مشــاهده میشــود ،صنعت بیوگاز در مالزی از سال 2014

مالــزی ،اندونــزی و تایلنــد ،جذب متــان از این پســماندها ،فرصتی

رشــدی معــادل  400درصد داشــته اســت و بــر اســاس هدفگذاری

عالــی بــرای ایــن کشــورها به حســاب میآیــد .براســاس آمار ســال

صــورت گرفتــه بنــا دارد ،تــا ســال  ،2028ظرفیــت کل تولیــد تــا 410

 ،2018ایــن کشــور دارای  451کارخانــه روغــن پالم بوده اســت .این

مگاوات افزایش یابد.
1. MSW: municipal solid waste
2. POME: The Palm Oil Mill Effluent
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نمودار .2تولید بیوگاز در مالزی

منبع :انجمن جهانی بیوگاز

در نمودار 3رشــد تجمعی تعــداد نیروگا ههای بیــوگاز در مالزی،

عملیاتــی شــد هاند .اولیــن پروژهها به ســال  2001بــاز میگردد و

طــی ســا لهای  2001تــا  2019نشــان داده شــده اســت .عمــده

با ظرفیت  0.064تا  4.06مگاوات در حال بهرهبرداری هســتند،

پروژههــای بیــوگاز در ایــن کشــور بیــن ســا لهای  2015تا 2019

امــا این نیروگا ههــا ظرفیت ارتقا بــه بیومتان را ندارند.

نمودار .3رشد تجمعی تعداد نیروگاههای بیوگاز در مالزی
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همانطــور کــه در نمــودار  4مالحظــه میگــردد ،ظرفیــت تجمعــی

در ایــن کشــور به 159.68مگاوات رســیده اســت ،که بــه منظور

نیروگا ههــای بیــوگاز ،از ســال  2015بــه ســرعت در حــال رشــد

دســتیابی به هدف تعیین شــده برای ســال  ،2028ایــن ظرفیت

بــوده اســت و در ســال  ،2019ظرفیــت کل نیروگا ههــای بیــوگاز

باید 3برابر شود.

نمودار .4رشد تجمعی ظرفیت نیروگاههای بیوگاز در مالزی

جمعبندی:
انتظــار مــیرود ،بــه منظــور دســتیابی بــه هــدف ملی مالــزی ،در
دهــه آینده ،تعــداد و ظرفیــت نیروگا ههای بیوگاز در این کشــور
افزایــش یابــد .مالــزی دومیــن کشــور تولیدکننــده و صادرکننده
روغن پالم در جهان است ،بنابراین پسماند کارخانههای روغن
پالــم فرصــت خوبــی بــرای ایــن کشــور بــه منظــور توســعه بیوگاز
اســت ،همچنیــن مــواردی نظیــر مقــدار زیاد کــود دامــی ،بقایای
کشــاورزی ،پســماند غذایــی و فاضــاب ،فرصتــی را بــرای مالزی
بــه منظــور رشــد بیــوگاز فرآهــم آورده اســت .بــا ایــن وجــود بــه
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دلیــل دور افتــاده بودن کارخانههــای روغن پالم در این کشــور،
ایــن کارخانههــا همیشــه به شــبکه انتقــال برق ولتاژ بــاال متصل
نیســتند ،کــه منجــر به عــدم توانایی در اســتفاده از مشــوقهای
مالــزی بــرای تســریع در تولیــد تجدیدپذیرهــا و افزایــش هزینــه
اولیه ســاخت زیرســاخت الزم میشــود که دولت به این موضوع
رســیدگی میکند ،اما ارتقا زیرســاختها ،پروژههــای بلندمدتی
هســتند .کمبــود بودجه بــرای اجرای مشــوقها و هزینــه فرصت
بــاال نیز موانعی هســتند که دولت با آنها مواجه اســت.

ل
موسسهمطالعاتنیبا مللیارنژی
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