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اتحاديه اروپا
و تحريم گاز
ايران
سیدغالمحسین حسنتاش

در ميان تحريمهاي جديد اتحاديه اروپا عليه ايران ،موضوع تحريم

مترمكعب در سال  )2011گاز صادر ميكند و كشور تركيه از مبادي

صادرات گاز ايران هم مطرح گرديده كه در سطور زير به بررسي آن

مختلفي غير از ايران نيز واردات گاز دارد.

خواهيم پرداخت.

تركيه از روسيه از طريق خطلوله موسوم به بولواستريم (كه از بستر

در حال حاضر جمهوري اسالمي ايران بعنوان كشور صادركننده گاز

درياي سياه گاز را به تركيه منتقل ميكند) و از جمهوري آذربايجان

شناخته نميشود .كشور ما از تركمنستان و مختصري از آذربايجان

واردات گاز دارد و حتي گاز را بصورت  LNGاز نيجريه و قطر وارد

(بصورت فصلي) واردات گاز دارد و در مقابل به تركيه گاز صادر

ميكند ،همه اين حجم واردات ،به شبكه گاز تركيه تزريق ميشود و

ميكند ،اما در اغلب سالها ،واردات گاز ايران بيشتر از صادرات آن

تركيه مازاد شبكه خود را به اروپا ميفروشد .البته فروش يا صادرات

بوده و به عبارتي ايران واردكننده خالص گازطبيعي بوده است .در

مجدد گاز تركيه به ميزان مختصر و فصلي بوده است .كل واردات

سال  2011كل واردات ايران (بر اساس گزارش 10/59 )BPميليارد

گاز تركيه در سال  2011حدود  41/8ميليارد مترمكعب بوده (35/6

مترمكعب (10/20از تركمنستان و مابقي از آذربايجان) بوده است.

از طريق خط لوله و  6/2ميليارد مترمكعب بصورت  )LNGو كل

ايران هرگز صادرات مستقيم گاز به اروپا نداشته است ،در اين زمينه

صادرات مجدد اين كشور در اين سال 0/7ميليارد مترمكعب بوده

است .يعني تركيه حدود 1/7درصد از گاز وارداتي خود را مجددا ً

از قبل از انقالب گفتگوهائي وجود داشته اما هرگز به نتيجه نرسيده

صادر كرده است.

است .اما ايران به تركيه و مختصري به ارمنستان (450ميليون

واردات گاز تركيه از مبادي مختلف در سال ( 2011بر مبناي )BP
بصورت LNG

از طریق خط لوله

آذربایجان

فدراسیون روسیه

ایران

قطر

الجزایر

مصر

نیجریه

مقدار (میلیارد متر مکعب)

3/75

23/52

8/35

0/59

4/03

0/35

1/26

سهم (درصد)

9/0

56/2

20/0

1/4

9/6

0/8

3/0

جمع کل

41/85
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تركيه همواره به خريد گاز بيشتر از ايران و ساير مبادي عالقه
داشته ولي به ترانزيت گاز ايران عالقهاي نداشته است .استراتژي

با گاز روسيه به راحتي وجود دارد .واكنش تركيه در اين ميان بسيار
با اهميت خواهد بود.

تركيه از ديرباز اين بوده كه با استفاده از موقعيت جغرافيائي ،خود

بايد توجه داشت كه چنين تحريمي به نفع روسيه نيز خواهد بود،

را به يك هاب گازي براي صادرات به اروپا تبديل كند يعني از همه

اين شرايط ،انحصار روسيه را تحكيم ميكند و اين مسئله و امثال

مبادي در دسترس ،گاز بخرد و خود گاز را به اروپا صادر كند.

آن ،منافعي است كه طبعاً بر موضعگيريهاي بسياري از طرفها در

اين سئوال مطرح است كه در حالي كه ايران به اروپا گازي صادر

مورد حل و فصل تحريمهاي ايران اثرگذار است .اگر فشار بيشتر شود

نميكند و با توجه به وضعيت پروژههاي توسعهاي خود ،به اين زودي

ممكن است حتي تركيه نيز متقاضي خريد گاز بيشتري از روسيه

هم گازي براي صادرات به اروپا ندارد ،طرح اين مباحث در اروپا براي

باشد .حتي ممكن است تركمنستان صادرات گاز به ايران را قطع كند

چيست؟

و يا كاهش دهد و گاز خود را از طريق روسيه به تركيه صادر كند كه

در پاسخ اين سئوال بهنظر ميرسدكه هدف اين است كه تركيه

اين مسئله براي روسيه نيز مطلوب است .اما درحال حاضر به لحاظ

را مجبور سازند كه واردات گازطبيعي از ايران را متوقف كند ،اگر

مواضع دولت تركيه در مورد وضعيت سوريه ،روابط دو كشور روسيه

اين طرح تصويب شود معنايش اين خواهد بود كه اروپا از تركيه گاز

و تركيه نيز چندان مساعد نيست و لذا بعيد بنظر ميرسد كه دولت

نخواهد خريد ،اروپا میتواند استدالل کند در حالي كه گاز ايران

تركيه به سرعت تسليم اين تحريمها شود.در چنين شرايطي حداكثر

در شبكه خطوط لوله تركيه و خصوصا با گاز وارداتي از جمهوري

تالش در جهت حفظ و تحكيم روابط با تركيه بسيار مهم بهنظر

آذربايجان مخلوط ميشود و قابل تفكيك نيست ،چون اروپا از ايران

ميرسد .روابط و دادوستدهاي موجود با تركيه فرصتهايي هستند

نبايد گاز بخرد از تركيه هم نميتواند گاز وارد نمايد.

كه در قالب آنها ميتوان بخشي از مشكالت اقتصادي را از طريق

اما همانگونه كه ذكر شد صادرات تركيه به اروپا بسيار محدود بوده

تركيه حل كرد .هر گونه جهتگيري منفي در روابط ايران و تركيه،

و به سادگي قابل جبران است .در اين شرايط اين تصميم اروپا براي

در شرايط فعلي ميتواند در جهت خواستههاي اروپا و امريكا باشد.

تركيه نيز فرصتي ايجاد خواهد كرد كه به بهانه تحت فشار بودن يا به

شنيده ميشود كه هماكنون در واردات گاز از تركمنستان نيز

بهانه جبران كاهش درآمد صادرات گاز به اروپا ،از ايران گاز را ارزانتر

مشكالتي بوجود آمده ،در اين مورد هم مناسب است در جهت

و با تخفيف بيشتر بخواهد .خصوصاً اينكه هماكنون نيز اختالف بر

حل و فصل اين مشكالت تالش شود .قطع رابطه گازي ايران با

سر قيمت و موارد ديگر بين ايران و تركيه وجود دارد و در مراجع

تركمنستان و تركيه به نفع اتحاديه اروپا و روسيه و در مسير توفيق

بينالمللي در حال رسيدگي است.

تحريمها خواهد بود .خصوصا كه اينك با رويكرد جديد اروپا به طرح

البته اين اقدام ممكن است براي جمهوري آذربايجان نيز مشكالتي
را ايجاد كند .ايران در ميدان گازي «شاهدنيز» آذربايجان ده درصد

خط لوله ترانس-كاسپين ،احتمال احداث اين خطلوله افزايش يافته

و در صورت احداث اين خط لوله ،ايران كام ً
ال دور زده خواهد شد.

سهم دارد و بخشي از گاز اين ميدان به تركيه صادر ميشود و ممكن

خط لوله «ترانس-كاسپين» در صورت احداث ،از بستر درياي خزر

است اين تحريمها موجب شود كه به ايران جهت فروش سهام خود

عبور خواهد كرد و گاز تركمنستان را به آذربايجان و از آنجا به تركيه

و خروج از اين ميدان فشار بياورند.

ط لوله است و
و اروپا خواهد برد و اتحاديه اروپا قويا حامي اين خ 

در حال حاضر وضعيت بازار گاز به گونهاي است كه تامين جايگزين

احتمال دارد قصد اتحاديه اروپا نيز اين بوده باشد كه از اين طريق

براي مقدار ناچيز گاز صارداتي تركيه به اروپا به سادگي امكانپذير

انگيزه احداث خطلوله مذكور را افزايش دهد .البته با توجه به معلق

است و حتي كل گاز صادراتي ايران به تركيه نيز غير قابل جبران

بودن وضعيت رژيم حقوقي درياي خزر ،مواضع روسيه در اين زمينه

نيست (حدود  22ميليون مترمكعب در روز) و امكان جايگزيني آن

بسيار تعيين كننده خواهد بود.
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پيشبيني مکانيسم قيمتگذاري گاز طبيعي
با نگاهي به تحوالت اخير بازار گاز

جالل دهنوی

مقدمه
طي دو دهه اخير دو مكانيسم عمده قيمت گذاري بر قراردادهاي
بينالمللي صادرات گاز حاكم بوده است .مکانیسم اول؛ قيمتگذاري
گاز بر حسب قيمت نفت خام يا سبدي از نفت و فرآوردههاي

مكانيسم تا حد زيادي كنار گذاشته شده و جاي خود را به مكانيسم
قيمت گذاري دوم داده است (استرن.)2009،8
تحوالت تاثير گذار بر قيمت گاز

نفتي 1است که عمدتاً در قراردادهاي واردات گاز توسط كشورهاي

همانطور كه در بخش قبل اشاره شد ،طي سال هاي اخير تحوالت

منطقه آسيا – پاسفيك و قراردادهاي بلندمدت واردات گاز از طريق

بازار انرژي و خارج از آن منجر به کنار گذاشتن مكانيسم قيمت گذاري

خط لوله توسط كشورهاي اروپايي استفاده مي شود .مكانيسم دوم

گاز بر اساس قیمت نفت و جایگزینی آن با مكانيسم قيمت گذاري

قيمت گذاري رقابت گاز با گاز 2است که منجر به جداسازي 3قيمت

رقابتی شده است( .استرن .)2009،

گاز از قيمت نفت خام شده و عمدتاً در آمريكا ،هنري هاب 4و هاب

گازي انگلستان 5 NBP ،مورد استفاده قرار مي گيرد.

اين تحوالت را مي توان در دو دسته طبقه بندي كرد .دسته اول
تحوالت مربوط به تقاضاي گاز و دسته دوم تحوالت مربوطه به عرضه

شواهد بازار داللت بر آن دارد كه قيمت گاز صادراتي تعیین شده

گاز .9ركود اقتصادي و مالي كه از اواخر سال  2008آغاز شده باعث

از طريق مكانيسم نخست همواره بيشتر از قيمت گاز تعيين شده بر

كاهش شديد فعاليت هاي اقتصادي و در نتيجه کاهش تقاضا براي

اساس مكانيسم رقابتي بوده است .به عنوان مثال در سال ،2009

انرژي و به ويژه گاز شده است .در صورتی که در بخش عرضه یا

قيمت گاز صادراتي به ژاپن كه به صورت تابعي از قيمت سبد نفتي

بهره برداري از ذخاير گاز به شدت رشد یافته و اين مسئله باعث

وارداتي ژاپن ( 6)JCCتعيين میشد در حدود دو برابر قيمت گاز در

توسعه عرضه (صادرات گاز) به بازارهاي مصرفي شده است .10از سوي

بازار هنري هاب بوده است (براي مطالعه بيشتر نگاه كنيد به كاناي،7

ديگر رشد قابل مالحظه بهره برداري از ذخاير گاز نامتعارف 11خصوصاً

.)2011

توسط اياالت متحده آمريكا باعث ايجاد مازاد عرضه در بازار گاز اين

طي سال هاي اخير تحوالتي در حوزه انرژي و خارج از آن رخ داده

كشور و همچنین بازار جهاني گاز شده است.12

كه نتيجه آن وارد شدن فشارهای زياد بر مكانيسم قيمت گذاري

همه اين مسائل منجر به ايجاد مازاد عرضه در بازار گاز ،توسعه

نخست (ارتباط قيمت گاز با قيمت نفت خام) بوده به نحوي كه اين

مكانيسم قيمت گذاري نقدي و در نتيجه كاهش قابل مالحظه قيمت
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گاز طي سال هاي اخير و به ويژه بعد از ركود اقتصادي سال 2008

بي تي يو نفتخام در بازار  WTIشد .اما پس از آن قيمت گاز به

شده است .توسعه بهره برداري از ذخاير گازي متعارف و نامتعارف،

داليلي كه پيش تر به آنها اشاره شد به مراتب كمتر از قيمت نفتخام

توسعه تجارت جهاني گاز ،ركود اقتصاد جهاني ،رشد شديد

شد و از آن سال به بعد نيز همبستگي بين قيمت نفت و گاز تا حد

مقررات زدايي و آزادسازي در بازار گاز كشورهاي مختلف و موارد

زيادي از بين رفته است (البته درجه ارتباط بين قيمت نفت و گاز در

ديگری از اين دست داللت بر توسعه بيشتر مكانيسم قيمت گذاري

بازارها و قراردادهاي مختلف متفاوت است ،كمترين ميزان ارتباط در

نقدي و ادامه روند كاهش قيمت گاز در آينده نزديك دارد.

بازارهاي آمريكا و انگلستان و بيشترين ميزان ارتباط در قراردادهاي

نكته حائز اهميت ديگر آن كه در تمام دوره مورد بررسي تا قبل
از سال  ،2006بدون توجه به اين كه کدام مكانيسم قيمت گذاري
در بازار گاز حاكم بوده ،همواره هم بستگي مثبت و قابل توجهي بين
قيمت هاي نفت و گاز وجود داشته است .اين هم بستگي پس از سال

صادرات گاز به كشورهاي حوزه اروپاي شرقي و كشورهاي منطقه
آسيا – پاسفيك مشاهده مي شود).
مروري بر مكانيسمهاي قيمت گذاري گاز طبيعي

 2006از بين رفته است .در سال  2006قيمت هر ميليون بي تي يو

گاز طبيعي هنوز به صورت جهاني مورد معامله قرار نميگيرد ،بنابر

( )$/MMBtuگاز در بازار هنري هاب بيشتر از قيمت هر ميليون

این قيمت آن ميتواند به نحو قابل توجهي از يك ناحيه به ناحيه ديگر
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متفاوت باشد .در حال حاضر اروپا ،آسيا و آمريكا هر كدام مكانيسم

قيمتگذاري گاز که مبتني بر قيمت نفت بود ،بيشترين ميزان کاهش

قيمتگذاري مختص خود را دارند .براي مثال ،در اروپا قيمتهاي

در تقاضاي گاز را تجربه نمود( ،کاهش  5/4درصدي در سال .)2009

گاز خطوط لوله با فرآوردههاي نفتي نظير گازوئيل و نفت كوره رقابت

آمريکا نیز به دليل رشد عرضه گاز از طریق ذخاير گازي نامتعارف و

ميكنند .اگر چه قراردادهاي خريد و فروش  LNGمعموالً از يك

کاهش قابل توجه قيمت کمترين ميزان کاهش در تقاضا را تجربه

ساختار مشابه پيروي ميكنند ،اما تفاوتهاي قابل مالحظهاي در

نمود(،كاهش  1/7درصدي در سال .)2009

قيمتهاي  LNGبازارهاي منطقهاي آسيا ،اروپا و آمريكا وجود دارد.

تقاضا برای برق براي نخستين بار در طول تاريخ در کشورهاي

اختالف در قيمتها ناشي از فرمولها و ساختارهاي قيمتگذاري

عضو  4 OECDدرصد کاهش يافت ،به همین دليل کشورهايي که

متفاوتي است كه در هر منطقه مورد استفاده قرار ميگيرد .در

از روسيه گاز وارد ميکردند ،واردات گاز خود را به سطح حداقل ذکر

آمريكا ،يك بازار رقابتي گاز به صورت جامع و كامل توسعه يافته و

شده در قرارداد رساندند و اين مسئله باعث کاهش چشمگير صادرات

بطوركلي قيمتها با قيمت بازار در هنريهاب مرتبط است ،و این

گاز روسيه به اروپا شد .مسئله مشابهي نيز در بازار واردات  LNGدر

موضوع يك مرجع رقابتي را به وجود آورده است .در آسيا قيمتهاي

خاور دور رخ داد .در نتيجه؛ قراردادها مورد بازنگري قرار گرفته و

 LNGعموماً با توجه به قيمت نفتخام ،خصوصاً قيمت سبد نفتي

ژاپن ( )JCCتعيين ميشوند.

براي تعيين قيمت ،قيمت گاز در هنري هاب وارد تابع قيمت شد.
با گسترش انتقادات در مورد سيستم قيمتگذاري مرتبط با قيمت
نفتخام ،شرکت گازپروم روسيه اعالم کرد که اين
شرکت آماده است تا قيمت  15درصد از گاز صادراتي
خود را طي دوره  2010 -2012به صورت تابعي از
قيمت نقدي گاز تعيين نماید .البته اين اتفاق پس از آن
رخ داد که نروژ قيمت  25درصد از گاز صادراتي خود را
مرتبط با قيمت هاي نقدي نمود.
تقاضا در کشورهاي در حال توسعه از جمله چين،
هند ،کشورهاي شمال آفريقا و کشورهاي خاورميانه
افزايش داشت .هند؛ رشد  23درصدي و چين رشد

پيامدهاي ركود اقتصادي بر بازار گاز

 11درصدي در تقاضاي گاز را در همين دوره تجربه
كردند .13در کشورهاي مصر ،ليبي ،ايران و ساير کشورهايي که

و مكانيسم هاي قيمت گذاري گاز

سياست توسعه مصرف گاز با هدف افزايش فروش نفت دارند نیز

ركود اقتصادي سال  2008منجر به كاهش تقاضاي گاز طبيعي شد.

تقاضا رشد محسوسي داشته است .از سوی دیگر مخالفت با استفاده

البته با توجه متفاوت بودن شدت ركود اقتصادی در مناطق مختلف

از انرژي هستهاي در زمينه توليد برق نيز نويد افزايش تقاضا را

جهان و همچنین یکسان نبودن كشش تقاضاي گاز در بازارهاي

ميدهد.

مختلف ،پيامدهاي ركود اقتصادي نیز در تمام بازارها يكسان نبود .در
ادامه تحوالت تقاضاي گاز در بازارهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته

توسعه بهره برداري از ذخاير گاز نامتعارف

است .در مجموع تقاضاي گاز طي دوره  2008 -2009در حدود 3

بهره برداري از ذخاير گاز نامتعارف نخستين بار در کشور آمريکا

درصد كاهش يافت .قاره اروپا به دليل رکود اقتصادي و نوع مکانيسم

و در دهه  1980آغاز شد .طي دهه  ،1990با توسعه تکنولوژي،

7

نفت و گاز
بهره برداري از اين منابع توسعه قابل مالحظه اي یافت .14افزايش

بازار گاز حاکی از آن است كه توسعه مكانيسم بازار موجب شكلگيري

قابل توجه قيمت گاز در اواسط دهه  ،2000منجر به رشد فزاينده

بازارهاي رقابتي از جمله بازارهاي نقدي و آتيها 17و توسعه مكانيسم

بهره برداري از منابع نامتعارف گازي شد به نحوي که حتي کاهش

قيمتگذاري رقابتي در بازارها ميشود.18

توليد از ذخاير متعارف را جبران نمود .اين مسئله توليد گاز در کشور

بازار گاز اروپاي غربي ،با توجه به آزادسازيهايي که طی چند سال

آمريکا را به طور قابل مالحظهای افزایش داده و تاثير شگرفي بر

اخير در صنعت گاز اين منطقه رخ داده ،از پتانسيل بااليي براي تعديل

صنعت و تجارت  LNGبر جای گذاشت .15خالص واردات گاز آمريکا

مکانيسمهاي قيمتگذاري و قيمتگذاري بر اساس مکانيسم بازار

در سال  108 ،2007ميليارد متر مکعب بوده است (از اين ميزان

برخوردار است .توسعه بازار آتيها در اين منطقه نیز ميتواند کمک

 21ميليارد متر مکعب به صورت  LNGشده بوده است) .ميزان

فراوانی به اين امر نماید.

واردات گاز آمريكا در سال  2009به دليل رشد توليد از ذخاير گازي

در بازار اروپاي شرقي وضعيت متفاوت است .آزادسازي در بازار گاز

نامتعارف به  79ميليارد متر مکعب رسيد( .16شامل  12ميليارد متر

اين منطقه بصورت بسيار بطئي و جزئي رخ داده است .شرکت گاز

مکعب واردات .)LNG

پروم عرضهکننده انحصاري در اين منطقه است و حجم تقاضا در اين

مروري بر وضعيت آزادسازي گاز در مناطق

و رقابت با روسيه ندارند.در نتيجه بعيد است که در آينده نزديک در

و بازارهاي مختلف

زمينه عرضه گاز به اين منطقه و تشکيل بازار رقابتی صورت پذیرد.

از دیگر تحوالت حائز اهميت در بازار گاز كه تاثير شگرفي بر

در عين حال اين کشورها در پي ايجاد تنوع عرضه از طريق توسعه

مكانيسمهاي قيمتگذاري گاز داشته ميتوان به مسئله مقرراتزدايي
و آزادسازي در بازار گاز و در مناطق مختلف جهان اشاره نمود .شواهد

8

منطقه کم بوده و عرضهکنندگان نيز تمايلي براي ورود به اين بازار

روابط با ساير کشورهاي اروپايي و واردات  LNGهستند.
در ژاپن ،کرهجنوبي و چين شرايط براي شکلگيري رقابت گاز با

نفت و گاز
گاز به نحو ديگري است .کشورهاي اين منطقه به ويژه چين به شدت

بهره گيري مطلوب از اين ثروت ملي و تعيين ارزش واقعي آن ،با

در پي اجراي سياستهاي کاهش هزينه به منظور حفظ و يا افزايش

هدف توسعۀ پايدار توليد و مصرف گاز و تبادل نظرات و اطالعات

سهم بازار هستند .در هر حال اين کشورها نيز در پي ايجاد تنوع در

سازمان يافته تر کشورهاي صادرکننده گاز ،پيشنهاد تاسيس مجمع

عرضه و توسعه واردات  LNGمیباشند.
در منطقه آمريکاي شمالي نيز آزادسازي صورت گرفته است.

کشورهاي صادرکننده گاز طبيعي توسط ایران مطرح و نهايتاً در

ارديبهشت سال  ،1380مقامات مسئول  11کشور صادرکنندۀ گاز

20

در تهران گرد هم آمدند .هدف كشورهاي عضو از تشكيل اين مجمع
افزايش حجم مبادالت نقدي

ايجاد اصالحات ساختاري در بازار گاز ،به منظور تامين منافع جمعي

يكي ديگر از عوامل توسعه مكانيسم قيمت گذاري نقدي در بازار

كشورهاي عضو بوده است.21

گاز افزايش حجم مبادالت در بازارهاي نقدي و آتي هاي گاز میباشد.

شواهد زيادي وجود دارد كه مجمع كشورهاي صادركننده گاز

حجم تجارت گاز در بازارهاي نقدي طي سالهاي اخير و به ويژه پس

در آينده نقشی مهم و كليدي در بازار ايفاء خواهد نمود .از جمله

از بحران اقتصادي رشد قابل مالحظه اي داشته است.

بازار گاز اروپاي غربي،
با توجه به آزادسازيهايي
که طی چند سال اخير در
صنعت گاز اين منطقه رخ
داده ،از پتانسيل بااليي
براي تعديل مکانيسمهاي
قيمتگذاري و قيمتگذاري
بر اساس مکانيسم بازار
برخوردار است

به عنوان مثال حجم مبادالت نقدي در بازار اروپا در
سال  57 ،2008درصد و در سال  56 ،2009درصد
رشد داشته و در سال  65 ،2009درصد از گاز مصرفي
اتحاديه اروپا در اين هاب ها معامله شده است.
واکنش مجمع كشورهاي صادركننده گاز

به كاهش قيمت گاز

بدون شک كشورهاي توليدكننده و صادركننده
گاز از شرايط حاكم بر بازار و قيمت هاي پايين گاز

مي توان به موارد زیر اشاره كرد .نخست؛سه
كشور بزرگ جهان از لحاظ ذخاير گاز طبيعي
(روسيه ،ايران و قطر) عضو مجمع هستند و
به طور قطع بيشترين ضرر از ایجاد كاهش
قيمت گاز متوجه اين كشورها خواهد شد،
در نتيجه با توجه به سهم اين كشورها از بازار
گاز در صورت ایجاد همکاري بين آنها (به
ويژه همکاري در ساختار مجمع) این کشورها
امكان تاثيرگذاري بر بازار را خواهند داشت.21
دوم؛ قيمت گاز طي سال هاي اخير (سال

صادراتي راضي نیستند و براي تغيير مكانيسم قيمت گذاري گاز به

 2006به بعد) کاهش قابل مالحظه اي داشته و قطعاً كشورهاي

مكانيسم سنتي قيمت گذاري و افزايش قيمت گاز صادراتي تالش

توليدكننده این كاهش قيمت را در بلندمدت تحمل نخواهند كرد

فراوانی خواهند نمود .اين مسئله به ويژه با توجه به قيمت باالي

و به اقدامات جدي براي افزايش قيمت ها دست خواهند زد .سوم؛

نفت در سال هاي اخير ،موجب حساسيت بيشتر توليد كنندگان گاز

پروتكل ها و كنوانسيون هاي زيست محيطي (از جمله پروتكل كيوتو)

گردیده است.

با توجه به گرمايش زمين ،به شدت در حال توسعه و کسب ضمانت
در سال

اجرايي هستند .در این صورت استفاده از ساير سوخت هاي فسيلي

 2001كه ايران در ايجاد آن نقش اساسي داشت ،از مهمترين تحوالت

کاهش و سهم گاز طبيعي در سبد انرژي جهان افزايش خواهد

بينالمللي در عرصة جهاني بازار گاز طی سالهاي اخير محسوب

یافت .22چهارم؛ زلزله ژاپن و خسارات ناشي از انفجار نيروگاه هاي

ميشود .در واقع جمهوري اسالمي ايران به عنوان دومين دارنده

هسته اي اين كشور موجب شد در سطح جهانی و به خصوص در

ذخاير گاز طبيعي جهان ،مانند هر فروشنده ديگر در هر بازاري ،به

اين كشور توجه ویژهای به استفاده از گاز طبيعي براي توليد برق

دنبال اعمال قدرت و استفاده از آن در جهت کسب حداکثر سود

معطوف گردد .23پنجم؛ رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و

از طريق افزايش بهينۀ قيمت ها است .در همین راستا و به منظور

همچنين رشد مصرف در اين كشورها (به ويژه رشد تقاضاي گاز در

تشكيل مجمع کشورهاي صادرکننده گاز
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()GECF

9

نفت و گاز
هند و چين طي سال هاي اخير) حاکی از آن است که طي سال هاي

ايران نتواند اهداف خود را در عرصه صادرات و دستيابي به بازارهاي

آتي تقاضای رشد قابل مالحظهای خواهد داشت .24ششم؛ توسعه

هدف به طور مستقل دنبال نماید.26

مقرراتزدايي و آزادسازي در بازار گاز در مناطق مختلف جهان منجر

مجمع کشورهاي صادرکننده گاز براي تاثيرگذاري و کنترل بازار

به افزايش قدرت چانه زني كشورهاي مصرف كننده گاز شده و اين

گاز با دو دسته محدوديت اساسي (محدوديت هاي حاصل از ساختار

موضوع مي تواند انگيزهای براي كشورهاي توليدكننده و صادرکننده

مجمع و محدوديت هاي منبعث از ساختار بازار گاز) مواجه است ،از

گاز در راستاي توسعه همكاري ها باشد.

جمله مهمترين موانع پيشروي مجمع براي تاثيرگذاري بر بازار گاز

موارد فوق حاکی از رشد تقاضاي گاز طي سالهاي آتي و همچنين
افزايش قدرت تاثيرگذاري كشورهاي توليدكننده و صادركننده گاز در

که ناشی از ساختار و وضعيت كشورهاي عضو است مي توان به موارد
زیر اشاره نمود:

بازار جهاني گاز (یعنی  )GECFاست .از اين رو به نظر میرسد كه

 - 1كشورهاي عضو اهداف متفاوتي را در بازار گاز و همچنین از

توسعه مكانيسم قيمتگذاري نقدي اگرچه ممكن است در كوتاهمدت و

عضويت در مجمع دنبال مي كنند .به عنوان مثال كشور قطر به دليل

حتي ميانمدت به ضرر كشورهاي توليدكننده و صادركننده گاز باشد

داشتن حوزه مشترك گازي با ايران هدف توليد حداكثري را در بازار

ولي در بلندمدت به دليل رشد قابل توجه تقاضاي گاز و ثبات GECF

گاز دنبال مي كند 27و استراتژي صادرات گاز روسيه نيز تسلط بر بازار

و همچنین افزایش قدرت تاثيرگذاري اين مجمع در تحوالت بازار گاز
موجب افزايش قيمت گاز و تامين منافع توليدكنندگان خواهد شد.
مجمع كشورهاي صادركننده گاز براي تاثيرگذاري ،نظارت و كنترل
بر بازار گاز با موانع جدي مواجه است .اين موانع را مي توان به دو
دسته تقسيم بندي نمود .دسته اول؛ موانع مربوط به خود مجمع،
ساختار آن و وضعيت كشورهاي عضو آن و دسته دوم؛ موانع و
مشكالت خارج از مجمع مانند ساختار بازار گاز ،وضعيت قراردادها و
سرمايه گذاري در بازار گاز و تحوالت عرضه و تقاضاي بازار میباشد.
بنابراین با توجه به مشکالت پیشرو بیم آن میرود که مجمع

گاز اروپا و استفاده از گاز به عنوان يك ابزار سياسي است .در برخي

عليرغم توانایی ایفای نقش عمده در بازار گاز ،از تاثیرگذاری الزم

از مطالعات اشاره شده كه كشور روسيه از گاز به عنوان يك صالح

بر بازار گاز ،قراردادها ،مکانيسم هاي قيمت گذاري و قيمت گاز در

سياسي 28استفاده مي كند .در نتيجه ايجاد اجماع نظر بين كشورهاي

بازارهاي جهاني برخوردار نباشد.

عضو در يک فضاي به شدت رقابتي يکي از مشکالت اساسي مجمع

ايران بعنوان دومين دارنده ذخاير گاز طبيعي جهان بعد از روسيه

است.29

هم اكنون بايد صادركننده اصلي گاز طبيعي به بازارهاي جهاني

 - 2ركود اقتصاد جهاني و ايجاد مازاد عرضه در بازار گاز منجر به

باشد اما متاسفانه چنين نبوده است .25بررسي وضعيت مجمع از

ايجاد رقابت در زمينه یافتن بازارهاي صادراتي و صادرات گاز بين

زمان شکل گيري تاکنون حاکی از آن است که ايران از قابليتهای

كشورهاي عضو مجمع شده و انتظار مي رود این روند در آينده نيز

الزم برای ايفاي نقش اساسي در ساختار مجمع و سياست هاي آن

تداوم داشته باشد ،در نتيجه كشورهاي عضو در شرايط كنوني تمايل

برخوردار نباشد .از سوي ديگر اين نگراني نيز وجود دارد که عضويت

چنداني به همكاري با يكديگر ندارند.

ايران در مجمع موجب تاثيرپذيري از اهداف و سياست هاي ساير
کشورهاي عضو (از جمله قطر و روسيه) در بازار گاز شده و در نتيجه
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 - 3كشور بوليوي (يكي از اعضاء مجمع) اصوالً گازي صادر نمي كند،

به عالوه خالص صادرات گاز ايران نیز منفي است .همچنین ونزوئال

نفت و گاز

که رياست مجمع را در سال  2006بر عهده داشت ،تا سال 2009
هیچ صادرات گازي نداشته است.30
 - 4عضويت در مجمع بي ثبات است .به عبارت ديگر کشورهاي
عضو نه حق عضويتي ميپردازند و نه قراردادي را امضاء ميکنند.
البته به اين موارد مي توان موارد ديگري نيز افزود كه نيازمند
مطالعه دقيق و جديتر است.

 -2سرمايه گذاري در پروژه هاي بهره برداري و صادرات گاز بسيار
پرهزينه است .از اين رو كشورها همواره درصدد استفاده صد درصدي
از ظرفيت هاي توليد خود هستند .بنابراين كنترل و كاهش سطح
توليد براي كشورها بسيار پرهزينه خواهد بود بنابراین در برابر آن
مقاومت مینمایند.
 -3بخش عمده اي از قراردادهاي صادرات گاز (به ويژه قراردادهاي

اهم مشكالت و موانع پيش روي مجمع براي تاثيرگذاري بر بازار

صادرات گاز از طريق خط لوله) قراردادهاي بلندمدت هستند.

گاز كه در اختيار و كنترل كشورهاي عضو مجمع و يا به عبارتي

بنابراين كشورهاي صادركننده امكان كاهش صادرات و عدول از

كشورهاي توليدكننده گاز نيست نیز به شرح زیر است.

چارچوب قرارداد را ندارند.

 -1برخي از كشورهاي بزرگ توليدكننده و صادركننده گاز كه

 -4بهره برداري از ذخاير گاز نامتعارف طي سال هاي اخير رشد

سهم عمده اي نيز در تجارت جهاني گاز دارند ،عضو مجمع نيستند.

قابل مالحظه اي داشته است .از اين رو توليدكنندگان بزرگ گاز از

از جمله اين كشورها مي توان از كانادا ،استراليا ،هلند و نروژ نام برد.

ذخاير نامتعارف ،نقشي حائز اهميت در تحوالت آتي بازار گاز ايفاء

در نتيجه اتخاذ هرگونه تصميمي بدون همكاري آنها نمي تواند تاثير

خواهند نمود .در شرايط كنوني هيچ يك از توليدكنندگان عمده گاز

چندانی داشته باشد.

از ذخاير نامتعارف عضو مجمع نيستند و اين به معناي كاهش قدرت
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نفت و گاز

تاثيرگذاري كشورهاي عضو مجمع است.31

مکانيسم قيمت گذاري نقدي .ميتوان ادعا کرد ،اگر چه ممکن است

در نهايت بايد اشاره كرد كه عليرغم محدوديت هاي پيش روي

بازار گاز به يک بازار جهاني مبدل نشود ولي مکانيسم قيمت گذاري

مجمع و كشورهاي عضو براي تاثيرگذاري بر بازار گاز ،با توجه به

در بازار گاز به يک مکانيسم همگن و يکپارچه يعني مكانيسم

افزايش سهم گاز طبيعي در سبد انرژي جهاني و سهم قابل توجه

قيمت گذاري نقدي در سطح جهان تبدیل خواهد شد .البته بايد

كشورهاي عضو مجمع از ذخاير،توليد و صادرات گاز ،اين مجمع در

اشاره نمود كه طول دوره گذار در مناطق و بازارهاي مختلف متفاوت

صورت اتخاذ سياست هايي كه همه كشورهاي عضو به آن پايبند

است و تغيير در مکانيسمهاي قيمتگذاري در تمام جهان به طور

بوده و از ضمانت اجرايي نيز برخوردار باشد ،مي تواند بر آينده بازار و

یکسان و يکپارچه اتفاق نخواهد افتاد.

مكانيسم هاي قيمت گذاري گاز تاثيرگذار باشد.

توسعه مكانيسم قيمت گذاري نقدي كه منجر به كاهش قيمت گاز

در بازارهاي مختلف شده قطعاً با عكس العمل كشورهاي توليدكننده

جمع بندي و نتيجه گيري

و صادركننده گاز (به ويژه كشورهاي عضو مجمع كشورهاي

شواهد و تحوالت اخير در بازار گاز و در سطح جهان (ركود

صادركننده گاز) رو بهرو خواهد شد.

اقتصادي،كاهش تقاضاي گاز ،افزايش حجم مبادالت نقدي و آتي ها

اما عليرغم محدوديت هاي پيش روي مجمع و كشورهاي عضو براي

در هاب هاي گازي،افزايش عرضه گاز از ذخاير نامتعارف و  ) ...حاکی

تاثيرگذاري بر بازار گاز ،با توجه به افزايش سهم گاز طبيعي در سبد

از وجود يک مرحله گذار در بازار گاز است که طي آن مكانيسم

انرژي جهاني و سهم قابل توجه كشورهاي عضو از ذخاير ،توليد

قيمت گذاري گاز به صورت تابعي از قيمت نفت خام جاي خود را به

و صادرات گاز اين مجمع در صورت اتخاذ سياست هايي كه همه

مكانيسم قيمت گذاري نقدي خواهد داد.

كشورهاي عضو به آن پايبند بوده و ضمانت اجرايي نيز داشته باشد،

از سوي ديگر ،به طور قطع با توجه به تحوالت اخير بازار ،آزادسازي
در بازار گاز رخ خواهد داد و اين مسئله دليلي است براي توسعه
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مي تواند بر آينده بازار و مكانيسم هاي قيمت گذاري گاز تاثيرگذار
باشد.

نفت و گاز
توضیحات:
1 - Oil – Indexed Pricing Mechanism

 - 24طي سالهاي  2009تا  2010عالوه بر دو كشور چين و هند ،تقاضاي گاز در مناطق

3 - Decoupling

داشته است .به عنوان مثال تقاضاي گاز در سال  ،2009در چين رشد  12درصدي و در هند

5 - National Balancing Point

 - 25داليل زيادي براي عدم دستیابی ايران به بازارهای جهاني وجود دارد .از جمله
اين داليل میتوان به عدم سرمايهگذاري كافي سرمايهگذاران (عمدتاً به دليل تحريمهاي

8 - Jonathan Stern

زيستمحيطي داخلي در جهت جايگزيني مازوت و گازوئيل با گاز طبيعي و مسائل سياسي

2 - Gas – to – Gas Competition Pricing Mechanism
4 - Henry Hub
6 - Japanese Crude Cocktail

خاورميانه و شمال آفريقا كه كمتر تحت تاثير بحران جهاني بوده اند ،رشد قابل مالحظه اي

رشد  23درصدي را تجربه كرده است.

7 - Miharu Kanai

اقتصادي) ،تقاضاي روزافزون برای گاز در بازارهاي داخلي بعنوان سوخت ،سياستهاي

 -9در سراسر متن منظور از گاز ،گاز طبيعي صادراتي از طريق خط لوله به عالوه گاز

و ژئوپليتيك نظير مناقشه هند و پاكستان و به تعويق افتادن بهرهبرداري از خط لوله صلح

طبيعي مايع شده است.

 -10اين مسئله به ويژه در مورد صادرات  LNGتوسط كشور قطر بسيار مشهود است.
11 - Unconventional Gas Resources

اشاره نمود.

 - 26به عنوان مثال ،در شرايطي كه تعيين قيمت گاز برمبناي چانهزني است ،تحمیل
قيمت از سوي كشورهاي عرضهكننده عمده به يك كشور تازه وارد به عرصه تجارت گاز (در

 - 12با توجه به اين كه كشور آمريكا بزرگترين واردكننده  LNGدر سالهاي اخير بوده

چارچوب رقابت در بازار ،به خريدار احتمالي ،قيمت پايينتري پيشنهاد شود) ،ميتواند منجر

البته شايان ذكر است كه سهم گاز در سبد انرژي چين  3/7درصد و در سبد انرژي

عرضهكنندگان بزرگ (از جمله روسيه و قطر) را در بازار گاز تضمين نماید .اين اتفاق هم

است ،اين مسئله باعث ايجاد مازاد عرضه شديد  LNGشده است.

- 13

هند در حدود  10درصد است.

 - 14از جمله اين موارد ميتوان به فرآيند شکست هيدروليکي ()Hydraulic Fracturing

به توقف و يا كند شدن اجراي طرحهاي سرمايهگذاري شده و در نتيجه نقش انحصاري
اکنون در بازار گاز و به ويژه پس از کاهش تقاضاي واردات گاز آمريکا در بازار رخ داده است.

 - 27البته ايران نيز به دنبال سياست بهرهبرداري و توليد حداكثري از ميدان گازي پارس

و حفاري افقي ( )Horizontal Drillingاشاره کرد که در اين دهه براي نخستين بار رخ

جنوبي (ميدان مشترك گازي با كشور قطر) است اما به دليل تحريمهاي اقتصادي سهم

 - 15کشور آمريکا همواره يکي از بزرگترين واردکنندگان  LNGدر جهان بوده است.

28 - Political Weapon

داد.

چنداني از برداشت از اين ميدان نداشته است.

توسعه بهرهبرداري از ذخاير گاز غيرمتعارف باعث کاهش واردات  LNGاين کشور و ايجاد

 - 29ظرفيت مايعسازي گاز طبيعي در قطر در سال  2010رشدي معادل  56درصد را

 - 16بنابراين واردات  LNGدر آمريكا طي دوره  2007تا  ،2009در حدود  9ميليارد متر

 - 30در سال  2009صادرات گاز بوليوي صفر بوده و ايران نيز به طور خالص  0/5ميليارد

اخالل در تجارت جهاني LNGشده است.

مكعب كاهش یافت.

17 - Future Markets

تجربه نمود و به رقم  77ميليون تن در سال رسيد.

متر مكعب گاز وارد كرده است.

 - 31اين مسئله ميتواند در صورت تحقق با توجه به حجم ذخاير شيل گازها و تمرکز

 - 18حجم تجارت نقدي در هابهاي قاره اروپا طي سالهاي اخير رشد قابل مالحظهاي

آنها در بازارهاي مصرفي بزرگ باعث ايجاد نگرانيهايي براي کشورهاي بزرگ توليدکننده و

است .رشد معامالت در اين هابها در سال  57 ،2008درصد و در سال  56 ،2009درصد

باعث به خطر افتادن امنيت تقاضا ميشود.

داشته است .از سال  2000تا كنون  7هاب جديد براي معامالت نقدي در اروپا ايجاد شده

بوده است.

صادرکننده گاز از جمله ايران شود .به عبارت ديگر بهرهبرداري از ذخاير گازي غير متعارف

19 - Gas Exporting Countries Forum

 - 20ايران ،الجزاير ،اندونزي ،مالزي ،عمان ،قطر ،روسيه ،ترکمنستان ،نيجريه ،برونئي و نروژ
 - 21از زمان تاسيس اين مجمع تا كنون تركيب كشورهاي عضو دچار تغييرات زيادي شده
است .در حال حاضر کشورهاي عضو مجمع عبارتند از :ايران ،روسيه ،قطر ،الجزاير ،مصر،
ليبي ،ونزوئال ،بوليوي ،ترينيداد و توباگو ،نيجريه و گينه استوائي .عالوه بر اين سه کشور
نروژ ،قزاقستان و هلند ،اعضاء ناظر اين مجمع هستند.

 - 21سهم اين سه كشور از كل ذخاير اثبات شده گاز طبيعي در جهان در حدود 55
درصد بوده است.

 - 22اين مسئله ميتواند باعث ايجاد مازاد تقاضا براي گاز و در نتيجه افزايش درجه

تاثيرگذاري کشورهاي صادرکننده گاز به ويژه کشورهاي عضو مجمع و سياستهاي آنان

در بازار گاز شود.

 - 23در پي انفجار نيروگاههاي هسته اي ژاپن اين كشور كه بزرگترين وارد كننده

LNG

جهان نيز میباشد به دنبال در پي عقد قراردادهاي جديد واردات  LNGاست .عالوه بر اين

كشور ايتاليا نيز توسعه نيروگاه هاي هسته اي را ممنوع كرده است.
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نفت و مبارزات
انتخاباتي در
امريكا
بهروز بیک علیزاده

مقدمه

انتخابات رياستجمهوري امريكا در ماههاي اخير توجه محافل

نفتي را نيز به خود جلب كرده زيرا هركدام از نامزدهاي احزاب
دمكرات و جمهوريخواه در برنامههاي انتخاباتي خود به موضوع نفت
و انرژي نيز پرداختهاند.
در حال حاضر موضوع هزينه دسترسي به منابع انرژي به مسئله
چالشبرانگيزي در امريكا تبديل شده درحالي که اقتصاد اين
کشور دچار کاهش رشد و افزايش بيکاري نيز ميباشد .در اين
ميان کانديداي جمهوريخواه امريكا (ميت رامني) دولت اوباما را
مورد انتقاد قرار داده که چرا با مخالفت کردن با ساخت خط لوله
 Key stoneدر مسير کانادا به امريكا باعث شده قيمت بنزين
افزايش يابد .در عين حال اوباما درصدد افزايش سرمايهگذاري براي
توسعه منابع سوختهاي جايگزين ميباشد تا وابستگي امريكا به
نفت و گاز را کاهش دهد.
هر دو کانديدا طرفدار کاهش واردات نفت بوده و خواهان توسعه
توليد انرژي در امريكا ميباشند تا به رشد اقتصادي و افزايش
اشتغال کمک کنند ،آنها براين نکته نيز اتفاق دارند که افزايش
استقالل انرژي براي امنيت ملي بسيارحياتي مي باشد ،اما به هر
حال اين دو کانديداي رياست جمهوري در باره نقش دولت در يارانه
دادن به توليد انرژي و اينکه کدام بخش بايد مورد کمک دولت قرار
بگيرد و اينكه مقررات زيست محيطي بايد چگونه باشد ،با يکديگر
اختالف دارند.

14

در اين گزارش نظراتي كه هركدام از اين دو كانديدا براي جلب
آراي مردم اين كشور ارايه دادهاند مورد بررسي قرار ميگيرد اما به
هر حال پيش از ورود به بحث ،ذکر اين نکته اهميت دارد که توجه
به برنامه هاي اين دو كانديدا و يا بهتر بگوييم اين دو حزب براي
آينده اوضاع انرژي در امريكا از جهات زير ميتواند مورد توجه قرار
بگيرد.

 -1امريكا بزرگترين مصرف كننده نفت جهان ميباشد ،بنابراين

تغيير در الگوي تقاضاي اين كشور ميتواند در سطح جهاني نيز
تغييراتي ايجاد كند كه دامنه آن ميتواند براي كشور ما نيز اهميت
داشته باشد زيرا ايران نيز توليدكننده و صادركننده نفتخام
مي باشد .البته هرچند امريكا در زمره مشتريان نفتي ايران به
شمار نميآيد اما از آنجايي كه بازارهاي نفتي با يكديگر در ارتباط
ميباشند ،ضعف و يا استحكام تقاضا در هر منطقهاي ميتواند ساير
بازارها را نيز متاثر نمايد و درآمد نفتي كشورهاي صادر كننده نفت
را تحت تاثير قرار دهد.

 -2حضور سياسي و نظامي امريكا در منطقه خليجفارس و

خاورميانه تا حد زيادي ناشي از نياز اين كشور به نفت وارداتي و به
ويژه واردات نفتخام از خاورميانه ميباشد .بنابراين چنانچه امريكا
واقعا بتواند به استقالل انرژي دست يابد ،ميتوان انتظار داشت كه
رفتار سياسي اين كشور نيز دستخوش تغييراتي شود.

 -3برنامههاي انرژي امريكا از ديدگاه ديگري نيز قابل بررسي

نفت و گاز
است .در واقع اين باور نيز در محافل نفتي مطرح ميباشد كه حضور

امريكا نيز توانسته در حال حاضر به  832ميليارد متر مکعب در

امريكا در خاورميانه براي برآورده ساختن نيازهاي انرژي اين كشور

سال افزايش يابد .اوباما ميگويد منابع گازي امريكا ميتواند تا سال

نميباشد ،بلكه براي كنترل شاهراه انرژي جهان و به ويژه رقباي

 2020از  600هزار شغل جديد حمايت کند .او اين نکته را خاطر

اقتصادياش در آسيا است كه در اين منطقه حضور دارد و هر ميزان

نشان کرده که دولت اجازه داده است مناطق جديدي مورد اکتشاف

نياز امريكا به نفت خاورميانه كاهش يابد ،قدرت مانور بيشتري
براي دستكاري و كنترل جريان نفت و گاز خاورميانه نصيب امريكا
مي شود.

قرار بگيرد و قول داده مناطق جديدي را نيز بعدا ً به آن اضافه نمايد.
اوباما از زماني که وارد کاخ سفيد شد ،رشد انرژي پاک را شعار
خود قرار داد و قول داد که وابستگي امريكا به نفت را کاهش دهد و

 -4در يك نگاه كلي كشورهاي توليدكننده نفت بر اساس برنامهاي

در عين حال مقررات زيستمحيطي را گسترش دهد .در حال حاضر

كه از تقاضاي آينده نفت دردست دارند ،به برنامهريزي بلندمدت

نيز دولت اوباما اعالم کرده که قصد دارد توليد انرژيهاي تجديدپذير

درباره ايجاد ظرفيت توليد مبادرت ميكنند.

مانند انرژي باد ،خورشيدي و ژئوترمال را تا پايان سال  2012نسبت

در اين ميان تغيير تقاضا براي واردات نفت در امريكا ميتواند

به سال  2008به دو برابر برساند .اوباما در سخنراني ساالنه خود در

نقشه راه براي عرضه نفت را تغيير دهد .اين موضوع در برنامهريزيهاي

سال  2011نيز وعده داد که تا سال  2035به ميزان  80درصد از

بلندمدت اوپك نيز ميتواند مورد توجه قرار گيرد.

توليد برق در اين کشور از منابع انرژي پاک مانند انرژي هستهاي،

اظهارات نفتي نامزد حزب دمكرات

انرژيهاي تجديدپذير ،زغالسنگ پاک و گاز طبيعي کارآ ،به دست
خواهد آمد .او اعالم کرد که  75درصد از منابع نفت و گاز فالت

در حال حاضر رييس جمهور فعلي امريكا ،نامزد حزب دمکرات در

قاره را بر روي سرمايهگذاران بازخواهد کرد .در آن زمان اين اعالم

انتخابات رياست جمهوري ماه نوامبر امريكا ميباشد .رييس جمهور

نظر توانست حمايت جمهوريخواهان را نيز کسب نمايد .او در اين

امريكا قول داده که تا سال  2020واردات نفت امريكا را به نصف

سخنراني گفت اجازه خواهد داد انرژيهاي پاک در زمينهاي دولتي

برساند .او اين قول را در چارچوب استراتژي بزرگتري ارايه کرده که

توسعه پيدا کند و سه ميليون خانه نيز از اين انرژيها بهره مند شوند.

براي تقويت اقتصاد ضعيف امريكا طراحي شده است .در سال گذشته

البته اوباما بر اين نکته نيز تاکيد کرده که اجازه نخواهد داد

خالص واردات نفت خام و فرآورده نفتي امريكا به  8/5ميليون بشکه

شرکت هاي نفتي برنامه انرژي اين کشور را بنويسند و يا خطوط

در روز تنزل يافت در حالي که در سال  2010اين رقم در سطح 9/4

ساحلي کشور را دچاره مخاطره سازند و يا از پرداخت ماليات سرباز

ميليون بشکه در روز قرار داشت .بر اساس اظهارات اوباما اين کاهش

زنند .در واقع اين موضوع به درخواست اوباما براي تغيير معيارهايي

در تمام دولتهاي اخير امريكا بيسابقه است .در واقع در سال 2011

اشاره دارد که در پرداخت ماليات به نفع شرکتهاي نفت و گاز عمل

امريكا  11/5ميليون بشکه در روز نفتخام و فرآورده وارد کرد و

ميکرد .او حتي موضوع لغو معافيتهاي مالياتي شرکتهاي نفتي

 3ميليون بشکه در روز که عمدتاً فرآورده بود نيز صادر نمود.

منابع فراوان نفترستي ( )Shail Oilباعث شده که توليد نفت

را نيز مطرح ساخت تا بتواند 41ميليارد دالر از کسري بودجه را
پوشش دهد.

امريكا به ميزان قابل توجهي افزايش يابد .توليد نفت در امريكا در

اوباما استانداردهاي جديدي را براي خودروها و کاميونهايي که از

سال  2007در سطح  7/47ميليون بشكه در روز قرار داشت اما در

سال  2017الي  2025ساخته شوند اعمال کرده است .او در پي آن

سال  2011به  9ميليون بشكه در روز رسيد و پيشبيني ميشود

بوده که توليد سوختهاي حياتي در اين کشور افزايش يابد و از انرژي

درسال  2012به  9/47ميليون بشكه در روز برسد و در سال 2013

خورشيدي و باد استفاده بيشتري به عمل آيد و فنآوري زغالسنگ

نيز به  10/30ميليون بشکه در روز خواهد رسيد .توليد گاز طبيعي

پاک توسعه يابد .در دولت اوباما آژانس حفاظت از محيطزيست
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امريكا به موضوع آلودگي نيروگاههاي برق و بهبود کارايي خودروها

طرفدار افزايش توليد داخلي سوختهاي فسيلي ميباشد که شامل

نيز پرداخت .دولت اوباما جدول زماني را براي استانداردهاي کارايي

استخراج گازطبيعي از منابع رسي نيز ميشود و قصد دارد با کانادا

سوخت ارايه داد و اعالم کرد که خودروهاي سواري بايد استاندارد

و مکزيک براي توسعه اين منابع مشارکت کند و حتي ميخواهد با

 39مايل در هر گالن و کاميونهاي سبک بايد استاندارد 30مايل

مشارکت با اروپاييها براي توسعه منابع گازرسي به متحدان امريكا

در هر گالن را رعايت کنند و اعالم نمود از سال  2025به بعد نيز

براي استقالل از روسيه کمک کند.

مقررات سختتري را اعمال خواهد کرد.

ميت رامني طرحي را ارايه داده که بر اساس ادعاي او ميتواند

اوباما در مبارزات انتخاباتي خود بر افزايش اشتغال در طرحهاي

امريكا را به ابرقدرت انرژي تبديل کند .ميت رامني اعالم کرده که

انرژيسبز مانند انرژيبادي تاکيد دارد و با معافيت مالياتي به تشويق

اين هدف را از طريق افزايش توليد داخلي ،افزايش بهرهوري مصرف

اين صنعت در ايالت آيوا موافقت کرده که البته با مخالفت صريح

سوخت به صورت افزايش مسافت طي شده براي هر واحد سوخت

رامني روبهرو شده است.

مصرفي و افزايش اتکا به منابع سوختهاي تجديدپذير دنبال خواهد

درمارس  2010اوباما اعالم کرد که مناطق ساحلي و زمينهاي
فدرال بيشتري را بر روي توليد نفت باز خواهد کرد اما نشت نفت
در تاسيسان نفتي شرکت  BPدر خليجمکزيک ،باعث تجديد نظر در
اين مقررات شد.

کرد .او معتقد است استفاده از اين روشها به امريكا کمک خواهد
کرد که وابستگي خود را به نفت وارداتي کاهش دهد.
نامزد حزب جمهوريخواه در انتخابات رياست جمهوري امريكا قول
داده اگر انتخاب شود قدرت دولت را به کارخواهد گرفت تا توسعه

در مارس  2012اوباما اعالم کرد که يک ميليارد دالر به صورت

نفت و گاز در زمينهاي دولت فدرال امريكا را تحت کنترل بگيرد.

معافيت مالياتي براي خودروهاي سواري و کاميونهايي که از

او وعده داده اهدافي را براي توليد نفت فالتقاره تعيين خواهد کرد

سوختهاي جايگزين استفاده کنند در نظر گرفته است .او يک

و پروژههاي خط لوله که از مرز امريكا عبور ميکنند را به سرعت

ماه بعد اعالم کرد که نفت به اندازه کافي در سطح جهاني وجود

پيگيري خواهد کرد .اين اهداف بخشي از برنامه او براي تبديل

دارد و تحريمهاي ايران ميتواند ادامه يابد اما پيوسته به برداشت از

امريكا به ابرقدرت انرژي است که او پيوسته در مبارزات انتخاباتي

ذخاير راهبردي نفت امريكا ،مانند زمانيکه توليد نفت ليبي متوقف

خود اعالم ميکند.

گرديد ،تاکيد داشته تا قيمتهاي نفت را پايين آورد .البته دولت

ميت رامني درصدد آن است که عقايد خود را حول محور انقالب

اوباما ساخت خطلوله از کانادا به امريكا را تا سال  2013به تعويق

انرژي در امريكا متمرکز نمايد .در دو سال گذشته توليد نفت و گاز

انداخت زيرا ضمن مفيد دانستن اين پروژه ،معتقد بود نميتواند در

در امريكا با حفاري در منابع ُرستي به سرعت افزايش يافته است.
رامني در اظهارات انتخاباتي خود گفته «ديدگاه من درباره امريكا

زمان مشخص شده توسط کنگره اين طرح را آماده سازد.

اظهارات نفتي نامزد حزب جمهوريخواه

اين است که امريكا بايد به يک ابرقدرت انرژي تبديل گردد .ما
بايد به سرعت توليد خود را افزايش دهيم و با همکاري با دو کشور

در آن سو ،ميترامني قرار دارد که از انرژي به عنوان يکي از پنج

متحد خود کانادا و مکزيک ،استقالل انرژي خود را در اين قاره به

ستون احياي اقتصاد امريكا نام ميبرد و قول داده است اگر انتخاب

دست آوريم و اگر من به عنوان رييس جمهور امريكا انتخاب شوم ،با

گردد ،امريكاي شمالي تا سال  2020از لحاظ انرژي مستقل گردد.

پايان دومين دور رياست جمهوري من ،اين ديدگاه به واقعيت تبديل

رامني به انتقاد از دولت اوباما درباره ايجاد شغل در بخش انرژيهاي

خواهد شد».

سبز نيز پرداخته و ميگويد انرژيهاي سنتي ،نفت ،گازطبيعي،

ميت رامني به دنبال آن است که توليد نفت و گاز در زمينهاي

زغالسنگ و هستهاي پتانسيل بيشتري براي ايجاد اشتغال دارد .او

فدرال به سرعت افزايش يابد و نظارت بر توسعه و توليد نفت نيز بر
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عهده دولت گذاشته شود و از سازمانهاي فدرال نيز خواسته شود

 -6تسهيل توسعه فنآوريهاي جديد انرژي به رهبري بخشخصوصي.

مجوزهاي دولت را تاييد کنند تا تمام الزامات قانوني حل گردد .قرار

به هر حال در داخل امريكا نيز برنامههايي كه رامني درباره انرژي

است که رامني برنامههايي را براي حداقل توليد براي هر يک از

ارايه داده با انتقادهايي رو به رو شده است كه برخي از آنها به شرح

برنامههاي پنج سال خود اعالم نمايد.

زير است :

رامني قرار است برنامه پنج ساله خود را براي اجاره منابع فالت

 امريكا در حال حاضر نيز واردات نفت و گاز خود را كاهش داده

قاره اعالم نمايد .اين برنامه به طور تهاجمي مناطق جديدي را براي

و معلوم نيست در برنامه رامني دقيقاً قرار است چه ميزان ديگر از

اکتشاف و توليد نفت باز خواهد کرد و اين فعاليتها نيز از آبهاي

واردات انرژي كاهش يابد .طي دهه گذشته با توجه به پيشرفت

فالت قاره ويرجيانا و کارولينا آغاز خواهد شد .اين در حالي است که

تكنيكهاي حفاري ،امريكا توانسته نفت و گاز بيشتري از مناطقي

ماکوندو ( )Macondoبرنامههاي اجاره آبهاي فالت قاره ويرجيانا

مانند سازندهاي ُرستي داكوتاي شمالي توليد نمايد .براساس
سياستهاي موجود طبق اظهارات اداره اطالعات انرژي امريكا ،اين

اوباما بعد از قضيه نشت نفت در تاسيسات دريايي شرکت  BPدر
را برهم زد.

كشور قصد دارد تا سال  2020كليه واردات گاز طبيعي خود را تا

رامني قصد دارد اهدافي را که دولت اوباما دراجراي آن موفق

سال  2020قطع نمايد و خالص واردات نفت خود را به  38درصد از

()Keystone

مصرف نفت خود برساند .درحدود دوسوم از اين واردات از كانادا و

نبود را به پايان برساند .احداث خط لوله کياستون

با ظرفيت  830هزار بشکه در روز از کانادا به امريكا در زمره اين
وعدهها قرار دارد .رامني قصد دارد با تصويب احداث اين خط لوله
روابط انرژي امريكا را با کشورهاي کانادا و مکزيک تقويت کند و
همچنين احداث خط لولههاي ديگري را بين امريكا و همسايگانش
دنبال نمايد و همينطور قراردادهايي را نيز با اين کشورها در زمينه
سرمايهگذاريهاي مشترک در ايجاد زيرساختها و مبادالت نفتي به
امضا برساند.
رامني در سيام اوت  2012تالشهاي اوباما را درباره گرمشدن

مكزيك تامين خواهد شد .بنابراين تا سال  2020تقريبا به استقالل
نفتي در امريكاي شمالي دست پيدا خواهد شد (اداره اطالعات انرژي
امريكا نيز به همين موضوع اذعان دارد و اعالم كرده است اگر دولت
اوباما استانداردهاي صرفهجويي سوخت خود را براي سالهاي 2017
الي  2025ادامه دهد زودتر از سال  2020به اين استقالل دست
خواهد يافت).
در حال حاضر به نظر ميرسد برنامهاي كه رامني به عنوان جايگزين

مطرح ساخته عمدتاًمتكي بر گزارشي است كه موسسه

Citigroup

آب و هوا به تمسخر گرفت و گفت رييسجمهور درصدد ُکند کردن

تهيه كرده است .در اين گزارش پيشنهاد شده كه امريكا هنوز هم

روند افزايش آب اقيانوسها و درمان سياره زمين است .اوباما نيز در

ميتواند توليد نفت خود را افزايش دهد و اين امر را ميتوان از طريق

پاسخ وي گفته است که تغييرات آب و هوا دروغ نيست و افزايش

كاهش مقررات زائد و پيشرفت در فنآوري حفاري به دست آورد.

قحطي ها ،سيل و آتشسوزي جنگلها شوخي نميباشد.

به هر حال توجه به اين نكته اهميت دارد كه پيشبيني صعودي

درمجموع برنامههاي رامني براي انرژي در امريكا داراي شش محور
ميباشد كه به عبارت زير است:

 -1توانمندكردن ايالتها براي كنترل توسعه انرژي؛

 -2باز كردن مناطق فالت قاره براي توسعه انرژي؛
 -3پيگيري مشاركت انرژي در امريكاي شمالي؛

 -4اطمينانبخشي نسبت به ارزيابي دقيق منابع انرژي،

 -5اعاده شفافيت و عدالت براي اعطاي مجوزها و مقررات انرژي؛

اين موسسه متكي بر مسايلي است كه ممكن است محقق نشود،
به عنوان مثال ممكن است كاليفرنيا توافق نكند كه درب منابع
چشمگير رستي اين منطقه براي انجام حفاري باز گردد.
 دستيابي به استقالل انرژي به اموري بيش از تنها حفاري
نياز دارد ،براي دستيابي به استقالل انرژي به استانداردهاي مصرف
اقتصادي سوخت نيز نياز ميباشدكه البته رامني با آنها مخالفت كرده
است .برنامههايي كه رامني ارايه داده به شدت بر موضوع حفاري
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متمركز شده است .اما هر دو موسسه  Citigroupو اداره اطالعات

در بلندمدت افزايش توليد نفت ميتواند توليد ناخالص داخلي امريكا

انرژي ،استانداردهاي صرفهجويي سوخت را كه دولت اوباما براي

را تا  3درصد افزايش دهد كه از لحاظ اقتصادي يك جهش اقتصادي

خودروهاي سواري و كاميونهاي سبك الزامي كرده است مي ستايند

چشمگير محسوب ميشود.

و آن را عمدهترين دليل توانايي امريكا براي حركت به سمت استقالل

اما ادعاي رامني مبني بر اين كه استقالل انرژي ميتواند  3/6ميليون

انرژي ميدانند .مقرراتي كه تحت عنوان استانداردهاي كارآيي

شغل در امريكا ايجاد كند نياز به زمينههايي دارد .برآوردهاي ديگري

(CAFE: Corporate Average Fuel

كه در اين خصوص وجود دارد از ارقام كمتري صحبت ميكند .در

 )Economyارايه شدهاند اگر نهايي شوند ،انتظار مي رود كه مصرف

واقع در اقتصادي كه به صورت معمول عمل ميكند ،افزايش توليد

سوخت در امريكا را تا  2/2ميليون بشكه در روز تا سال 2025

نفت به اين معني نيست كه نرخ بيكاري تغيير چشمگيري خواهد

كاهش دهند .اگر اين مقررات وجود نداشته باشند ،دستيابي به

يافت .بلكه كاهش بيكاري به عوامل ساختاري ديگري نيز احتياج

سوختي متوسط شركتها

استقالل انرژي مشكل خواهد شد .اما رامني پيش از ايناعالم كرده
بود اگر رييسجمهور شود اين مقررات را منسوخ خواهد كرد .اين
موضوع يكي از مشخصههاي بارز برنامههاي رامني ميباشد.
 استقالل انرژي نميتواند از امريكا در مقابل قيمتهاي باال

دارد .بنابراين چنين ارقامي كام ً
ق ميباشند.
ال اغرا 

 برنامههاي رامني به ساير مالحظات ديگر مانند موضوع
گرمشدن كرهزمين توجهي ندارد .رامني در هيچ كدام از برنامههاي
خود توجهي به تغييرات آب و هوا نداشته است .البته بديهي است

محافظت كند .آرزوي اين كه روزي خواهد آمد كه امريكاي شمالي

كه افزايش شديد توليد نفت و گاز در امريكا ضرورتاً با مبارزه براي

به واردات مستقيم نفت از عربستانسعودي يا ساير كشورهاي

جلوگيري از گرم شدن آب و هوا هماهنگي ندارد اما ب ه هرحال اگر

عضو اوپك نيازي نداشته باشد ،بسيار جذاب است .اما توجه به اين

مصرف گاز بتواند جايگزين مصرف سوختهايي مانند ذغالسنگ

نكته نيز ضروري است كه عدم واردات را نمي توان به معني استقالل

شود به جلوگيري از گرم شدن زمين كمك خواهد كرد .اما تنها

واقعي دانست زيرا نفت در بازار جهاني معامله مي شود و اگر تنشها

افزايش سوختهاي فسيلي بدون در نظر گرفتن برنامهاي براي مبارزه

در خاورميانه باعث افزايش شديد قيمتها شوند؛ همگان ،صرفنظر

با تغييرات آب و هوا به اين معني است كه آلودگيها رو به ازدياد

از اينكه از كجا نفت بخرند ،از اين افزايش قيمت متاثر خواهند

خواهد داشت .اما رامني وعده لغو محدوديت آلودگي دي اكسيدكربن

شد .بهترين راه براي درك اين مطلب توجهكردن به اوضاع نفتي

نيروگاههاي برق را مطرح ساخته كه در تعارض با برنامههاي هر دو

كانادا است .كانادا يك كشور صادركننده خالص نفت است و از لحاظ

كانديداي سال  2008يعني باراك اوباما و جان مككين ميباشد.

نفتي نيز مستقل ميباشد .اما قيمت بنزين در اين كشور هماهنگ با

برنامههاي رامني درباره استانداردهاي امنيت و سالمتي براي

رويدادهاي جهاني باال و پايين ميرود .همانگونه كه در امريكا ،ژاپن

حفاريهايي كه قرار است افزايش يابد ،سخن چنداني ندارد و فقط

و يا اروپا نيز چنين ميباشد.

از محدوديتهايي كه اوباما بعد از حادثه نشت نفت در تاسيسات

 حفاري بيشتر به معني افزايش اشتغال است اگرچه در اين ادعا

شركت  BPدر خليجمكزيك ،براي حفاري اعمال كرد انتقاد كرده

تا حدودي نيز اغراق شده است .رونق نفت و گاز يك نقطه روشن

است .برنامه رامني فقط به ارايه يك خط درباره اين اكتفا كرده است

ولي نادر در شرايط نابسامان اقتصادي امريكا بوده است .افزايش

كه «بدون آسيب زدن به اشغال ،محدودكردن منابع زغالسنگ و

توليد نفت و گاز توانست در مناطقي مانند داكوتاي شمالي،اوهايو و

فلج كردن صنعت بايد از محيطزيست محافظت كرد» و بدون وارد

پنسيلوانيا مشاغلي را ايجاد كند .براساس برآوردهاي موسسه CERA

شدن درباره چگونگي حفظ محيطزيست ،فقط درباره موارد ديگر

در سال  2010در حدود  600هزار نفر در توليد نفت از منابع رستي

توضيح داده است.

در امريكا مشغول شدند .و موسسه  Citigroupنيز برآورد كرده كه
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بـازار گـاز اروپـا

و راهبردهـاي ايران
مهدی یوسفی

بازار گاز طبيعي اروپا يكي از مهمترين بازارهاي گاز طبيعي جهان

فازهاي مختلف پارس جنوبي ،مقاديري گاز براي صادرات در دسترس

محسوب ميشود كه عالوه بر توسعهيافتگي قوانين و مقررات حاكم

خواهد بود .اين مقاله وارد اين بحث چالش برانگيز نشده و فرض بر

بر آن ،از زيرساختهاي مناسبي نیز برخوردار است .در حال حاضر

اين است كه در آينده مقاديري گاز براي صادرات وجود خواهد داشت

گاز مصرفي اين بازار از طريق خطوط لوله از كشورهاي روسيه ،نروژ،

و صرفاً به آمار رسمي و معتبر داخلی و بينالمللي استناد شده است.

الجزاير و ليبي و به صورت  LNGاز كشورهاي قطر ،ترينيداد و توباگو،

در صورت وجود گاز مازاد بر مصرف داخلي ،بازار گاز اروپا يكي از

نيجريه ،مصر ،الجزاير و عمان تامين ميشود .بخش عمده عرضه گاز

مهمترين بازارهاي هدف براي صادرات گاز طبيعي ايران محسوب

به اين بازار توسط خط لوله و از طريق روسيه و نروژ انجام ميشود.

ميشود .براي ورود به اين بازار ،شناخت آن و رقباي موجود و آتي در

اروپا به منظور ارتقاء امنيت انرژي و جلوگيري از وابستگي گازي به

اين بازار ضروري است .روسيه ،كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز ،شمال

يك بلوك وارداتي خاص ،تالش میکند مبادي گاز وارداتي خود را

آفريقا (شامل مصر ،ليبي و الجزاير) از جمله كشورهايي هستند كه

متنوع نماید .از سوی ديگر ايران به عنوان دومين كشور دارنده ذخاير

از توان صادرات گاز به اروپا از طريق خط لوله برخوردارند .از سوی

گاز طبيعي جهان از پتانسيل باالیی براي افزايش توليد و صادرات گاز

ديگر كشورهاي قطر ،نيجريه و ترينيداد و توباگو نيز از جمله رقباي

طبيعي برخوردار میباشد .اگرچه در حال حاضر تراز گاز ايران از لحاظ

احتمالي در زمينه صادرات گاز به اروپا از طريق  LNGميباشند .اما

صادرات و واردات منفي است ولي با توجه به ذخاير عظيم گازي و

كشور روسيه به دليل نزديكي به بازار گاز اروپا ،امكان صادرات از طريق

طرحهاي در دست انجام در حوزه گازي پارس جنوبي (بزرگترين حوزه

خطلوله ،دارا بودن ذخاير عظيم گاز طبيعي و همچنين سابقه حضور

گازي جهان) ،در آينده نزديك حجم توليد ايران افزايش زیادی یافته

طوالني در اين بازار ،مهمترين رقيب ايران در بازار گاز اروپا ميباشد.

و به جرگه كشورهاي صادركننده گاز طبيعي خواهد پيوست .البته

اين مقاله اين موضوع را مورد بررسی قرار داده است.

در اين خصوص بحثهاي فراوانی مطرح است .از يك طرف بعضي از
كارشناسان معتقدند با توجه به رشد فزاينده مصرف گاز طبيعي در
ايران ،افزايش توليد آتي به مصرف داخلي رسیده و گازي براي صادرات

وضعيت بازار گاز اروپا و چشم انداز آتي آن

 .1-1توليد گاز طبيعي در اروپا و چشمانداز آتي آن

وجود نخواهد داشت .برخی دیگر از كارشناسان معتقدند كه گاز مازاد

در سال  1980توليد گاز طبيعي در اروپا  9144ميليارد فوت مكعب

بر مصرف داخلي بايد به جاي صادرات ،به چاههاي نفتي تزريق شود.

بود .این مقدار تا سال  2009به  10516ميليارد فوت مكعب رسيد.

با اين حال تعدادي از كارشناسان نیز معتقدند كه در صورت راهاندازي

توليد گاز طبيعي در اروپا طي سه دهه گذشته فراز و نشيبهاي
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زيادي داشته و با نوساناتي تا سال  1996افزايشي بود .به نحوی که

 .2-1چشمانداز توليد در اروپا

در سال  1996به  11091ميليارد فوت مكعب رسيد .از سال 1996

بر اساس برآوردهاي آژانس بينالمللي انرژي طي سالهاي آتي

تا سال  1998توليد اروپا روند كاهشي يافت و در سال  1998به

توليد گاز در اروپا روند نزولي خواهد داشت .توليد اين منطقه با

 10491ميليارد فوت مكعب رسيد ولي از سال  1998مجددا ً روند

 12درصد كاهش نسبت به سال  2008در سال  2015به 9531

افزايشي را طی نموده و تا سال  2004به  11926ميليارد فوت

ميليارد فوت مكعب و با ادامه اين روند نزولي ،توليد گاز در اروپا

مكعب رسيد كه بيشترين توليد منطقه اروپا طي سه دهه گذشته

در سال  2020به  9143ميليارد فوت مكعب خواهد رسيد .طی

بودهاست.

سالهاي  2020تا  2025این میزان  7/3درصد كاهش یافته و

بخش عمده گاز طبيعي منطقه اروپا توسط سه كشور نروژ ،هلند و

در سال  2025به  8472ميليارد فوت مكعب خواهد رسيد .با

انگلستان توليد ميشود .درياي شمال مهمترين منطقه توليد نفت و

ادامه این روند تا  2030نيز توليد گاز اين منطقه با  7/5درصد

گاز در منطقه اروپا است و بخش عمده توليد از مخازن نفتي و گازي

كاهش در این سال به  7837ميليارد فوت مكعب طی این سال

اين منطقه انجام ميشود .به غير از سه كشور فوق كشورهاي آلمان،

( 2030تا  2035با  7/2درصد كاهش طی این سالها) به 7272

روماني ،دانمارك ،ايتاليا ،لهستان ،مجارستان ،كرواسي ،اتريش،

ميليارد فوت مكعب خواهد رسيد .بهطور كلي توليد گاز اروپا بين

فرانسه ،تركيه و ايرلند نيز توليداتي دارند كه ناچيز و بسيار كمتر از

سالهاي  2008تا  2035به طور متوسط  1/4درصد در سال

مصرف اين كشورها ميباشد.

كاهش خواهد يافت.
نمودار .1روند آتي توليد گاز در اروپا تا سال 2035

 .3-1مصرف گاز طبيعي در اروپا و چشمانداز آتي آن

در سال  2009مصرف گاز طبيعي در اروپا  19324ميليارد
فوت مكعب بود كه نسبت به سال  2008حدود  5/5درصد

مصرف گاز طبيعي اروپا در سال  1997به  16083ميليارد

فوت مكعب كاهش يافت اما مجددا ً روند صعودي خود را آغاز و
تا سال  2005به  20279ميليارد فوت مكعب رسيد.

كاهش يافتهاست .در سال  1980مصرف گاز طبيعي اروپا

طي سا لهاي  2006و  2007مصرف گاز طبيعي در اروپا

 11193ميليارد فوت مكعب بود كه با يك روند صعودي تا سال

كاهش يافت و به ترتيب به  20229و  20057ميليارد فوت

 1996به  16403ميليارد فوت مكعب رسيد.

مكعب رسيد .این میزان در سال  2008افزايش يافته و به
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 20455ميليارد فوت مكعب رسيد اما در سال  2009با يك
كاهش نسبتاً شدید به  19324ميليارد فوت مكعب رسيد.

نمودار  .3روند تقاضاي گاز طبيعي در اروپا تا سال 2035

پنج كشور آلمان ،انگلستان ،ايتاليا ،فرانسه و هلند بزرگترين
مصر فكنندگان گاز طبيعي در اروپا هستند .اين پنج كشور در
مجموع با مصرف  12594ميليارد فوت مكعب در سال 2009
در حدود  65درصد از گاز مصرفي اروپا را به خود اختصاص
داد هاند.
نمودار  .2مهمترين مصرفكنندگان گاز طبيعي
در اروپا در سال 2009

 .5-1سياستهاي گازي اتحاديه اروپا

منابع داخلي تامينکننده سوخت فسيلي اروپا هم در بخش
نفت و هم گاز رو به کاهش است و از سوی ديگر وابستگي
اتحاديه اروپا به مصرف نفت و گاز هنگام با افزايش تقاضاي
جهاني براي دريافت اين منابع ،آهنگي رو به رشد داشته و
تامين انرژي كنوني و آتي اين اتحاديه از دغدغههاي اصلي
دولتهای عضو اتحاديه اروپا محسوب ميشود .براساس
اسناد رسمي پنج اولويت مهم براي اتحاديه اروپا در زمينه

 .4-1چشمانداز مصرف منطقه اروپا

بر اساس برآوردهاي آژانس بينالمللي انرژي طي سا لهاي
آتي مصرف گاز طبيعي اروپا روند صعودي خواهد داشت.
تقاضاي اين منطقه با  1/33درصد افزايش نسبت به سال
 2008در سال  2015به  24286ميليارد فوت مكعب و با
ادامه اين روند در سال 2020به  25134ميليارد فوت مكعب
خواهد رسيد .بين سا لهاي  2020تا  2025تقاضاي گاز اروپا
 3/5درصد افزايش خواهد يافت و در سال  2025به 26016
ميليارد فوت مكعب خواهد رسيد.

انرژي عبارتند از:

 -1کاهش مصرف انرژي به ميزان  20درصد تا سال 2020

از طريق افزايش کارآيي؛

 -2تامين  25درصد از تقاضاي اوليه انرژي از طريق منابع

تجديدپذير تا سال 2020؛

 -3پايدارسازي روند رشد در بخش حمل و نقل؛

 -4از رده خار جکردن انرژي هستهاي پرهزينه و خطرناک؛

 -5سرمايهگذاري براي استفاده بيشتر از انرژ يهاي
تجديدپذير.

بين سـا لهاي  2025تا  2030نيز تقـاضاي گـاز اين

در بخش گاز ،وابستگي به گاز وارداتي از دغدغههاي اصلي

منطقــه با  3/26درصد افزايش در سال  2030به 26863

اتحاديه اروپا محسوب ميشود .اروپا براي كاهش اين

ميليارد فوت مكعب و همچنین بين سا لهاي  2030تا 2035

وابستگي سياستهاي مختلفي را دنبال ميكند .از يك سو

با  2/23درصد افزايش در سال  2035به  27463ميليارد

با اتخاذ سياستهايي نظير توسعه استفاده از انرژ يهاي نو

فو تمكعب خواهد رسيد .به طور كلي تقاضاي گاز اروپا بين

و تجديدپذير و استفاده از زغا لسنگ پاك و افزايش كارايي

سا لهاي  2008تا  2035به طور متوسط  5/4درصد در سال

انرژي تالش ميكند ساير انرژ يها را جايگزين اين حامل

افزايش خواهد يافت.

انرژي نماید و از سوی ديگر براي كاهش آسيبپذيري و ارتقاء
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امنيت انرژي خود درصدد تنوع بخشیدن به منابع عرضه گاز

 1980ذخاير اثبات شده گاز ايران  498تريليون فوت مكعب بود كه تا سال

به اروپا میباشد.

 1990با متوسط رشد ساالنه  2درصد به  600تريليون فوت مكعب رسيد.

همانطور كه در نمودار فوق مالحظه ميشود وابستگي اروپا به گاز

بيشترين رشد ذخاير اثبات شده گاز ايران در دهه  1990بوده كه با متوسط

وارداتي روند صعودي شديدي داشته است .در سال  1980كمتر

رشد ساالنه  4/6درصد به  918تريليون فوت مكعب در سال  2000رسيده.
طی سالهاي  2000تا  2009رشد ذخاير

نمودار .4روند وابستگي اروپا به گاز وارداتي

اثبات شده گاز ايران کاهش یافت (به طور
متــوسط ســاالنه  1/5درصد).
بيشتر ذخاير گازي اثبات شده ايران (68/3
درصد) در دريا قرار دارد .و تنها  31/7درصد
این ذخایر در حوزههاي خشكي قرار دارد.
با اين وجود توليد سهم حوزههاي واقع در
خشكي بيش از حوزههاي دريايي است .در
سال  2009حدود  22ميدان گازي فعال
در كشور وجود داشته كه  20ميدان آن در

از  20درصد گاز مصرفي از طريق واردات تامين ميشد اما تا سال

مناطق خشكي و  2ميدان در مناطق دريايي بودند.

 1990این میزان به بيش از  35درصد رسيد .طي سالهاي اوليه

ايران با در اختيار داشتن  15/8درصد از كل ذخاير اثبات شده گاز جهان

دهه  1990وابستگي به گاز وارداتي روند نزولي يافت اما از اواخر

دومين كشور دارنده ذخاير اثبات شده گاز در جهان است و با نرخ توليد

دهه  1990سیر صعودي وابستگي مجددا ً آغاز و تا سال  2005به

سال  2009حدود  225سال ديگر گاز خواهد داشت.

بيش از  45درصد رسيد .در اینجا نكته قابل توجه ،وابستگي عمده
به روسيه است .در این راستا اتحاديه اروپا به منظور متنوعسازي

 .2-2توليد گاز طبيعي ايران و چشم انداز آن

منابع عرضه گاز ،منابع خاورميانه ،آسياي ميانه و قفقاز و شمال

در سال  2009توليد گاز طبيعي ايران  4631ميليارد فوت مكعب بوده

آفريقا را مورد توجه قرار داده است .عالوه بر اين واردات  LNGاز

كه نسبت به سال  2008حدود  12/8درصد افزايش داشته است .از سال

ساير مناطق نظير غرب آفريقا و آمريكاي جنوبي و كارائيب را نيز

 1980توليد گاز طبيعي در ايران سیر صعودي را طی نمودهاست .در

مد نظر دارد.

سال  1980كل توليد گاز طبيعي در ايران  252ميليارد فوت مكعب بود

بررسي وضعيت كنوني و چشمانداز توليد ،مصرف

و صادرات گاز ايران

 .1-2ذخاير گازي ايران

كه تا سال  1985بيش از دو برابر شد و به  515ميليارد فوت مكعب
رسيد.
در سالهاي بعد اين روند رشد ادامه يافت و تا سال  1990تولید گاز
به  817ميليارد فوت مكعب رسيد .توليد گاز فراوان طی دهه  1980به

در سال  2009ذخاير اثبات شده گازي ايران  1045تريليون فوت مكعب

طور متوسط  14درصد در سال رشد را تجربه نموده است .توليد طی

بود كه اگرچه نسبت به سال  2008تغييري نداشته اما نسبت به سال

دهه  1990نيز با متوسط رشد تولید طی  9/9درصد در سال  2000به

 2007به مقدار  5/3درصد افزايش يافته است .از سال  1980تا سال

 2126ميليارد فوت مكعب رسيد .از سال  2000تا سال  2009متوسط

 2009ذخاير اثبات شده گاز ايران روند رو به رشدي داشته است .در سال

رشد ساالنه توليد  9درصد بود.

22

نفت و گاز

نمودار .5روند توليد گاز طبيعي ايران

نيز با متوسط رشد ساالنه  10درصد در سال  2000به
 2120ميليارد فوت مكعب رسيد .از سال  2000تا سال
 2009متوسط رشد ساالنه مصرف  8/6درصد بود.
از سال  1997مصرف داخلي ايران بر توليد پيشي گرفت
و از آن سال ايران تبديل به وارد كننده خالص گاز
طبيعي شده است .تا سال  2002كسري تراز توليد و
مصرف روند صعودي داشته و از  4ميليارد فوتمكعب در
سال  1997به  149ميليارد فوتمكعب در سال 2002
افزايش يافت اما از اين سال به بعد اين كسري (به

آژانس بينالمللي انرژي پيشبيني نموده كه توليد گاز طبيعي
ايران طی سالهاي آتي روندی صعودي داشته باشد .بر اساس
پيشبينيهاي این آژانس توليد گاز طبيعي ايران با  10درصد
افزايش نسبت به سال  2009در سال  2015به  5083ميليارد فوت
مكعب و تا سال  2020به  5507ميليارد فوت مكعب خواهد رسید.
طی دهه  2020تا  2030نيز توليد گاز طبيعي ايران نسبت به دهه
 2010تا  2020رشد بيشتري داشته و در مجموع  32درصد افزايش

استثناء سال  )2008كاهش يافتهاست.
 .4-2صادرات گاز طبيعي ايران و چشمانداز آن

همانطور كه قب ً
ال ذكر شد تراز توليد و مصرف ايران از سال 1997
منفي شده و از اين سال به بعد ايران وارد كننده خالص گاز بوده
است .اما باید توجه داشت که ايران بيش از نياز داخلي واردات گاز
داشته و مازاد آن را به كشور تركيه صادر نموده است .در سال

خواهد يافت .طي سالهاي  2030تا  2035نیز با افزايش  12درصد
در سال  2035به  8296ميليارد فوت مكعب خواهد رسيد .به طور
كلي توليد گاز ايران بين سالهاي  2009تا  2035به طور متوسط
ساالنه  2/2درصد رشد خواهد داشت.
 .3-2مصرف گاز طبيعي ايران و چشم انداز آن

در سال  2009مصرف گاز طبيعي ايران  4649ميليارد فوت مكعب
بوده كه نسبت به سال  2008حدود  10/4درصد افزايش داشته
است .از سال  1980مصرف گاز طبيعي در ايران روندی صعودي
را طی نمودهاست .در سال  1980كل مصرف گاز طبيعي در ايران
 244ميليارد فوت مكعب بود كه تا سال  1985بيش از دو برابر و
به  515ميليارد فوت مكعب رسيد .طی سالهاي بعد نیز اين روند
ادامه داشت به طوری که مصرف تا سال  1990به  801ميليارد فوت
مكعب رسيد .به طور كلي مصرف گاز ایران طی دهه  1980به طور
متوسط ساالنه  15درصد رشد داشت و با ادامه رشد طی دهه 1990
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 2009ايران  217/80ميليارد فوت مكعب گاز وارد و از اين مقدار

شديدا ً افزايش خواهد يافت .پيشبيني عرضه و تقاضاي گاز طبيعي

 200/15ميليارد فوت مكعب آن را صادر نمودهاست .در سال 2009

براي سالهاي  2020و  2030نشان ميدهد كه كشورهاي اروپايي

واردات گاز ايران از دو كشور تركمنستان و آذربايجان (به ترتيب

به منظور تامين نيازهاي مازاد خود بايد بدنبال منابع جديد عرضه

 203/68و  14/12ميليارد فوت مكعب) بوده و صادرات آن نیز به دو

گاز طبيعي باشند.

كشور تركيه و آذربايجان (به ترتيب  185/33و  14/83ميليارد فوت
مكعب ) بوده است.

روسيه نیز بهعنوان عرضهكننده اصلي گاز طبيعي به اروپا قادر
به تامين اين افزايش تقاضا نخواهد بود زيرا ،بطور گستردهاي بايد
جوابگوي نيازهاي روز افزون بازار داخلي خود و كشورهاي سابق

 .5-2سياستهاي ايران در زمينه توليد و صادرات گاز

وابسته به اتحاد جماهير شوروي باشد.

ايران در سال  2009دومين دارنده ذخاير اثبات شده ،چهارمين

ايران كه به لحاظ سوقالجيشي در همسايگي روسيه ،كشورهاي

توليدكننده و سومين مصرفكننده گاز طبيعي در جهان بود .اين

شوروي سابق ،قفقاز و در مرزهاي شرقي اروپا قرار گرفته ،از پتانسيل

شرايط ايجاب ميكرد كه ایران از يك سياست گازي مدون برخوردار

باالیی جهت صدور ميزان قابل توجهاي گاز طبيعي به بازارهاي اروپا

باشد اما تاكنون اين خال مرتفع نشده و در اين چارچوب تنها می توان

در غرب و بازارهاي در حال رشد انرژي در جنوب آسيا و فراتر از آن

به سند چشمانداز ايران در افق  1404اشاره نمود كه به طور كلي

برخوردار است.

اهدافي را در بخش انرژي ايران تدوين كردهاست:
 -1كاهش شدت انرژي كشور به كمتر از ( 0/3معادل تن نفت خام

 .6-2مهمترين بازارهاي صادراتي گاز ايران

به ازاي هزار دالر توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال )2000؛

موقعيت استراتژيك ايران به اين كشور اجازه ميدهد كه از طريق

 -2حفظ جايگاه ظرفيت دومين توليد كننده نفتخام در اوپك

خطوط لوله به بازارهاي مختلف دسترسي داشته باشد .ایران از طرف

كه مستلزم حفظ فاصله مناسب از نظر ايجاد ظرفيت توليد با ساير

شمال غربي به بازارهای توسعه يافته گاز اروپا ،از طرف جنوب به

رقباي اين جايگاه ميباشد؛

بازار كشورهاي حاشيه خليجفارس و از طرف شرق به بازارهای در

 -3دستيابي به جايگاه دوم جهاني در ظرفيت توليد گاز طبيعي با
توجه به ضرورت استفاده از مخازن مشترك؛
 -4دستيابي به جايگاه اول منطقه به لحاظ ظرفيت پااليشي به
منظور ايجاد باالترين ارزش افزوده از منابع هيدروكربوري كشور؛
 -5دستيابي به جايگاه اول منطقه از لحاظ ارزش توليد مواد و
كاالهاي پتروشيميايي به منظور ايجاد باالترين ارزش افزوده از منابع
هيدرو كربوري كشور؛
 -6نيل به جايگاه اول فناوري نفت و گاز در منطقه.

حال رشد هند و پاكستان دسترسي دارد و از سوی ديگر دسترسي
به آبهاي آزاد امكان صادرات به صورت  LNGرا نیز فراهم آورده
است.

وضعيت كنوني و چشمانداز توليد ،مصرف
و صادرات گاز روسيه

 .1-3ذخاير گازي روسيه

درپايان سال  2009ذخاير اثبات شده گاز طبيعي جهان برابر

در همين راستا و بر اساس سند چشم انداز ،شرکت ملي گاز ايران دو

 187/49تريليون مترمكعب بوده است .روسيه با برخورداري از

هدف عمده شامل :قرار گرفتن در رتبه سوم توليد کنندگان جهاني

 44/38تريليون مترمكعب گاز طبيعي 23/7 ،درصد كل ذخاير

گاز طبيعي با سهمي معادل  8 - 10درصد از تجارت جهاني و کسب

گاز جهان را در اختیار دارد و بزرگترين دارنده ذخاير گازي جهان

رتبه اول در فناوري گاز در منطقه را تعريف نمود.

محسوب ميشود .این کشور از ميادين عظيم گازي زيادي در مناطق

وابستگي كشورهاي اروپايي به گاز طبيعي طی دهههاي آينده
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خشكي و فالتقاره قرار برخوردار است.
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 .2-3توليد گاز طبيعي روسيه و چشمانداز آن

 0/8درصدي را از سال  2008تا  2035نشان ميدهد .تخمينهاي

روسيه با برخورداري از منابع عظيم گازي  17/6درصد از كل توليد

سند استراتژي انرژي روسيه براي سال  2020در دامنه 530تا 730

گاز جهان را به خود اختصاص داده است .توليد اين كشور در سال

ميليارد مترمكعب است .كابينه وزراي روسيه پيشبيني كردهاند كه

 2009به  527/5ميليارد متر مكعب رسيد كه نسبت به سال 2008

توليد گاز روسيه در سال  2015عددي بين  742تا  754ميليارد

شاهد افتي  14درصدي بودهاست .قابل توجه آنكه از سال  2001تا

مترمكعب باشد كه سهم توليدكنندگان مستقل  17تا  18درصد

سال  2009ميزان توليد گاز طبيعي روسيه هيچگاه تا اين حد كاهش

از اين توليد را با در اختيار داشتن  24درصد ذخاير اثبات شده

نيافته بود .صاحبنظران علت عمده اين كاهش توليد را سرمايهگذاري

خواهد بود .وزارت انرژي روسيه (دسامبر  )2006پيشبيني كرده كه

ناكافي و افت توليد ميادين مهم گازي روسيه اعالم كردهاند .برخي

گازپروم ،در سال  561 ،2010ميليارد مترمكعب و در سال ،2015

از آنها نیز معتقدند كه توليد گاز روسيه از سال  2010به بعد شروع

 618ميليارد مترمكعب گاز توليد نماید.

به افت خواهد كرد .پيشبينيهاي ارائه شده از توليد گاز آتي روسيه
دامنه وسيعي را شامل ميشود .بر اساس آخرين سناريوهاي آژانس

 .3-3بررسي مصرف گازطبيعي روسيه و چشمانداز آتي آن

بينالمللي انرژي ،توليد گاز روسيه به  697ميليارد مترمكعب در

مصرف گاز طبيعي در روسيه به دليل قيمتهاي پايين و استفاده

سال  704 ،2015ميليارد مترمكعب در سال  742 ،2020ميليارد

از گاز طبيعي براي گرمايش در روسيه بهنوان یک منطقه سردسير

مترمكعب تا سال  772 ،2025ميليارد مترمكعب تا سال 2030
و  814ميليارد مترمكعب تا سال  2035خواهد رسيد كه رشدي

نسبتاً باال است .البته بايد به اين داليل ،كارايي پايين مصرف گاز به

دليل تكنولوژيهاي بعضاً فرسوده را نيز اضافه نمود .مصرف گاز در
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روسيه در سال  2009برابر با  389/7ميليارد متر مكعب بوده كه
 13/2درصد از كل مصرف جهان در اين سال است .روسيه پس
از اياالت متحده دومين مصرفكننده گاز جهان است .مصرف گاز
روسيه نسبت به سال  2008حدود  6/1درصد كاهش داشته است.
آژانس بينالمللي انرژي پيشبيني نموده كه مصرف گاز طبيعي در
روسيه در سال  2015برابر با  468ميليارد مترمكعب ،در سال 2020
برابر  479ميليارد مترمكعب ،در سال  2025برابر با  491ميليارد
متر مكعب و در سال  2030برابر با  503ميليارد متر مكعب باشد که
این میزان تا سال  2035ثابت باقي خواهد ماند .بر اين اساس رشد

چين ،كره ،هند ،ژاپن و كويت صادر نمودهاست.

خواهد بود .يكي از مهمترين چالشهايي كه تراز گاز آتي روسيه با

عنوان سالح سياسي جهت كنترل كشورهاي اروپايي پیروی مینمود.

مصرف گاز طبيعي بين سالهاي  2008تا  2035برابر با  0/4درصد
آن روبهرو خواهد بود ،مصرف داخلي اين كشور است .این کشور در

سال  2009بيش از  389/7ميليارد مترمكعب گاز (تقريباً  6/1درصد

كمتر از  )2008را براي تامين گاز داخلی خود استفاده نموده كه اين
رقم يك شانزدهم مقدار مشابه در آمريكا است .اين مسئله اشتهاي
سيريناپذير روسيه براي مصرف گازي را نشان ميدهد كه بر رشد
و توسعه اقتصادي اين كشور حداقل تأثير را دارد .بر اساس سند
استراتژي انرژي روسيه ،این کشور بین  390-415ميليارد مترمكعب
در سال  2010و بین  400-450ميليارد مترمكعب در سال 2020
گاز به مصرف خواهد نمود .نكته جالب آنكه روند مصرف واقعي
درحال حاضر از پيشبينيهاي اوليه سند استراتژي انرژي روسيه
هم فراتر رفتهاست.
 .4-3صادرات گازطبيعي روسيه و چشمانداز آن

كشور روسيه با برخورداري از منابع عظيم گازي و دسترسي به
بازارهاي بزرگ اروپا و آسياي شرقي از طريق خط لوله گسترده
سراسري و  LNGپتانسيل قابلتوجهي براي صادرات گاز طبيعي به
كشورهاي اروپايي و آسياي شرقي برخوردار است .روسيه در سال
 2009حدود  183/09ميليارد متر مكعب گاز طبيعي صادر نموده
كه از اين ميزان  176/48ميليارد مكعب آن مربوط به صادرات خط
لوله به اروپا بودهاست .همچنین روسيه از طريق  LNGتوليدي در
جزيره ساخالين  6/61ميليارد مترمكعب گاز طبيعي به كشورهاي

26

ت استفاده از گاز طبيعي به
روسيه عمدتاً در دوران پوتين از سياس 
در حال حاضر بسياري از كشورهاي اروپايي براي تامين گاز خود به
روسيه وابسته هستند و قطع گاز از سوي روسيه حقيقتاً اين كشورها

را به مخاطره خواهد انداخت .اگر چه اين كشورها در سالهاي اخير
تالش كردهاند تا با استفاده از متنوعسازي مبادي وارداتي همچون
خاورميانه و شمال آفريقا و همچنين توسعه صنعت  LNGوابستگي
خود را به گاز طبيعي روسيه کاهش دهند ،اما متنوعسازي مسيرهاي
صادراتي و احداث خطوط لوله جديد و حضور فعال در بازار

LNG

توسط روسيه مانع از اين شده كه اروپاييها بتوانند در اين امر
موفقیت چندانی کسب نمایند .روسيه در سالهاي اخير تالش نموده
تا عالوه بر حفظ حضور سنتي خود در اروپا نگاهي هم به بازارهای
در حال گسترش شرق در چين ،هند ،كره و ژاپن داشته باشد و در
این منطقه نیز خطوطلوله احداث نماید.
 .5-3سياستهاي روسيه در زمينه توليد و صادرات گاز

يكي از داليل باال بودن سطح مصرف گاز در روسيه ناكارآيي شیوههای
مصرف آن است .بيش از  90درصد مصرفكنندگان گاز صنعتي و
خانگي روسيه كنتور گاز ندارند .لذا مصرفكنندگان ،اطالعي از مقدار
گاز مصرفي خود نداشته و بنابراین هيچ انگيزهاي براي كنترل مقدار
مصرف خود ندارند .عالوه بر اين هيچ اطالعاتي از ميزان پرداخت
مصرفكنندگان در قبال مصرف گاز يا عدم پرداخت آن وجود ندارد.
در واقع مشخص نيست كه كدام مصرفكننده هزينههاي مصرف گاز

نفت و گاز
خود را پرداخته و كدام مصرف کننده نپرداختهاست .به طوركلي گاز

شركتهاي نفتي براي تامين گازهاي همراه همچنان براي اين

در داخل روسيه از زغالسنگ ارزانتر است .با اين اوصاف ،تقاضاي

شركتها غيرجذاب است .علت اصلي اين مسئله دسترسي محدود

آتي گاز روسيه به شدت وابسته به بهبود كارآيي مصرف انرژي در اين

به كارخانههاي فراورش گاز و خطوط لوله است .به عنوان مثال ،تا

كشور خواهد بود .به نظر ميرسد كه حركت روسيه به ترتيبي است

سال  2010اين شركتها ميتوانند  50ميليارد مترمكعب از ميادين

كه به تدريج با بحران گاز مواجه خواهد شد .علت اصلي بروز اين

جديد موجود در منطقه نديم پورتازوفسكي 1توليد كنند .اما ظرفيت

بحران تعهد تامين تقاضاي داخلي و صادرات درحال رشد از محل

خطلوله مورد نياز حداقل تا  3تا  5سال بعد مهيا نخواهد شد.

منابع درحال افت است .سياستهاي جديد دولت براي گازرساني به

عدم دسترسي به شبكه سراسري خطوط لوله تحت کنترل گازپروم

مناطق شرق به اين معناست كه براي كرملين تامين گاز اين مناطق

به خوبي توضيح ميدهد كه چرا برخي از شركتهاي نفتي عالقهاي

نسبت به پاسخ به تعهدات صادراتي ارجحيت دارد .طی سالهاي

به سرمايهگذاري در بخش گاز ندارند .دليل اصلي آن است كه اين

اخير روسيه شكاف ايجاد شده در بخش گاز خود را از طريق خريد

شركتها به خوبي ميدانند كه تولیدات خود را نميتوانند در بازار

گاز ارزان از تركمنستان حل كرده است .در حال حاضر روسيه

به فروش برسانند .بسياري از شركتها به دليل عدم دسترسي به

تركمنستان را به عنوان مهمترين مهره حل شكاف ايجاد شده بين

زيرساختهاي حملونقلي هيچ چارهاي جز سوزاندن گاز ندارند.

مصرف و توليد گاز خود میداند اما گاز تركمنستان نيز داراي افت

بيش از  70درصد خطوط لوله پرفشار گاز روسيه قبل از سال 1985

توليد است و تركمنستان نیز توانايي حل مشكالت سياسي موجود

احداث شدهاند .عمر متوسط خطوط لوله گازپروم درحال حاضر 22

در كشور خود و ايجاد فضاي مناسب سرمايهگذاري را در بلندمدت

سال است و تخمين زده ميشود كه  14درصد خطوط لوله موجود

ندارد .در سال  2009مقدار گاز وارداتي از تركمنستان برابر با 10/66

در روسيه درحال حاضر عمري بيش از عمر مفيد دارند .مهمترين

ميليارد متر مكعب بودهاست .با توجه به منابع هيدروكربني گسترده

مانع سرمايهگذاري در احداث خط لوله تعرفههاي پايين ناشي از

روسیه ،به نظر ميرسد كه شركتهاي نفتي و شركتهاي مستقل

قيمتهاي پايين گاز است.

گاز ميتوانند براي پركردن خأل عرضه کارآمد باشند .شركتهاي

روسيه از مسئله تراز منفي گاز خود به خوبي آگاه است .در  19اكتبر

نفتي روسي همواره مقادير قابل توجهي گاز به صورت گازهاي همراه

سال  ،2006پوتين استراتژي جديدي را مطرح نمود .براساس اين

نفت و همچنین گاز غيرهمراه توليد نمودهاند كه اين مقدار رقمي

استراتژي ،با هدايت نيازهاي انرژي داخلي به سمت منابع غير از گاز

در حد  6درصد گاز توليد شده در روسيه بود .اما ،گزينههاي موجود

طبيعي ،مقدار گاز صرفهجويي شده از اين محل براي اهداف صادراتي
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نفت و گاز
مورد استفاده قرار خواهد گرفت .در بخش نيرو محدوديت هايی بر

تکنولوژيهاي پيشرفتهای است که روسيه از آنها برخوردار نيست.

تحويل گاز به ايستگاههاي برق در تابستان اعمال شد تا آنها را به

سرمايهگذاريهاي عظيمي براي حفظ سطح توليد جاري گاز روسيه

سمت سوختهاي جايگزين مانند نفت كوره و زغالسنگ هدايت

مورد نياز است .تمام راهحلهاي موجود براي اين امر نیز هم مشکل و

كنند .جايگزينهاي گاز در روسيه منحصر به انرژي برق آبي،

هم بسيار هزينهبر است.

زغالسنگ و برق هستهاي ميشود اما ايجاد ظرفيتهاي جديد

ميادين جديد واقع در شمال و شرق کشور از مناطق مسکوني و

مستلزم سرمايه و زمان كافي است .صنعت هستهاي در حال حاضر با

بازارهاي صادراتي گاز روسيه بسيار دور بوده و نيازمند احداث

تمام ظرفيت خود فعاليت ميكند و سالها طول ميكشد تا واحدهاي

لونقل جديدي ميباشند .اکثر اين ميادين جديد در
سيستمهاي حم 

هستهاي جديد به مدار اضافه شود.

مناطق داراي شرايط سخت واقع شدهاند که فعاليت در آن از نظر مالي

در حال حاضر زغالسنگ بهترين و اقتصاديترين گزينه محسوب

و فني بسيار مشکل است .گازپروم از تکنولوژي و سرمايه کافي برای

ميشود .از سوي ديگر كرملين درحال بررسي افزايش قيمت

این کار برخوردار نیست .شرکتهايي که توسط دولت کنترل ميشوند

داخلي گاز براي مصرفكنندگان است .در پايان سال  2007قيمت

در حال حاضر بسيار بدهکار بوده و با تعهدات گران و سنگيني مواجهاند

گازطبيعي در روسيه در حدود  52دالر در هر هزار مترمكعب بود كه

که صندوقهاي آنها را خالی کردهاست .يکي از مهمترين اين چالشها

اين رقم نسبت به سال 2006

تامين گاز داخلي روسيه و

در حدود  13درصـد رشـد

دوستان سياسي كرملين با

داشتهاست .قيمت ها هر سال

قيمتهاي ارزان است.

 25درصد رشد خواهد داشت

استراتژي انرژي روسيه به

و تا سال  2010قيمت گاز

عنوان عرضه کننده هم انرژي

داخلي به  100دالر در هر هزار

بر پايه تقويت جايگاه اين

مترمكعب مـيرسد .عليرغم

کشور در بازار جهاني انرژي و

اينكه اين رقم در مقايسه با

حداکثرسازی تــوانمنديهاي

قيمتهاي  300دالر در هر

صادراتي در جهت بهبود رشد

هزار مترمکعب اروپا بسيار

اقتصادي و کيفيت زندگي

ناچيز است اما به لحاظ سياسي و اقتصادي تحقق همين میزان

مردم استوار است .در اين راستا بازار اروپاي مرکزي و غربي همچنان

نیز با مشكالت فراواني روبهرو میباشد .اكثر تحليلگران ،آزادسازي

يکي از بزرگترين بازارهاي مصرفي انرژي روسيه باقي خواهد ماند

بلندمدت بازارگاز داخلي روسيه را امري اجتنابناپذير ميدانند.

و آمريكا نيز به عنوان بازار بلند مدت فروش نفت ،گاز LNG ،و

افزايش قيمت داخلي گاز به تنهايي براي اطمينان از امنيت سيستم

فرآوردههاي نفتي و همچنين تامين سرمايهگذاريهاي توسعهاي در

ق دور و سيبري
انرژي کافي نيست .عالوه بر اين توسعه ميادين شر 

صنعت نفت و گاز روسيه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

شرقي و ذخاير ساحلي درياهاي شمالي و خاور دور نيز امري ضروري

شرکاء اصلي روسيه در منطقه آسيا و اقيانوسيه عبارتند از چين ،هند،

محسوب ميشود.

ژاپن و کره جنوبي که بازار آتي فروش نفت ،گاز و فرآورده روسيه

پروژههاي ساحلي اقيانوس منجمد شمالي بسيار سرمايهبر است زيرا

خواهند بود .به عالوه بازارهاي خاورميانه ،آمريكاي التين و آفريقا

اين مناطق به شدت از کمبود زيرساختهاي توسعهاي رنج ميبرند.

نیز به عنوان مصرفکنندگان خدمات شرکتهاي روسي و همچنين

از سوي ديگر اجراي پروژههاي زيرساختي در اين مناطق نيازمند

واردکننده تکنولوژي و تأسيسات مرتبط با انرژي خواهند بود.
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نفت و گاز
افزايش صادرات محصوالت نهايي به جاي صادرات مواد خام،

طبيعي جهان باقي خواهد ماند .از اين رو جهت صادرات گاز طبيعي

متنوعسازي بازارهاي صادرات انرژي و کاهش وابستگي به کشورهاي

مسيرهاي مختلفي وجود دارد یا ،در حال اجرا و توسعه ميباشد .اما

ترانزيتکننده انرژي ،توسعه پايدار واردات گاز از کشورهاي آسياي

آنچه جلب توجه ميکند تمرکز صادرات اين محصوالت به سمت

ميانه ،ايجاد و توسعه مراکز توليد نفت در شرق سيبري و توسعه

غرب و بازارهاي اروپايي است .با اين وجود در سالهاي اخير دولت

ميادين نفت و گاز منطقه ساخالين و مسيرهاي صادراتي از جمله

روسيه با معرفي و اجراي طرحهاي انتقال نفت و گاز به سمت شرق

توسعه بندر كوزمينو از ديگر استراتژيهاي صنعت نفت و گاز روسيه

آسيا در جهت جبران اين عدم تقارن و حضور مؤثر در بازارهاي اين

به شمار ميروند.

منطقه گام برميدارد.

همانگونه که در مباحث فوق مطرح شد روسيه يکي از بزرگترين
توليدکنندگان نفت خام و گاز طبيعي جهان به شمار ميرود که

ايران و روسيه و بازار گاز اروپا

نقش مؤثري در تامين انرژي مناطق مصرفي جهان بويژه اروپا ايفا

بازار گاز اروپا از جمله بازارهاي توسعه يافته محسوب ميشود كه

ميکند .اما شکلگيري اقتصادهاي نوظهور و رشد تقاضاي انرژي روز

اگرچه در آينده بر اساس پيشبينيها نسبت به ساير بازارهاي

افزون در همسايگي شرقي روسيه و بازارهاي آسيايي موجب تمايل

نوظهور رشد تقاضاي كمتري خواهد داشت اما در مقابل از ثبات و

اين کشور به حضور در بازارهاي انرژي اين منطقه شده به نحوی که

پايداري برخوردار است .در حال حاضر روسيه مهمترين و به نوعي

در سالهاي اخير با برنامهريزي و اجراي طرحهاي توسعه ميادين

تنها عرضهكننده تعيينكننده این بازار محسوب ميشود .از سوی

هيدروکربوري و خطوط صادرات نفت خام و گاز طبيعي شرق خود،

ديگر ايران نيز به پشتوانه ذخاير عظيم و طرحهاي افزايش توليد اين

گامهاي اساسي در اين زمينه برداشته است.

بازار را هدف قرار داده و اروپا نيز وابستگي بيش از اندازه به گاز اروپا

آنچه از پيشبينيهاي بينالمللي حاصل ميشود آن است که مصرف

را برنميتابد و خواهان منابع عرضه ديگري است كه يكي از منابع

انرژي اروپا طی دهههاي آتي رشد چنداني نخواهد داشت و اين در

مد نظر ،گاز خاورميانه و ايران ميباشد.

حالي است که با توجه به محدوديتهاي زيستمحيطي اين منطقه

حال دو كشور ايران و روسيه با دو گزينه مواجه هستند يكي اينكه

از دنيا به سمت توسعه استفاده از سوختهاي پاک حرکت خواهد

به صورت دو رقيب در اين بازار فعاليت كنند كه مسلماً بيشترين

نمود .بنابر اين سياستگذاران انرژي روسيه به دنبال حفظ نقش

نفع را از رقابت آنها اتحاديه اروپا خواهد برد و يا اينكه گزينه

خود در مبادالت بينالمللي انرژي اقدام به توسعه روابط با بازارهاي

همكاري را مد نظر قرار دهند .در صورتيكه اين دو كشور گزينه

در حال رشد شرق آسيا بويژه چين و هند نمودهاند.

همكاري را در پيش گيرند مزايايي براي دو كشور متصور است كه

سياستگذاران انرژي روسيه به اين موضوع واقفند که غفلت از حضور

اهم آنها عبارتند از:

فعال در بازارهاي انرژي شرق و جنوب آسيا منجر به جذب ظرفيت

 -1جلوگيري از ورود ساير رقبا و يا افزايش سهم آنها در بازار اروپا.

مصرفي اين منطقه توسط کشورهاي دارنده نفت و گاز آسياي ميانه

مهمترين رقباي ايران و روسيه در بازار گاز اروپا كشورهاي شمال

بويژه قزاقستان و ترکمنستان( ،که در سالهاي اخير روابط انرژي

آفريقا ميباشند كه قادرند از طريق خط لوله صادرات گاز خود را

مناسبي با کشورهاي آسياي شرقي برقرار نمودهاند) ،خواهد شد.

به اروپا افزايش دهند .كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز ديگر رقباي
ايران و روسيه هستند .عالوه بر اين صادركنندگان  LNGدر شمال

 .6-3مهمترين بازارهاي صادراتي گاز روسيه

و غرب آفريقا ،خاورميانه(قطر) و آمريكاي مركزي و جنوبي از ديگر

با توجه به توضيحات فوق ،روسيه در حال حاضر و همچنين در

رقباي ايران و روسيه هستند كه براي ورود و افزايش سهم در بازار

آينده به عنوان يکي از توليدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ گاز

گاز اروپا برنامهريزي كردهاند.
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 -2همكاري بين ايران و روسيه باعث كاهش نوسانات قيمت گاز
ناشي از رقابت آن دو خواهد شد .همانطور كه گفته شد ايران
و روسيه طرحهاي عظيمي را براي توسعه ميادين گازي خود
برنامهريزي كردهاند كه در صورت كاهش قيمت گاز ،اقتصادي بودن
اين طرحها در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

 -3همكاري بين ايران و روسيه و عرضه مطمئن گاز به بازار اروپا

مانع از افزايش سهم ساير انرژيها در سبد انرژي اروپا خواهد
شد .در حال حاضر كشورهاي اروپايي اقداماتي را براي استفاده
از ساير انرژيها در سبد انرژي خود مد نظر دارند و در اين زمينه
سياست هاي حمايتي و تشويقي زيادي را تصويب نمودهاند كه در
صورت نااطميناني اروپا از عرضه گاز اين اقدامات تشديد خواهد شد.

 -4از گذشته ،روسيه گاز مورد نياز جمهوريٌهاي سابق شوروي
در شمال قفقاز نظير ارمنستان ،گرجستان ،ايروان و  ...را تامين

مينمود .ايران ميتواند نياز گازي اين جمهوريها را مرتفع سازد و
در مقابل روسيه گاز مورد نياز مشتريان اروپايي ايران را تامين كند
كه مزاياي اقتصادي براي هر دو طرف را به دنبال خواهد داشت.

 -5همكاري در بازار گاز اروپا باعث تسري همكاري به ساير روابط

دو كشور در زمينههاي سياسي و اقتصادي خواهد شد.

 -6ورود ايران و روسيه در بازار گاز اروپا به عنوان دو رقيب اين
دو كشور را وارد يك بازي خواهد كرد كه نتيجه آن برد -برد
براي طرفين نخواهد بود .اين در حاليست كه اتحاديه اروپا نيز
رقابت دو كشور را تحمل نخواهد كرد .اين اتحاديه به دنبال عرضه
مطمئن گاز ميباشد كه مسلماً در صورت رقابت دو كشور ،اين
نتيجه حاصل نخواهد شد.
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چالشهاي پيشروي بخش نفت،
گاز و پتروشيمي با توجه به اهداف
سنـد چشمانداز
مقدمه

سند چشمانداز بيست ساله ،مهمترين سند کالن كشور پس از
قانون اساسي ميباشد .ترسيم سند چشمانداز جمهوري اسالمي
ايران ،خطوط اصلي و راهنما را براي طراحي استراتژيهاي توسعه
اقتصادي كشور از ابعاد مختلف تعيين كرده و از اين پس وظيفه
استراتژيستهاي اقتصادي ايران آن است كه در هر يك از بخشهاي
اصلي اقتصادي با الهام از تصوير آينده كشور و با تفكر در سرعت
بخشيدن به روند دستيابي به مطلوب عالي مورد نظر مديريت كالن
جامعه اقدام نمايند .از آن جا كه صنعت نفت و گاز در كشور طي
دهههاي گذشته نقش حياتي در اقتصاد ايران ايفا نموده و در سالهاي
آتي نيز همچنان از نقشي منحصر به فرد در تعالي و توسعه اقتصادي

سعیده شفیعی

كشور ايفا خواهد نمود ،شناسايي و تبيين چالشهاي پيشروي اين
سند از با اهميتترين محورهاي پژوهش در اين بخش ميباشد.
به طور كلي چشمانداز بيست ساله صنعت نفت ايران حول چهار
محور تدوين شده است که اين اهداف عبارتند از:
 اولين توليدكننده محصوالت پتروشيمي در منطقه از لحاظ
ارزش؛
 دومين توليدكننده نفت در اوپك با ظرفيت هفت درصد از
تقاضاي بازار جهاني؛
 سومين توليدكننده گاز در جهان با سهم هشت تا ده درصداز
تجارتجهانيگاز و فرآوردههاي گازي؛
 داراي جايگاه اول فنآوري نفت و گاز در منطقه.
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ذخاير ،صادرات و نسبت ذخاير به توليد

اهداف کمي در افق چشمانداز عبارتند از:

الف) ايجاد ظرفيت توليد هفت ميليون بشكه در روز نفتخام و

همان گونه که جدول شماره ( )1نشان ميدهد ذخاير اثبات شده
نفت ايران از  58/3ميليارد بشکه در سال  1980به  137ميليارد

ميعاناتگازي (متوسط توليد  5/8ميليون بشكه نفتخام در روز)؛

ب) توليد متوسط روزانه حدود  1300ميليون مترمكعب گاز طبيعي

بشکه افزايش يافته است .همچنين طي سه دهه گذشته ،مصرف
نفت ايران با افزايش بيش از يک ميليون و صد هزار بشکه اي مواجه

در سال 1394؛

ج) رسانيدن ظرفيت پااليشگاهي كشور به  2/5ميليون بشكه در

گرديده است .اگرچه ايران هنوز در زمره توليدكنندگان عمده

روز در سال  1394با تأكيد بر پااليش ميعاناتگازي و نفتخام بسيار

نفتخام و فرآوردههاي آن در جهان ميباشد ،اما توليد و صادرات

سنگين و بهينهسازي پااليشگاههاي موجود با هدف توليد محصوالت

ايران كمتر از پنج درصد كل توليد و مبادالت نفتي جهان است .بر

سبك و كاهش توليد مواد سنگينتر؛

اساس آمار منتشره توسط شرکت بريتيش پتروليوم ،نسبت ذخاير به

د) تحقق  20ميليارد دالر ساليانه توليد مواد پتروشيمي با توسعه

توليد طي سه دهه گذشته در ايران علي رغم افزايش ذخاير اثبات
شده ،کاهش يافته و از  107سال در ابتداي دهه  1980به 70/7

صنايع پتروشيمي مصرفكننده مشتقات گاز در افق .1394

سال در پايان سال  2000و  88/4سال در انتهاي سال  2010رسيده

در بخش اول اين مقاله به بررسي اهداف بخش نفت در اين سند

است .اين مسأله بيانگر آن است که با فرض عدم کشف ميادين جديد

پرداخته ميشود.

(که فرض واقع بينانه اي است) و عدم تغيير توليد و مصرف ،ذخاير
نفت ايران طي  88سال آينده به پايان خواهد رسيد.
جدول شماره ( : )1شاخصهاي بخش نفت در ايران طي دوره 1980-2011

1980

1990

2000

شاخص/سال

ذخاير اثبات شده نفت (ميليارد بشکه)

58/3

92/9

99/5

توليد نفت (هزار بشکه در روز)

1/479

3/270

3/855

صادرات نفت (ميليارد دالر آمريکا)
مصرف نفت (هزار بشکه در روز)
نسبت ذخاير به توليد (سال)

11/6
621

توليد و مصرف نفتخام

همان گونه که نمودار شماره ( )1نشان ميدهد مصرف نفتخام در

کشور طي چهار دهه گذشته روند صعودي داشته و از حدود  200هزار
بشکه در سال  1344( 1965ش) به حدود دو ميليون بشکه در پايان
سال  2010رسيده است .توليد نفت خام که در سال  1965به بيش از
دو ميليون بشکه در روز ميرسيد به شش ميليون بشکه در سالهاي
ابتدايي دهه  1970رسيد که با وقوع انقالب در سال  1979به كمتر از
دو ميليون سقوط نمود .پس از اين سال اگر چه توليد نفت روند افزايشي
نشان ميدهد ،اما هرگز توليد نفت ايران به سقف مذکور نرسيد و حتي
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107

18

947

77/8

24/2

1/304
70/7

2010

71/9

137/0

1/799

4/245
88/4
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طي سالهاي اخير زير حد مطلوب بهرهبرداري از چاههاي نفتي قرار
داشته است .اين روند کاهش توليد ،طي سالهاي اخير به دليل وجود
تحريمها و عدم سرمايهگذاري کافي در صنعت نفت تشديد شده است.
همان گونه که جدول شماره ( )2نشان ميدهد بر اساس آمار منتشر
شده توسط دبيرخانه اوپک ،توليد نفت ايران در سال  2008برابر سه
ميليون و  892هزار بشکه در روز بوده است .اين رقم با کاهش بيش از
يک ميليون بشکهاي در ژوئيه  2012به دو ميليون و  817هزار بشکه در
روز رسيده است که  27درصد کاهش نشان ميدهد .سهم ايران از توليد

نفت و گاز
کل اوپک نيز از  12/8درصد در سال  2008به  9درصد در ژوئيه
 2012کاهش يافته است .اين کاهش توليد در حالي اتفاق افتاده

نمودار شماره ( :)1روند توليد و مصرف نفتخام در ايران طي دوره (-2010
( )1965ميليون بشکه در روز)

است که بر اساس اهداف سند چشمانداز ،در افق  1404ظرفيت
توليد نفتخام کشور بايد به  7ميليون بشکه برسد .همچنين بر
اساس پيشبينيهاي انجام شده در برنامه پنجم توسعه ،با انجام
فعاليتهاي توسعهاي مرتبط با  30ميدان جديد نفتي و نيز با بهبود
ضريب بازيافت و جلوگيري از افت توليد ميادين ،ظرفيت توليد
نفتخام کشور تا پايان اين برنامه بايد به  5/15ميليون بشکه در
روز و توليد نفتخام بايد به  4/86ميليون بشکه در روز افزايش يابد.
پس از کاهش شديد توليد نفت ايران ،مهم ترين خبر
گزارش هاي ماهانه اوپک طي سال  ،2012افزايش توليد نفت عراق
است .توليد نفت عراق در سال  ،2008دو ميليون  341هزار بشکه
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( )2مشاهده نمود که تقريباً معادل کاهش توليد نفت ايران ،عراق بر توليد

بوده است که به سه ميليون و  79هزار بشکه در ژوئيه  2012رسيد

نفت خود افزوده است .اين مسأله در شرايطي اهميت بيشتر پيدا ميکند

که  31/5درصد افزايش يافته است .به راحتي ميتوان در جدول شماره

که بدانيم برخي ميادين نفتي ايران با کشور عراق مشترک است.

جدول شماره ( :)2توليد نفت کشورهاي اوپک طي دوره  2008تا جوالي ( 2012هزار بشکه در روز)
نام کشور

سال

الجزاير
آنگوال
اکوادر
ایران
عراق
کویت
لیبی
نیجریه
قطر
عربستان
امارات
ونزوئال
کل اوپک
سهم ایران
از کل تولید
اوپک

2008

2009

2010

2011

1/377

1/268

1/250

1/240

1/222

1/871

1/780

1/783

1/663

1/722

1/769

503

477

475

490

489

489

494

3/892

3/725

3/706

3/621

3/313

3/210

3/140

2/990

2/341

2/422

2/401

2/667

2/807

2/994

2/949

2/964

3/079

2/554

2/263

2/297

2/537

2/785

2/789

2/803

2/799

2/825

1/718

1/557

1/559

462

1/340

1/394

1/441

1/434

1/394

1/947

1/812

2/061

2/110

2/085

2/175

2/130

2/148

2/157

839

781

801

808

789

778

747

743

743

9/113

8/051

8/271

9/271

9/832

9/875

9/875

9/926

9/875

2/557

2/256

2/304

2/517

2/578

2/587

2/516

2/599

2/599

2/557

2/394

2/338

2/380

2/368

2/362

2/363

2/367

2/367

30/228

31/270

28/785

29/766

31/329

31/640

31/415

31/352

31/195

12/8

11/9

12/8

12/1

10/5

10/1

9/9

9/5

9/0

مارس 2012

آوریل 2012

می 2012

ژوئن 2012

جوالی 2012

1/217

1/208

1/202

1/197

1/750

1/692

1/653

489

488
2/817
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با توجه به افزايش سرمايهگذاريهاي عراق در ميادين مشترک،

بسيار باال دارند تا قابل بهره برداري باقي بمانند .در صورت عدم تزريق

موضوع عقبماندگي در برداشت ميادين نفتي همانند تجربه

گاز ،ضريب بازيافت اين حوزه ها به شکلي چشمگيري کاهش پيدا

عقبافتادگي از قطر در پارسجنوبي مهم است و بيتوجهي به آن

خواهد کرد و امکان بهره برداري را به نزديک به صفر مي کند .بنابراين

سبب به مخاطره افتادن منافع ملي مي گردد.

ترزيق گاز در حجم الزم با توجه به عدم سرمايهگذاري کافي در اين

همچنين بر اساس آمار دبيرخانه اوپک ،توليد نفت عربستان در

بخش و افزايش چشمگير مصرف گاز در بخش خانگي ،حمل و نقل

سال  2008برابر  9ميليون و  113هزار بشکه بوده است که در ژوئيه

و صنعت امکان پذير نخواهد بود و دستيابي به اهداف سند چشم انداز

 2012به  9ميليون و  875هزار بشکه افزايش يافته است .کويت
نيز توليد خود را از دو ميليون و  554هزار بشکه به دو ميليون و

دور از واقعيت به نظر مي رسد و ايران احتماالً در آينده نزديک به مقام
چهارمي اوپک نزول خواهد کرد.

 825هزار بشکه در ژوئيه  2012رسانده است که هشت هزار بشکه

گذشته از داليل اين کاهش توليد ،بايد توجه داشت ادامه اين

از توليد نفت ايران بيشتر مي باشد .اين آمارها حاکي از آن است که

روند تحقق اهداف سند چشم انداز در بخش نفت با مشکل مواجه

ايران مقام دومي خود را در اوپک از دست داده است و هم اکنون در

خواهد نمود .همان گونه که ذکر گرديد هدف اساسي بخش نفت در

مقام چهارمين توليدکننده اوپک مي باشد.

افق چشم انداز ،حفظ جايگاه دومي در اوپک مي باشد که با توجه به

افت توليد ميادين

بخشي از کاهش توليد نفت خام کشور مي تواند به دليل افت طبيعي

وضعيت کنوني صنعت نفت ،تحقق اين هدف دور از انتظار خواهد بود.

مصرف داخلي

توليد مخازن باشد .آمارهاي شرکت ملي نفت ايران نشان مي دهد که

بايد توجه داشت که عالوه بر کاهش توليد ،افزايش مصرف داخلي

به دليل کاهش سرمايه گذاري و عدم توليد صيانتي ،ساليانه  7درصد

مي تواند بر روند صادرات نفت کشور تأثيرگذار باشد .مصرف نفت خام

از توليد نفت ايران کاسته مي شود و اين مسأله براي اقتصاد ايران

در کشور طي چهار دهه گذشته روند پرنوساني داشته است و از

درآينده مشکل زا خواهد بود .افزايش قيمت نفت طي سالهاي اخير

حدود  200هزار بشکه در سال  1344( 1965شمسي) به حدود

سبب شده است تا مسأله کاهش توليد نفت
چندان آشکار نشود .بنا بر اعالم کارشناسان،
افت توليد نفت کشور ساالنه هفت درصد
تخمين زده مي شود که در صورت آن که دولت
در تالش باشد تا افت توليد را جبران و افزايش
توليد نفت را مد نظر قراردهد ،بايد در وهله
اول اين افت توليد را جبران و بعد از آن به فکر
افزايش توليد باشد .به نظر مي رسد در صورت
ادامه روند فعلي تحريم هاي نفتي ،مشکالت
تأمين منابع مالي در جهت حفظ و افزايش
توليد و افت طبيعي مخازن ،روند نزولي توليد
نفت ادامه داشته باشد .حوزه هاي نفتي ايران
با توجه به عمر باال ،نياز به تزريق گاز به ميزان
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نفت و گاز
نمودار شماره ( :)2رشد درآمدهاي واقعي نفت و رشد مخارج واقعي دولت طي دوره  1980-2016در ايران (درصد)

منبعWorld Economic Outlook (WEO), IMF, April 2011 :

دو ميليون بشکه در پايان سال  2010رسيده است .با ادامه روند

سال ها تجربه کند در حالي که مخارج دولت بين  27تا  56درصد

کنوني ،کارشناسان پيش بيني مي کنند که مصرف داخلي تا شش

رشد مثبت داشته باشد.

سال آينده به حدود سه ميليون بشکه در روز خواهد رسيد .در اين
صورت ،توان توليد نفت خام تنها جوابگوي مصرف داخلي خواهد

جمع بندي و نتيجهگيري

بود .البته ممکن است با کشف ميادين جديد اين مسأله چند سالي

در اين مقاله به بررسي روند توليد و مصرف نفت خام ايران پرداخته

به تعويق افتد اما بايد توجه داشت توسعه ميادين جديد نيز نياز به

شد .آمارهاي دبيرخانه اوپک نشان مي دهد که ايران مقام دومي خود

سرمايه گذاري و تکنولوژي دارد که عمده مشکل اقتصاد ايران در

در اوپک را از دست داده و به رتبه چهارم توليد (پس از عربستان،

زمان کنوني (تحريم) است.

عراق و کويت) رسيده است .اين مسأله در حالي رخ داده است که

ثبات مالي

همان گونه که نمودار شماره ( )2نشان مي دهد طي سه دهه

بر اساس اهداف سند چشم انداز در بخش نفت و گاز ،ايران بايد مقام
دومين توليدکننده اوپک را حفظ نمايد که با توجه به شرايط کنوني
توليد بعيد به نظر مي رسد.

گذشته هر دو متغير رشد درآمد نفت و رشد مخارج دولت با نوسانات

يکي از الزامات بنيادين برنامه پنجم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و

بسياري مواجه بوده اند .همان گونه که مشاهده مي گردد در اغلب

فرهنگي کشور ،تغيير نگاه به منابع و درآمدهاي نفت و گاز و مديريت

موارد رشد درآمد واقعي نفت همراه با رشد مخارج واقعي دولت

درآمدهاي حاصل از آن در سطح برنامه-ريزي کالن اقتصادي عنوان

مي باشد که اين مسأله بدان معني است که توجهي به آثار منفي

گرديده است .بررسي روند رشد درآمد واقعي نفت در کنار رشد

هزينهکرد بي رويه درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت نشده است.

مخارج واقعي دولت حاکي از آن است که اين تغيير نگاه در بين

در حالي که درآمد واقعي نفت طي دوره مورد بررسي تنها  7/5درصد

دولتمردان وجود ندارد و همچنان به نفت به عنوان يک منبع جهت

رشد داشته است رشد مخارج واقعي دولت برابر  36/9درصد بوده

پوشش هزينه ها نگريسته مي شود تا به عنوان يک سرمايه ملي .بي

است .پيش بيني صندوق بين المللي پول حاکي از آن است که درآمد

توجهي دولت به اين مسأله ،زمينه هاي بروز عواقب ناشي از بيماري

واقعي نفت ايران طي دوره  2012-2016رشد منفي را در تمامي

هلندي را در اقتصاد ايران تشديد خواهد نمود.
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عـوامل

تقـويتکننده

قيمتهـاي نفت
بهروز بیکعلیزاده

بررسي اجمالي بازار نفت در ماههاي ژوئن
 -اعالم مشوقهاي مالي تسط بانكهاي مركزي؛

الي سپتامبر2012

قيمتهاي نفت در ماه ژوئن  2012دچار كاهش شد به طوري كه

 -مناقشه هستهاي ايران و غرب؛

ميانگين قيمت سبد اوپك به ميزان  14/09دالر در بشكه تنزل يافت

 -ناآراميهاي گسترده در خاورميانه ؛

و به  93/98دالر در بشكه كاهش پيدا كرد.

 احتمال بهبود اوضاع اقتصادي كشورهاي دچار بحران مالي؛ -بهبود بيكاري در آمريكا و بهبود تورم در چين؛

در اين ماه نگراني از بحران بدهي منطقه يورو و تاثير منفي آن

بر رشد اقتصاد و تقاضاي جهاني نفت جهان باعث اُفت قيمتها در

 -مشكالت توليد نفت در درياي شمال؛

بازارهاي جهاني شد .مشكالت مالي يونان ،ايتاليا و اسپانيا توجه بازار

 -كاهش ذخيرهسازيهاي نفتخام آمريكا،

را به خود جلب كرده بود .بازار نفت احتمال ميداد بحران مالي اروپا

 -وقوع طوفان در آمريكا؛

همچنان ادامه يابد و سياستگذاران مالي در اين كشورها نيز قادر

 -اعتصاب در نروژ؛

نخواهند بود راه حلي براي برونرفت از اين بحران پيدا كنند .در عين

عوامل تضعيفکننده قيمتهاي نفت

 -تداوم بحران مالي اروپا؛

 كاهش برآورد تقاضاي جهاني؛ -احتمال برداشت از ذخيرهسازيهاي استراتژيك؛

حال آمار منتشر شده نشان داد كه عملكرد بخش صنعت در چين
در ماه ژوئن دچار ضعف شده و به كمترين سطح خود در هفت ماه
گذشته كاهش يافته است.
وجود عرضه فراوان نفت نيز به ضعف قيمتها كمك كرد .برخي

 -مذاكره هستهاي ايران و غرب؛

تحليلگران يكي از عوامل مؤثر در كاهش قيمتها را افزايش توليد

 -اقدام به فروش بورس بازان ؛

نفت عربستان ميدانستند در عين حال تصميم اوپك براي رعايت

 -احتمال از سرگيري توليد يمن و سودان؛

توليد  30ميليون بشكه در روز نيز توجه بازار را به خود جلب كرد و

 -افزايش توليد و صادرات اوپك و افزايش توليد روسيه؛

تا حدودي نگراني بازار را درباره مازاد عرضه برطرف نمود .به هر حال
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از آنجايي كه برخالف تاكيد اوپك بر رعايت سقف  30ميليون

و به اين ترتيب آنها نيز به نوبه خود قيمتها را تقويت كردند.

بشكه ،هيچ نشانهاي از كاهش توليد عربستان مشاهده نگرديد،

از سوي ديگر نشريات بينالمللي گزارش دادند با توجه به تحريمهاي

قيمتهاي نفت دچار ضعف شد .آمار منتشر شده توسط رويترز نيز

اعمال شده بر عليه كشورمان برخي از خريداران آسيايي و اروپايي

نشان داد با توجه به افزايش توليد عربستان و عراق ،توليد اوپك به

نفت خام ايران خريد نفت خام خود را در ماه ژوئن از ايران كاهش

باالترين سطح خود از ژوئن  2008تاكنون رسيد .دراين ميان آژانس

دادند .اعالم اين خبر نيز توانست باعث تقويت قيمتهاي نفتخام

بينالمللي انرژي نيز  100هزار بشكه در روز برآورد تقاضا در سال

گردد زيرا احتمال ميرفت با اعمال اين تحريمها از ابتداي ماه ژوئيه،

 2012را مورد تجديد نظر نزولي قرار داد.

تعادل بازار دچار مشكل شود .از سوي ديگر احتمال وقوع توفان در

از سویي بازار نفت احتمال ميداد مذاكرات ايران و غرب درباره

منطقه خليج مكزيك باعث شد برخي از شركتهاي آمريكايي به

فعاليتهاي هستهاي صلحآميز ايران به پيشرفتهايي دست پيدا كند

دليل احتمال وقوع توفان ،توليد خود را در اين منطقه تعطيل كنند.

و مذاكرات وارد مرحله مباحث فني شود ،بنابر اين نگرانيهاي بازار تا

در اين ميان اعتصاب در نروژ نيز باعث شد توليد نفت خام نروژ

حدودي برطرف گرديد زيرا پيش از اين رژيم اشغالگر قدس مبادرت

 250هزار بشكه در روز كاهش يابد .عالوه برآن توليد  11/9ميليون

به تهديد نظامي ایران كرده بود.

متر مكعب از توليد گازطبيعي اين كشور نيز متوقف شد .به هر حال

البته در اين ماه عوامل ديگري نيز در بازار نفت اتفاق افتادند كه

نگرانيهاي ژئوپلتيك در منطقه خاورميانه بعد از حمله سوريه به

به تقويت قيمتهاي نفت كمك كرد .بانك مركزي آمريكا اعالم كرد

هواپيماي جنگي تركيه تشديد شده و قيمتهاي نفت را تقويت كرد.

دور جديدي از مشوقهاي پولي را شروع كرده است .آمار منتشر شده

قيمتهاي نفت در ماه ژوئيه  2012با افزايش همراه شدند به طوري

درباره اقتصاد آمريكا نشان داد كه سفارش براي خريد كاال در اين
كشور در ماه مي به ميزان  1/1درصد رشد داشته و فروش خانه
نيز در ماه ميتوانسته به رشد  5/9درصدي دست پيدا كند ،در
حالي كه در ماه مي دچار  5/5درصد كاهش شده بود .عالوه بر آن،
قيمتهاي آتي نفتخام تحت تاثير انتشار اخباري مبني بركمك
 125ميلياردي وزراي اقتصاد منطقه يورو به اسپانيا افزايش يافت.
در يونان نيز دولت محافظهكاري كه به قدرت رسيده اعالم كرد از
برنامه كمكهاي بينالمللي و تعهدات مربوط به آن حمايت خواهد
كرد .اين خبر باعث تقويت ارزش يورو در مقابل دالر شد و به تقويت
قيمتهاي نفت نيز كمك كرد .در اين ميان نخست وزير آلمان با
سران كشورهاي فرانسه ،ايتاليا و اسپانيا ،درباره كمك  130ميليارد
دالري براي برطرف ساختن بحران مالي اروپا به توافق رسيد.
در اين شرايط آمار منتشر شده از سوي دولت آمريكا نشان داد
ذخيرهسازيهاي نفتخام و فرآورده اين كشور كاهش يافته است،
زيرا پااليشگران اين كشور فعالیت خود را افزايش داده و آن را به
باالترين سطح خود از سال  2007تا كنون رساندهاند .اين وضعيت
باعث شد كه بورسبازان اشتياق بيشتري براي خريد نفت پيدا كنند
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كه ميانگين قيمت سبد اوپك به ميزان  5/57دالر در بشكه افزايش
يافت و به  99/55دالر در بشكه رسید.

آمار در حالي منتشر گرديد كه رشد توليدات صنعتي در چين نيز
به كمترين سطح خود در هفت ماه گذشته تنزل يافته و در اروپا نيز

در اين ماه نيز تشديد مناقشات برخي از كشورهاي غربي با برنامهي

بيكاري به باالترين سطح خود در ماه می رسيد .آمار منتشر شده

هستهاي كشورمان باعث نگراني بازار نفت شد ،بهويژه اين كه برخي

در چين نشان داد كه واردات نفت خام چين در ماه ژوئن  2012به

از رسانههاي بينالمللي اعالم كردهاند ايران قصد دارد از حمل و نقل

ميزان  15درصد نسبت به ماه مشابه در سال گذشته كاهش داشته

نفتكشهايي كه نفت كشورهاي حامي تحريم ايران را از تنگه هرمز

است ،زيرا پااليشگران در اين كشور به دليل كاهش تقاضا ،خريد

انتقال ميدهند جلوگيري كند .ناآراميهاي سوريه نيز توجه بازارنفت

نفتخام خود را كاهش دادند.

را به خود جلب كرد.
در اين ميان تداوم اعتصاب كاركنان صنعت
نفت نروژ در اوايل ماه باعث شد در حدود
 250هزار بشكه در روز از توليد نفتخام
نروژ متوقف گردد ،حتي به رغم پايان يافتن
اعتصاب در نروژ ،بازار تحت تاثير عواقب ناشي
از اين اعتصاب قرار داشت .در عين حال
آب و هواي نامناسب باعث شد صادرات
نفتخام عراق از بندر بصره متوقف گردد
و از سوي ديگر صادرات نفتخام روسيه از
بندر نوروسيسك نيز به دليل وقوع سيل
دچار وقفه شد .عالوه بر آن ذخيرهسازيهاي
نفتخام آمريكا نيز كاهش يافت.
در اين ميان آمار اقتصادي كه در چين

با وخيمترشدن اوضاع مالي اروپا ،قيمتهاي نفت دچار كاهش شد

بانك مركزي آمريكا
اعالم كرد دور جديدي از
مشوقهاي پولي را شروع
كرده است .آمار منتشر شده
درباره اقتصاد آمريكا نشان
داد كه سفارش براي خريد
كاال در اين كشور در ماه مي
به ميزان  1/1درصد رشد
داشته و فروش خانه نيز در
ماه ميتوانسته به رشد 5/9
درصدي دست پيدا كند

اين وضعيت باعث شد كه عالوه بر قيمتهاي نفت،
ارزش يورو و ارزش سهام نيز در بازارهاي بورس دچار

اٌفت گردد .در اين شرايط گزارشي توسط صندوق
بينالمللي پول منتشر شد كه نشان ميداد اقتصادهاي
نوظهور نيز به دليل بحرانهاي اروپا  ،دچار ضعف
شده اند .بررسيها نشان داد رشد فعاليتهاي صنعتي
در بخش خصوصي در منطقه يورو براي ششمين ماه
متوالي دچار تنزل شده است .در عين حال موسسه
 Moody’sاعالم كرد كه ثبات اوضاع اقتصادي
كشورهاي آلمان ،هلند و لوكزامبورگ تغيير خواهد
كرد و اوضاع اين كشورها دستخوش وخامت خواهد
شد .از سوي ديگر آمار منتشر شده نشان داد كه رشد
فعاليتهاي صنعتي در امريكا به كمترين سطح خود از

منتشر شده نشان داد تورم در ماه ژوئن در چين كاهش يافته ،بنابر

اواخر سال  2010تاكنون تنزل كرده است .آمار منتشر شده درباره

اين احتمال داده شد كه دولت چين به اتخاذ سياستهاي انبساطي

وضعيت مسكن در آمريكا نيز نشان داد فروش مسكن شخصي در ماه

روي آورد و فعاليتهاي اقتصادي در اين كشور تقويت شود .عالوه

ژوئن به كمترين سطح خود در يك سال گذشته تنزل يافته است.

بر آن ،از آنجايي كه بازار انتظار داشت كه آمريكا و اروپا برنامههاي

عالوه برآن آمار منتشر شده نشان داد رشد اقتصادي كرهجنوبي در

خود را در زمينه بكارگيري اقدامات انبساطي براي تشويق اقتصاد

سه ماهه دوم ،بيش از انتظار كاهش يافته است.

اين مناطق اعالم نمايند ،قيمتهاي نفت از استحكام برخوردار شد.

گزارش دبيرخانه اوپك درباره تقاضا در سال هاي  2012و 2013

البته در اين ماه عوامل ديگري نيز در بازار نفت مطرح شدند كه

نيز منتشر شد و نشان داد به دليل بدتر شدن اوضاع اقتصادي اروپا،

از افزايش بيشتر قيمتها جلوگيري كردند .آماري كه در مورد ضعف

آمريكا و كشورهاي با اقتصاد نوظهور ،تقاضا براي نفت در سالهاي

اقتصاد چين و امريكا منتشر شد ،توانست قيمتهاي نفت را تحت

ياد شده دچار ضعف خواهد بود و رشد تقاضا به ترتيب براي سالهاي

تاثير قرار دهد .اين آمار نشان داد كه براي اولين مرتبه طی سه سال

ياد شده در سطح  900و  820هزار بشكه در روز قرار خواهد گرفت.

گذشته ،رشد توليدات صنعتي آمريكا دچار تنزل شده است .اين

وزارت انرژي آمريكا نيز پيشبيني خود را درباره رشد تقاضا در سال
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تحوالت
بازار
 2012و  2013مورد تجديد نظر نزولي قرار داد .اين تجديد نظر

و احتمال ميداد تحريمهاي اعمال شده بر بخش نفت ايران ،به

نزولي براي سال  2012در سطح 130هزار بشكه در روز و براي سال

كمبود نفت در بازار منجر گردد ،به ويژه اين كه كنگره آمريكا و

 2013در سطح  360هزار بشكه در روز اعمال شد.

رييسجمهور اين كشور نيز تحريمهاي جديدي را برعليه بخش

از سوي ديگر اعالم اين خبر كه يمن به زودي صادرات نفتخام

نفت ايران اعالم نمودند .اعمال اين تحريمها در كنار ناآراميهاي

خود را از سر خواهد گرفت ،باعث تضعيف قيمتهاي نفتخام شد.

سوريه كه دامنه درگيريها به پايتخت نيز رسيده بود باعث شد

بهويژه اينكه مذاكرات بين سران دو كشور سودان و سودان جنوبي

بازار نفت دچار نگراني و قيمتهاي نفت نيز تقويت شود .در اين

آغاز شد و احتمال ميرود صادرات نفت خام سودان از سرگرفته شود.

شرايط نخست وزير رژيم اشغالگر قدس به تهديد ايران مبادرت

قيمت نفت در ماه اوت  2012با افزايش همراه شد ،بهطوري كه

كرد كه باعث نگراني بازار نفت شد و قيمتهاي نفت را تحت تاثير

ميانگين قيمت سبد اوپك به ميزان  9/97دالر در بشكه افزايش
يافت و به  109/52دالر در بشكه رسید.

قرار داد.
دراين ميان گزارش دولت آمريكا نشان داد كه ذخيرهسازيهاي

در اين ماه آمار اعالم شده توسط موسسه رويترز نشان داد كه

نفت خام به دليل وقوع طوفان در اين كشو ر كاهش يافته است.

توليد اوپك به ميزان  450هزار بشكه در روز در ماه ژوئيه كاهش

آمار منتشر شده در باره اوضاع اقتصاد آمريكا نيز نشان داد كه

يافته و به سطح  31/18ميليون بشكه در روز تنزل يافته است.

بيكاري در اين كشور به میزان  163هزار شغل كاهش يافته و

در اين شرايط بازار نفت همچنان نگران تحوالت مربوط به مخالفت

ساخت و ساز مسكن در ماه اوت در امريكا به باالترين سطح خود

كشورهاي غربي با برنامههاي صلح آميز هستهاي كشورمان بود

در پنج سال گذشته رسیده است .عالوه برآن توليدات صنعتي نيز
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تحوالت
بازار
در آمريكا از رشد برخوردار شد .از سوي ديگر از آنجايي كه
احتمال داده ميشود كه در منطقه يورو مشوقهايي براي تقويت
اوضاع اقتصادي اتخاذ گردد ،قيمت نفت از استحكام برخوردار
گرديد.
از سوي ديگر انجام عمليات تعمير و نگهداري در ميادين نفتي
انگليس در درياي شمال همچنان ادامه داشت و باعث كاهش
بارگيري نفت برنت براي ماه سپتامبر به ميزان  17درصد شد.
اما به هر حال عوامل ديگري نيز در اين ماه اتفاق افتاد كه
قيمت هاي نفت را تضعيف كرد .نابساماني اوضاع اقتصاد جهاني
به ويژه در اروپا و آمريكا توانست قيمتهاي نفتخام را تحتتاثير
منفي خود قرار دهد ،زيرا برخي از تحليلگران براين باور بودند
كه حتي اعالم برنامههايي براي تشويق اقتصاد از سوي بانكهاي
مركزي در اين مناطق و كشورها نميتواند در كوتاه مدت اقتصاد
آنها را ترميم نمايد.
آمار نشان داد كه شاخص اين فعاليتهاي صنعتي درچين به
سطح  50/1واحد تنزل يافته كه كمترين سطح در  8ماه گذشته
بود اين آمار در حالي منتشر ميشد كه ساير كشورهاي آسيايي
مانند ژاپن ،كره جنوبي و تايوان نيز دچار نگراني درباره كاهش
رشد اقتصادي خود بودند.
از آنجايي كه بورسبازان با انگيزه سودجويي اقدام به فروش
قراردادهاي نفتخام خود كردند و خالص وضعيت خريد خود را به
ميزان  2/6درصد كاهش دادند ،قيمتها اندكي كاهش يافت.
دراين ماه آمار منتشر شده نشان داد روسيه توليد نفت خود را به
 10/38ميليون بشكه در روز رسانده كه باالترين رقم از زمان سقوط
دولت شوروي است .اين ارقام قيمتهاي نفت را تضعيف كرد.
از سوي ديگر هرچند بازار تحت تاثير طوفان موسوم به
 Isaacقرار داشت كه باعث شد بخشي از توليد نفتخام منطقه
خليجمكزيك متوقف گردد اما دولت آمريكا براي جبران كمبود
نفت ناشي از طوفان ،يك ميليون بشكه نفتخام سبك و شيرين
از ذخاير راهبردي اين كشور را به شركت  Marathonقرض داد
تا از افزايش شديد قيمتها در اين كشور جلوگيري نمايد .اين
اقدام توانست روند صعودي قيمتها را كه به دليل نگراني از
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در اين ماه نگراني از بحران
بدهي منطقه يورو و تاثير منفي
آن بر رشد اقتصاد و تقاضاي
جهاني نفت باعث اُفت قيمتها
در بازارهاي جهاني شد .مشكالت
مالي يونان ،ايتاليا و اسپانيا توجه
بازار را به خود جلب كرده بود
كمبود نفت به وجود آمده بود ،متوقف سازد.
عالوه بر آن كارگران نفتي در نروژ توانستند با كارفرمايان خود
درباره افزايش دستمزد بهتوافق برسند و بنابر اين اعتصاب در اين
كشور متوقف گرديد و التهاب بازار كاهش يافت زيرا بازار احتمال
ميداد اين مذاكرات نتواند به سرعت به نتيجه برسد.
قيمتهاي نفت در ماه سپتامبر  2012با افزايش همراه شدند،
به طوري كه ميانگين قيمت سبد اوپك به ميزان  1/25دالر در
بشكه افزايش يافت و به  110/67دالر در بشكه رسید.
در اين ماه با توجه به ضعف آمار اقتصادي آمريكا ،اقتصاددانان
پيش بيني كردند كه بانك مركزي آمريكا به زودي برنامههاي جديد
خود را براي تشويق اقتصاد اين كشور اعالم نمايد .به همين دليل
قيمت ها تقويت گرديد ،حتي بازار نفت منتظر تصميم بانك مركزي
اروپا درباره سياستهاي جديد اقتصادي بود و احتمال ميداد اين
بانك نيز سياستهاي انبساطي جديدي را تصويب نمايد .اين انتظار
نيز وجود داشت كه ممكن است مقامات اقتصادي چين نيز به اتخاذ
سياستهاي پولي روي آورند و سرانجام نيز بانك مركزي آمريكا
تصميم گرفت كه موضوع به كارگيري سياستهاي انبساطي خود
كه به صورت خريداري اوراق قرضه انجام خواهد شد را به اوضاع
اقتصادي اين كشور مرتبط نمايد ،در اين شرايط دادگاه قانون
اساسي آلمان اعالم كرد كه اين كشور ميتواند بودجه و كمك مالي
جديد به منطقه يورو را تصويب نمايد .بانك مركزي ژاپن نيز اعالم
كرد كه براي تقویت اقتصاد اين كشور ،سياستهاي جديد پولي را
اعمال خواهد كرد و به خريد داراييهاي مالي مبادرت مينمايد و وام
بيشتري را در اختيار متقاضیان این کشور قرار خواهد داد.

تحوالت
بازار
عالوه بر آن نگرانيهاي ژئوپلتيك نيز توجه بازار را به خود جلب

نفتخام چين نيز در ماه اوت  2012نسبت به زمان مشابه در سال

كرد ،در سوريه و عراق ناآراميها شدت گرفت ،در عين حال

گذشته به  12/5درصد رسيد كه از اكتبر  2010تاكنون كمترين

مناقشات مربوط به فعاليتهاي صلح آميز هستهاي ايران نيز بازار

مقدار بود .رشد توليد ناخالص داخلي در ژاپن نيز در سه ماهه منتهي

نفت را متوجه خود ساخت بود و به تقويت قيمتهاي نفت كمك

به ماه ژوئن به  0/7درصد رسيد كه كمتر از پيشبيني  1/4درصد

كرد ،به ويژه اين كه احتمال اقدامات نظامي نيز از سوي برخي از

بود .در اين ميان آمار منتشر شده درباره وضعيت اشتغال در آمريكا

منابع مطرح شده بود .تظاهرات ضد آمريكايي به دليل مخالفت با

نيز نشان داد كه رشد اشتغال در آمريكا ُكند شده و آمار منتشر شده

فيلم موهن ،برخي از كشورهاي خاورميانه را فرا گرفت ،اين شرايط

درباره توليدات صنعتي نيز نشان داد رشد توليدات صنعتي در آمريكا

باعث شده كه احتمال وقفه در عرضه نفت خاورميانه و شمال آفريقا

به پايينترين سطح خود در سه سال گذشته تنزل يافته است .از

مطرح گردد.

سوي ديگر ،بحران مالي سه سالهاي كه اروپا را فرا گرفته همچنان

در اين هفته از آنجايي كه طوفان موسوم به  Isaacتوانست باعث

ادامه دارد و باعث نگراني بازار نفت شده است .آمار منتشر شده

وقفه در توليد بخشي از نفت خام خليج مزيك گردد ،ذخيرهسازي هاي

در باره اقتصاد آلمان نيز از سرايت بحران به اين كشور حكايت داشت

نفتخام در آمريكا دچار كاهش شد .در اين شرايط كاهش توليد

اين آمار نشان داد براي پنجمين ماه متوالي شاخصهاي تجاري در

درياي شمال در ماه سپتامبر به دليل انجام عمليات تعمير و نگهداري

اين كشور دچار اُفت شده است .در اسپانيا نيز بانكها براي اينكه از

و اُفت توليد نفت در خليج مكزيك به دليل آثار باقي مانده از طوفان

بحران خارج گردند به كمكي معادل  59/3ميليارد يورو نياز دارند.

اخير در اين منطقه نيز توانست قيمتهاي نفت را تقويت نمايد و در

به اين ترتيب احتمال داده ميشد خروج از اين بحران به راحتي

عين حال بررسيهاي موسسه رويترز نشان داد توليد اوپك در ماه

امكانپذير نباشد ،به ويژه اين كه بحران بدهيهاي يونان نيز هنوز

سپتامبر به ميزان  440هزار بشكه كاهش يافته و به سطح 31/90

حل نشده است ،در اين ميان كاهش ارزش يورو تقويت ارزش دالر

ميليون بشكه در روز رسیده كه باعث تقويت قيمت هاي نفت شد.

در مقابل ساير ارزها نيز به ضعف قيمتهاي نفتخام كمك كرد.

در اين ماه نيز عواملي اتفاق افتادند كه از تقويت بيشتر قيمتها
جلوگيري كردند.

در اين وضعيت وزير نفت عربستان علي النعيمي اعالم كرد عربستان
كمك خواهد كرد قيمتها تعديل گردد .اين اظهارات تاثير منفي بر

ضعف اقتصاد در كشورهاي عمده مصرفكننده نفت باعث تضعيف

قيمتهاي نفت داشت به ويژه اين كه عربستان نيز توليد خود را به

قيمتهاي نفت شد .اگرچه بانكهاي مركزي در آمريكا ،اروپا و ژاپن

حدود  10ميليون بشكه در روز رسانده است .عالوه بر آن احتمال

اعالم كردند اقداماتي اتخاذ خواهند كرد كه نقدينگي به اندازه كافي

برداشت از ذخاير راهبردي نفت در كشورهاي مصرف كننده صنعتي

در بازارهاي كاال جريان داشته باشد ،اما بازار اطمينان نداشت اجراي

نيز قيمتها را تضعيف كرد .از سوي ديگر اقدام به فروش بورسبازان

اين برنامهها بتواند اوضاع اقتصاد دراين مناطق و كشورها را بهبود

نيز باعث شد كه قيمت هاي نفت دچار ضعف شود كه گفته ميشود

بخشد به همين دليل قيمتهاي نفت نيز تحت تاثير قرار گرفت و

برنامههاي فروش خودكار يارانهاي باعث كاهش قيمتهاي نفت شد و

دچار ضعف شد.

برهمين اساس كميسيون معامالت آتي اعالم كرد كه به تحقيق در

با انتشار ارقام اقتصادي چين ،ژاپن ،آمريكا و اروپا ،قيمتهاي نفت

اينباره مشغول شده است.

دچار ضعف گرديد .اين ارقام نشان دادكه صنايع چين با كمترين

به هر حال با عبور طوفان موسوم به  Isaacاز مناطق نفتخيز

نرخ توليد خود در  39ماه گذشته فعاليت ميكند .بر همين اساس

خليج مكزيك توليد نفتخام اين منطقه عمدتا از سر گرفته شده ،به

پيشبيني شده كه نرخ رشد اقتصادي چين نتواند از  8درصد فراتر

همين دليل نگرانيها تا حدودي برطرف شده و به تضعيف قيمتها

رود كه كمترين نرخ رشد از سال  1999تاكنون است .واردات

منجر شده است.
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تحوالت
بازار

بازار فرآوردههای نفتی ماه اوت و سپتامبر
فرآورده

ماه

میانگین قیمت نفتخام دبی و فرآوردههای نفتی در خلیجفارس (دالر در بشکه)
نفتخام دبی

نفتا

بنزینسوپر

نفتگاز نیم درصد گوگرد

نفتکوره 380

ژوئن

94/44

713/39

101/41

107/14

570/23

جوالی

99/15

795/09

109/95

113/97

595/03

اوت

108/59

902/17

124/19

126/41

644/71

سپتامبر

111/22

934/52

122/94

127/75

652/58

(قیمت نفتکوره و نفتا دالر در تن است)
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زکیه بهرامی

تحوالت
بازار
طی دو ماه گذشته قیمت نفتخام به روند صعودی خود ادامه داد.

قوی ساخت .اگرچه ادامه رونق بازار سوخت جت در ماه سپتامبر

این افزایش قیمت در ماه اوت با سرعتی بسیار بیشتر از افزایش

به دلیل نزدیک شدن به فصل زمستان و افزایش تقاضای داخلی

قیمت در ماه سپتامبر صورت گرفت بهگونه ای که میانگین ماهیانه

ژاپن و کره جنوبی برای کروسین بود.

قیمت نفت خام دبی در ماه اوت و سپتامبر به ترتیب با  9/44و

افزایش تولید کروسین در پاالیشگاه های ژاپن و کره جنوبی و

 3/25دالر در بشکه افزایش به  108/59و  111/54دالر در بشکه

تولید کمتر سوخت جت منجر به صادرات کمتر این فرآورده و

رسید .تضعیف امیدواری های ناشی از سیاست های پولی جدید بانک

لذا محدودیت عرضه آن در ماه سپتامبر شد .کرک نفت گاز در

مرکزی آمریکا و همچنین ابراز حمایت عربستان از مشتریان خود و

ماه اوت و سپتامبر به ترتیب 20/70و  19/42دالر در بشکه بود.

آسوده ساختن خاطر ایشان مبنی بر این که عربستان آمادگی تأمین

محدودیت عرضه در ماه اوت بازار نفت گاز را رونق بخشید .تعمیرات

تقاضای اضافی خریداران خود را دارد ،از شدت رشد قیمت های

فصلی پاالیشگاه های سنگاپور ،تایوان ،تایلند و هندی و همچنین

نفت خام کم کرد .همچنین به نظر می رسد که کاهش سرعت رشد

تأخیر در آغاز به کار مجدد آنها عوامل اصلی افزایش عرضه نفت گاز

قیمت نفت خام در ماه های آینده نیز ادامه بیابد.

منطقه بود .همچنین بارندگی های موسمی در کشور هند کمتر از

در این دوره بازار دو فرآورده نفتا و سوخت جت برای دو ماه

میانگین سالهای گذشته بود.

متوالی اوت و سپتامبر پر رونق بود به گونه ای که کرک نفتا در ماه

با شروع ماه سپتامبر و اتمام تعمیرات پاالیشگاهی و همچنین

اوت و سپتامبر به ترتیب به -5/70و  -4/41دالر در بشکه و کرک

کم شدن آربیتراژ نفت گاز به اروپا بازار نفت گاز دچار رکود

سوخت جت به  20/92و 21/47دالر در بشکه رسید .تقویت بازار

شد.نفت کوره تنها فرآورده بداقبال طی دوره مورد بحث بود .کرک

نفتا در ماه اوت عمدتاً به دلیل افت شدید ذخایر فرآورده های سبک

نفت کوره  380سانتی استوک در هر دو ماه اوت و سپتامبر کاهش

در بازار سنگاپور بود .کاهش عرضه فرآورده های سبک منطقه در

یافت و به  -7/08و  -8/02دالر در تن رسید.

ماه اوت هر دو فرآورده نفتا و بنزین را تقویت کرد.

رکود بازار نفت کوره که از ماه ژوئن به طور پیاپی دیده شد

با شروع ماه سپتامبر و پایان یافتن ماه رمضان ،تقاضای بنزین

عمدتاً به دلیل باال بودن قیمت های نفت کوره بود که در پی رشد

کمی تخفیف یافت و بنابراین در ماه سپتامبر بخش زیادی از رونق

قیمت نفت خام صورت گرفت .باال بودن قیمت نفت کوره تقاضای

بازار بنزین کاسته شد .کرک بنزین در ماه اوت  18/61و در ماه

این فرآورده را به عنوان سوخت کشتی کاهش داد و از رونق صنعت

سپتامبر  14/09دالر در بشکه بود .اما بازار نفتا در ماه سپتامبر

بانکرینگ کاست .همچنین افزایش ارسال نفت کوره به سمت شرق

کماکان قوی ماند .در این ماه عرضه نفتا منطقه دچار افت شد.

از اروپا افزایش یافت که این افزایش عرضه مزید بر علت رکود بازار

کاهش عرضه به دلیل کم شدن صادرات نفتا از اروپا به منطقه آسیا

نفت کوره شد .در دوره مورد بحث وقوع آتش سوزی در پاالیشگاهی

بود .پاالیشگران منطقه اروپا با هدف تولید بنزین بیشتر و تأمین

در ونزوئال آن چنان که انتظار می رفت عرضه نفت کوره را متأثر

تقاضای بنزین آمریکا ،نفتای بیشتری مصرف کردند و در نتیجه

نساخت .پاالیشگاه  Amuayتعهدات مربوط به عرضه محموالت

صادرات به آسیا در این دوره کم شد .همانگونه که گفته شد در

نفت کوره را از ذخایر خود انجام داد اگرچه کمی از عرضه محموالت

ماه سپتامبر تقاضای بنزین آمریکا باال بود ،اما با وجود عرضه باالی

اسپات خود کم کرد.

بنزین در آسیا ،صادراتی از آسیا به سمت آمریکا انجام نگرفت.

در اواخر ماه سپتامبر عرضه محموالت نفت کوره با ویسکوزیته

همان گونه که اشاره شد کرک سوخت جت در این دوره افزایش

پایین در بازار منطقه کم شد به گونه ای که اختالف قیمت بین

داشت .افزایش تقاضای سوخت جت به دلیل وجود ترافیک سفر

نفت کوره با ویسکوزیته کم و نفت کوره با ویسکوزیته باال به

در ماه اوت که متأثر از ماه رمضان نیز بود ،بازار این فرآورده را

بیشترین مقدار خود طی یک سال گذشته رسید.
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تحوالت
بازار

تحـوالت بازارهاي گـازجهان

افشین جوان

پروژه دولفين

بر اساس گزارش اويل ريويو ،شرکت دلفين انرژي اعالم کرده سال

خط لوله گازي دلفين مشارکت دارد 51.درصد سهام شرکت دلفين

گذشته ميالدي  22ميليارد متر مكعب را به مشتريان خود در امارات

انرژي در اختيار شرکت مبادله دولوپمنت امارات است و شرکتهاي

متحده عربي و عمان تحويل داده و در مجموع از سال  2007تاکنون

توتال فرانسه و اوکسيدنتال پتروليوم آمريکا نيز هر يک  24/5درصد

 84ميليارد متر مكعب گاز طبيعي به مشتريان خود تحويل داده

از سهام اين شرکت را در اختيار دارند.

است.

پروژه گاز دلفين ،يک پروژه گازي ميان امارات ،قطر و عمان است

دلفين انرژي حجم سوزاندن گازهاي همراه و جلوگيري از انتشار

و نخستين پروژه ترانزيت گاز پااليش شده در ميان کشورهاي عضو

گازهاي گلخانهاي را به ترتيب  26درصد و  4/7درصد کاهش داده

شوراي همکاري خليج فارس به شمار ميرود .مدت اين قرارداد 25

است .شرکت دلفين انرژي در توليد و فراورش روزانه دو ميليارد فوت

سال است.

مکعب گاز مخزن شمالي و ترانزيت گاز به امارات و عمان با يک

مشتريان گاز دولفين در امارات عبارتند از :

خط لوله زيردريايي به طول  364کيلومتر و قطر  48اينچ موسوم به

 -1شركت آب و برق ابوظبي ( )ADWECبا تقاضاي  929ميليون
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تحوالت
بازار
فوت مكعب در روز

بايد متذكر شد كه توسعه کامل اين ذخاير نيازمند

 -2شركت ( )DUSUPبا تقاضاي  730ميليون فوت مكعب در روز

سرمايهگذاريهاي کالن است اما توسعه اين ذخاير ميتواند با

همچنين مشتري اين گاز در عمان ،شركت نفت عمان با تقاضاي

حمايت دولت اين کشور در قالب کمکهاي مالي (يارانه) ،حذف

 200ميليون فوت مكعب در روز ميباشد.

ماليات و مشارکت سرمايهگذاران خارجي محقق شود.

اشتهاي چين براي استفاده از منابع غير متعارف گازي

بر اساس گزارش گلوبال ديتا ،هزينههاي حفاري و تکميل اين
طرح براي دستيابي به هدف توليد در سال  2015که به حفاري

چين اهداف بلندپروازانه براي توسعه ذخاير گاز رسي (شيل گس)

بيش از يک هزار حلقه چاه نياز دارد ،شايد از  10ميليارد دالر فراتر

را مد نظر دارد ،اما با وجود برخي ترديدها و وجود مشکالتي همچون

رود.بنابر اعالم وزارت منابع طبيعي چين ،اين کشور برنامه توسعه

کمبود آب ،ناکافي بودن زيرساختهاي شبکه خطوطلوله ،چالشهاي

ذخاير گاز رسي براي سالهاي  2011تا  2015خود را با هدف

زيستمحيط و قيمتهاي گاز در اين کشور ،هنوز ميتوان به برنامه

توليد ساالنه  229ميليارد فوت مکعب گاز رسي تا سال  2015ماه

توسعه  5ساله ذخاير شيلگس چين خوشبين بود.

مارس گذشته منتشر کرد كه حجم قابلتوجه است.

عرضه و تقاضاي گاز طبيعي در چين تا سال 2010

بر اساس برآوردهاي موسسه گلوبال ديتا ،چين سال  2011بيش
از  4/6تريليون فوت مکعب گاز مصرف کرده است.
هم اکنون تقاضا از عرضه گاز در چين فراتر رفته است؛ به طوري

که بخش خانگي و صنعت اين کشور سال گذشته حدود 4/65
تريليون فوت مکعب گاز مصرف کرده بودند ،در حالي که چين در
اين سال فقط  3/6تريليون فوت مکعب توليد گاز داشته است .از
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تحوالت
بازار
ديگر موانع فراروي اجراي اين طرح توسعهاي ،پيدا کردن و استفاده

عهده گرفته است.

از ميليونها گالن آب براي فرآيند استخراج گازهاي رسي است .تنوع

بر اساس برنامه پنجساله دوازدهم اين کشور تا پايان سال 2015

بخشي به منابع عرضه گاز در چين از جمله توليد گاز از زغالسنگ

توليد چين از اين مخازن حدود  30ميليارد متر مکعب خواهد بود

ميتواند اين کشور را در پاسخگويي به نيازهاي انرژي ياري دهد .در

الزم به ذکر است توليد  CBMدر چين و در سال گذشته حدود 9

همين حال چين برنامههاي بلندپروازانهاي براي توليد متان از بستر

ميليارد متر مکعب بوده است .قيمت تمام شده گاز از  CBMحدود

ذغالسنگ دارد.

60دالر بهازاي هر هزار مترمکعب (حدود  1/6دالر به ازاي هر ميليون

چين قصد دارد تا سال  2015ميالدي از معادن زيرزميني

بيتييو) تخمين زده ميشود.

زغالسنگ خود 1/06 ،تريليون مترمکعب گاز توليد کند .قرار است

هم اکنون  5پايانه دريافت  LNGدر چين با ظرفيت کامل دريافت

که چين با توسعه منابع  CBMتا سال  2015توليد تجاري از اين

ساالنه  1تريليون فوت مکعب گاز در حال فعاليت است که پيش

منابع را آغاز کند .شرکت پترو چاينا مسئوليت اين عمليات را به

بيني ميشود اين رقم تا پايان سال  ،2016زماني که  11پايانه LNG

منابع توليد متان از بستر ذغالسنگ در چين در سال 2011

ديگر به بهرهبرداري ميرسد ،به  2/8تريليون فوت مکعب افزايش
يابد .پکن قصد دارد به منظور کاهش وابستگي خود به نفت و زغال
سنگ ،با سه برابر کردن مصرف گاز ،اين رقم را تا سال  2020به
حدود  10درصد برساند .همچنين پکن قصد دارد طي يک برنامه
ميان مدت حدود  6/5ميليارد متر مکعب تا سال  2015توليد گاز
شيل داشته باشد و تا سال  2020اين رقم را به  60الي  100ميليارد
متر مکعب خواهد رساند.

آنگوال و توليد گازطبيعي تا آخر سال 2012

نخستين فاز از کارخانه توليد  LNGدر شهر سويو در شمال استان زيره
آنگوال ،هم اکنون در مرحله پيشرفته ساخت قرار دارد و
پيش بيني ميشود ساالنه به طور متوسط  5/2ميليون
تن  LNGبه بازارهاي جهاني عرضه کند.
پروژه  LNGآنگوال در سال  2007ميالدي از سوي
دولت اين کشور تصويب شد سهم شرکا به قرار زير است:
ت سانآنگول  22/8درصد
• شرک 
• شرکت شورون آمريکا  36/4درصد
• شرکت بي.پي انگليس  13/6درصد
• شركت اني ايتاليا  13/6درصد
• شركت توتال فرانسه  13/6درصد
بر اساس برنامه زمانبندي وزارت نفت آنگوال پروژه
توليد  LNGاين کشور تا پايان سال  2012ميالدي
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تحوالت
بازار
به بهرهبرداري ميرسد و قرار است  LNGتوليدي به بازارهاي
آمريکا ،اروپا و آسيا صادر شود .در همين حال موزامبيک نيز مطالعه
براي توليد  5ميليون تن  LNGرا با شرکن آنادارکو آغاز کرده است.
هنوز قيمت گاز وارداتي روسيه ،نروژ و الجزاير بطور شديد به قيمت
نفتخام وابسته است.فرمول قيمت گاز صادراتي روسيه به مرز آلمان
داراي ساختار فرمول قيمت زير است:
)Pgas = 85% (oil Price Index) + 15 %(Spot Gas hub Price

كه آنرا ميتوان بصورت زير تعميم داد:
Pgas = 85% *Brent+ 15 %*German NCG

قيمت گاز صادراتي روسيه به اروپا در ماه سپتامبر نسبت به آگوست
حدود  71سنت به ازاي هر ميليون بيتييو كاهش داشته است و به
 409/68دالر در هر هزار متر مكعب رسيده است.
قيمت گاز صادراتي روسيه به اروپا

قيمت گاز صادراتي داخل اروپا نيز در سپتامبر براي هلند متوسط
 ،9/83براي بلژيك  9/70و براي انگلستان  9/64دالر به ازاي هر
ميليون بيتييو بوده است.
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بـرق

صنعت برق و چک آماده امضای بانکداران

محمد عباسی

صنعت برق ايران همواره با حقيقت «مشکالت زياد تامين منابع

سر برق سنگيني ميکرد و براي مثال ،زماني که بحث تاسيس بانک

مالي» دست به گريبان بوده و اين مشکالت زماني فزوني مييافت

انرژي مطرح شد ،اين ديدگاه نيز درجامعه جريان يافت که بانک

که پاي رقيب ديگري در حوزه انرژي يعني نفت به ميان ميآمد .اين

انرژي همان بانک نفت است و عملکرد بانکداران در اين حوزه نيز

درحالي است که سرمايه مورد نياز صنعت برق نيز کم نيست و در

نشان داد که در نظر آنها نفت بر برق ارجحيت دارد.

صورت تعريف درست ،اين بازار ميتواند شرايط مناسبتري نسبت
به صنايع رقيب داشته باشد.
نکته مهم و اساسي آن است که اين صنعت نيازمند تامين سرمايه
است هرچند اظهارنظرهاي کارشناسي مختلفي در خصوص ميزان

اما تجربه سالهاي اخير و بخصوص ماههاي گذشته نشان داده
که اين صنعت برق است که در صورت مساعدسازي زيرساختها
و اطالعرساني درست ميتواند از فرصت به وجود آمده به صورت
مناسب استفاده کند.

نياز سرمايه در حوزه مطرح است .براي مثال پارسا ،رئيس کميسيون

صنعت برق داراي شرايط خاص خود است از جمله:

انرژي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در تابستان امسال در

 حضور دولت در ابتدا و انتهاي زنجيره توليد

گفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران مدعي شد :ساالنه

 تعدد تقاضاها

بايد پنج هزار مگاوات به ظرفيت برق توليدي کشور اضافه شود که

 حجم باالي مجموع سرمايه مورد نياز

اين امر نيازمند  10ميليارد دالر سرمايهگذاري در سال است.

 آماده نبودن زيرساختهاي اين صنعت

سالها بود که در خصوص سرمايهگذاريهاي کالن ،سايه نفت بر
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 نبود تجربه حضور بخش خصوصي

برق
هرکدام ازاين مباحث مي تواند خوب يا بد تلقي شود و بسته به

شده بخشخصوصي در کشورهاي در حال توسعه ،بيش از هفتاد

نوع نگاهي است که براي سرمايه گذار تعريف مي شود.براي مثال

درصد به ساخت پروژههاي نيروگاهي اختصاص يافته است» و اين

مي توان گفت سرمايه گذار ميتواند با منابع محدودتري نسبت به

موضوع به معناي آن است که بسياري از حوزه ها هنوز به عنوان يک

ساير صنايع وارد اين بازار شود ولي امکان توسعه آن تا سطح بسيار

بخش کشف نشده مي تواند جذاب باشد.

باال را دارد و . ...

فرصت طاليي اجباري

سرمايهگذار توانمند

سالها پيش در دانشکده اقتصاد بحثي مطرح شد در مورد عوارض

حضور بانکها در سطح باال در صنعت برق لزوماً براساس برنامهريزي

و ماليات و در آن زمان يکي از اساتيد ،جملهاي گفت که نميدانم

اقتصادي و طراحيشده نبود .حدود بيستماه از زماني که دولت به

ضرب المثل انگليسي بود يا نظر فردي خاص که «کسي که قيمت

دو بانک خصوصيشده اعالم کرده به جاي بدهي خود يک نيروگاه

قايق تفريحي را ميپرسد خريدار نيست» و وقتي از او علت را

تحويل بگيرند ميگذرد و اين در حالي است که اساساً اين بانکها

پرسيديم گفت« :عوارض و هزينههاي نگهداري يک قايق تفريحي

خواهان حضور در اين حوزه نبودند.

خيلي زياد است و کسي که از ابتدا نگران قيمت قايق است نميتواند

اين خبري غير رسمي است که بارها به آن اشاره شده اما خبر
رسمي نيز چندان با اين موضوع متفاوت نيست.

به راحتي اين عوارض را پرداخت كند».
در خردادماه سال گذشته اين بحث مطرح شد که «امروزه دولتها

در روزهاي پاياني اسفند ماه سال گذشته وزير نيرو رسماً از دستور

يارانههاي خوبي براي ورود بخش خصوصي در عرصه توليد انرژي و

جديد رئيس جمهوري براي فروش نيروگاهها به بانکها خبر داد اما

برق و همچنين تجهيز و توسعه نيروگاهها ارائه ميکنند .در ايران

بحثهاي او گستردهتر از اين واگذاري بود.

نيز بايد با ارتقاي بهرهوري ،ظرفيتهاي موجود سرمايهگذاري مورد

اين حضور تقريباً ماهيت اجباري به خود گرفت به نحوي که اکثر

تشويق قرار گرفته و نرخ بهره وامهاي بانکي براي تجهيز نيروگاهها

بانکها و موسسات اعتباري و حتي صنايع طلبکار دولت ،با پذيرش

کاهش يابد» و کمتر از چهار ماه بعد عليرضا کفشکنان دبير کميته

بدهيهاي پيمانکاري اين نيروگاهها ،مالکيت آنها را به دست آوردند.

برق انجمن صنفي پيمانکاران ساختماني ،تاسيساتي و تجهيزاتي در

فرآيندي که وزارت نيرو مدعي شد که از طريق واگذاري نيروگاه،

گفتوگو با يک خبرگزاري مدعي شد «بخش خصوصي انگيزه الزم

تهاتر بدهيها را با قرارگاه سازندگي خاتماالنبيا و شرکت مپنا انجام

براي سرمايهگذاري در صنعت برق را ندارد و به نظر نميرسد که با

دهد و بعد از مصوبه هيئت وزيران در سال ( 1390پرداخت حدود

سياستهاي فعلي ،تغيير مطلوبي در اين زمينه ايجاد شود».

 7هزار ميليارد تومان از بدهيهاي وزارت نيرو به بانکها و تبديل

لزوم ايجاد انگيزه و تقويت احتمال حضور در يک صنعت با استفاده

شدن آن به بدهي) وزارت نيرو در عمل توانست با استفاده از سهام

مشوقهايي از اين دست ،کامال منطقي بهنظر ميرسد اما به داليل

شرکتهاي قابل واگذاري ،بدهيهاي خود به بانکها را تسويه کند.

مختلف از جمله «سهم کم مشوقها از هزينه کل»« ،عدم اطمينان

البته اين رويکردي است که در سال جاري نيز دنبال ميشود و

سرمايهگذار به تداوم مشوقها»« ،اهميت کم شاخصهايي مثل

در ابتداي خردادماه اعالم شد که دولت  800ميليارد تومان از سهام

نرخ سود نسبت به ساير متغيرهاي تصميمگيري» و«تغيير مداوم

خود را در شرکت نيروگاه دماوند بابت رد ديون به بنياد شهيد و امور

سياستها و اولويتها» باعث شده که سرمايهگذاران را نتوان با اين

ايثارگران واگذار ميکند.

روش به صورت مداوم در صنعتي با مختصات صنعت برق جذب کرد.

شايد به همين دليل است که در تجزيه و تحليل سرمايهگذاري

در اين شرايط الزم است که در اين صنعت سرمايهگذاران قدرتمندتر

بخش غيردولتي گفته شده است« :از کل سرمايهگذاريهاي انجام

با توان ريسک باال وارد شوند که ضمن امکان تامين منابع مالي قدرت
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پذيرش ريسک هايي از اين دست را نيز داشته باشد.

در حال حاضر بسياري از بانکها با ايجاد شرکتهاي تخصصي در حوزه

اين درحالي است که در مهرماه سال جاري بانک ملت اعالک کرد با

انرژي (به صورت مالکيت صددرصدي يا سهام غالب) سعي کردهاند ضمن

 141ميليون يورو در راه اندازي طرح توسعه نيروگاه سيکل ترکيبي

تامين منابع مالي طرحها ،در حوزه مديريت سرمايه و فعاليتها نيز ايفاي

خرمشهر يعني افزايش دو واحد گازي به اين نيروگاه مشارکت ميکند

نقش کنند.

که با بهرهبرداري از فاز دوم و راهاندازي دو واحد گازي جديد324،
مگاوات به ظرفيت توليد برق اين نيروگاه افزوده خواهدشد.

براي مثال در هيجدهم بهمن ماه  1389اعالم شد مجيد نامجو»
وزير نيرو« ،محمد بهزاد» معاون امور برق و انرژي اين وزارتخانه« ،رامين

اين درحالي است که  20ماه از زماني که نيروگاه  13ميليارد ريالي

پاشايي فام» رييس هيات مديره و مديرعامل بانک سپه و «ميرعلي

بيوگاز خاورميانه ،با مشارکت بانک ملت و با حضور وزير کشور به

ياري» مدير عامل شرکت مديريت سرمايهگذاري اميد ،تفاهمنامهاي

صورت رسمي به بهرهبرداري رسيده بود ،ميگذرد و بانک صادرات

را امضا کردند که احداث نيروگاههاي حرارتي اعم از گازي ،بخاري و

نيز با حدود  4هزار ميليارد ريال در نيروگاه  500مگا واتي سيکل

سيکل ترکيبي به ظرفيت چهار هزار مگاوات و ظرفيتسازي براي توليد

ترکيبي زواره حضور دارد.

حداقل يکهزار مگاوات برق از طريق ايجاد مولدهاي توليد پراکنده ()DG

و يا مولدهاي توليد همزمان حرارت و برق ( )CHPازجمله موضوعات
شاخص آن بود.
براساس اين تفاهم نامه ،بانک سپه به عنوان بانک عامل ،تامين منابع
مالي و شرکت مديريت سرمايهگذاري اميد به عنوان سرمايهگذار ،اجراي
طرحهاي موضوع تفاهمنامه را برعهده خواهند داشت.
اين گونه موارد به نوعي مبين اين نکته است که اگرچه ادبيات بانکها
در خصوص تعامل با صنعت برق دچار تغييراتي شده و تالش ميکنند
خود را به عنوان يک عابربانک تعريف نکنند ،اما در عمل حاضر نيستند

تکرار نقشها

بانکها ميتوانند يکي از شاخصترين منابع سرمايهگذاري و تامين منابع

مالي براي صنعت برق باشند و اين موضوعي است که ظاهرا ً قرار نيست
در نگاه دولتمردان تغييرکند.

وزير نيرو زماني که در خصوص واگذاري نيروگاهها به بانکها جهت
تسويه بدهي دولت به آنها سخن ميگفت به طور مشخص مدعي شد که
«اين موضوع ميتواند ظرفيت جديدي را براي دريافت تسهيالت جديد
بانکي جهت اجراي پروژه هاي صنعت آب و برق ايجاد کند».
رويکرد اخير بانکها به نوعي تالش براي فاصله گرفتن از يک منبع

مسئوليت حقوقي چنين مواردي را بپذيريند و زبان تعامل با آنها در قالب
جديد اما با مفهوم قبلي است.

بانکهاي سرمايهاي کدامند

در يکي از جلسات تخصصي سرمايهگذاري بانکي ،يکي از مديران ارشد
به صراحت اعالم کرد که «ما بانک سرمايهاي نيستيم ،بانک اعتباري
هستيم و پول مي دهيم».
توجه به اين موضوع ميتواند راهگشاي افراد يا شرکتهايي باشد که
براي دريافت منابع مالي يا حمايت در تامين سرمايه ،به اين حوزه چشم
دوختهاند.

مالي صرف (سرمايهگذار صرف) است اما در عمل مشاهده ميشود که

مهمترين وجه تمايز بانک سرمايهگذاري از بانک تجاري ،سبد مشتريان

اين حرکت در قالب ايجاد واسطههاي تحت عنوان شرکتهاي انرژي

و خدمات آنهاست ،بنابراين نميتوان از بانکي که سبد مشتري و خدمت

درحال انجام است.

آن ماهيت اعتباردهي به فعاليتهاي خاص است ،انتظار داشت در
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حوزههاي ديگر وارد شود.
مشتريان بانک سرمايهگذاري شرکتها هستند و وظيفه اصلي اين
بانک ،کمک به شرکتها براي تامين مالي است که ميتواند اشکال
متنوعي به خود گيرد که در اين جا به چند نمونه آن اشاره ميشود.
نکته مهم ديگر اينکه بانکهاي اعتباري در حالت معمول تنها به
دريافت نرخ سود و تملک وثيقه (در صورت شکست تجاري وامگيرنده)
اقدام مينمايند ،درحالي که بانکهاي سرمايهاي در بازار غيرپولي هم
وارد ميشوند و در صورت لزوم در شرايط بحراني ضمن ورود به عمليات
مديريتي ،حتي ممکن است در نقش وکيل شرکت عمل کرده و دستمزد
خود را از حجم فروش دريافت کنند.
درحالي که بانکها در حالت متعارف اقتصاد ايران تنها به فروش اوراق
مشارکت اقدام ميکنند ،بانک سرمايهگذاري با قراردادن نام خود ذيل
اوراق قرضه شرکت ،به اين فرآيند كمك ميکند.
سرمايهگذاري خطرپذير که به حوزه تخصصي سرمايهگذاري (و دخالت
در مديريت و هدايت شرکتهاي جوان) اشاره ميکند از جمله ديگر
حوزههايي است که بانکهاي سرمايهگذاري نيز در آن وارد ميشوند.

بازگشت ديرهنگام سرمايه

فرصت سازي

حقيقت اقتصاد ايران آن است که حوزه انرژي كشور دو حوزه مشخص
دارد که نميتوان در کوتاهمدت ،انتظار ادغام آنها را داشت اما نکته مهم

يکي از نکاتي که سيستم بانکي به شدت نسبت به آن حساسيت نشان

در اين ميان آن است که اين دو حوزه هر کدام به داليلي ميتوانند

ميدهد ،برخ بازگشت سرمايه است ب ه گونهاي که مدير اعتبارييکي از

براي جذب سرمايه و منابع مالي در اولويت قرار گيرند.آسيبشناسي اين

بانکها به مديران بخش سرمايهگذاري اين بانک گفته است :سيستم ما

حوزهها نشان دهنده آن است که اطالعات جامعه سرمايهگذار و فعاالن

از زماني که پول را دريافت ميکنيد به صورت شمارنده (کنتور) بدهي

اقتصادي آن کاربردي و مطلوب نيست .درحالي که برخي شرايط به

شما را حساب ميکند پس دقت کنيد که سود ساليانه شما تضمين باشد.

عنوان نقطه قوت اين صنعت ميتواند مورد توجه قرار گيرد ،قرارگرفتن

نکته قابل توجه در اين ميان آن است که بانکهاي خصوصي يا

در سايههاي تاريک اطالعات و عدم شناخت ،به عنوان نقاط ضعف

شبهخصوصي که داراي سازوکار مجمع و انتخاب مديريت براساس نظر
مجمع هستند ،به اين متغير حساسيت بيشتري نشان ميدهند و در

محسوب ميشود.
حقيقت اين است که حتي در شرايط کنوني و ضعفهايي که براي اين

شرايطي که بانکسپه به عنوان يک بانک دولتي که اتفاقاً قرار نيست

صنعت بخصوص در حوزه زيرساخت و سياستگذاري مطرح ميشود،

خصوصي هم بشود ،اقدام به سرمايهگذاري سه ميليارد و دويست ميليون

صنعت برق به دليل گستردگي فعاليتها و امکان استقالل از دولت

دالري در يک ميدان نفتي ميکند که حداقل پنج سال براي شروع

(نسبت به نفت) ميتواند فرصت مناسبتري براي سرمايهگذار باشد به

بازدهي آن زمان الزم است و سرمايه آن در دورهاي بيش از  10سال از

شرط آنکه از يک سو شاخصها و متغيرهاي مد نظر آن مورد توجه قرار

زمان شروع سرمايهگذاري باز ميگردد ،بانکهاي خصوصي کمتر به اين

گيرد و از سوي ديگر ادبيات و زبان اطالعرساني مناسب اتخاذ شود.

مدل سرمايهگذاري تن ميدهند.
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پيامدهاي تغيير رويكرد تعهدات كاهش
انتشار به رويكرد بخشي در صنعت نفت
پس از )Post- Kyoto( 2012

اعظم محمد باقری  -مریم خلیلی یادگاری

مقدمه

از آن جا كه دوره اول تعهد پروتكل كيوتو ( )2008-2012رو
به اتمام است ،جامعه بينالمللي به دنبال جايگزيني مناسب براي
نظام آب و هوايي بعد از  2012میباشد .با توجه به اینکه احتمال
می رود بر اساس پيشنهادات مختلف اعضاي كنوانسيون تغيير آب و
هوا ( ،1)UNFCCCتعهد كاهش انتشار كشورهاي در حال توسعه
در نظام آينده پذیرفته شود ،ضروري است به منظور كاهش اثرات
منفي احتمالي ،گزينههاي ممكن آب و هوايي آينده مورد مطالعه و
تحقيق قرار گرفته و تبعات احتمالي هر يك از آنها بر شرايط داخلي
كشور بررسي شود.
هر چند متعهد شدن كل اقتصاد كشورهاي در حال توسعه بعيد به
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نظر ميرسد اما با توجه به اینکه يكي از محتملترين رويكردها در
مورد نظام آينده آب و هوايي ،تعيين اهداف كاهش انتشار بصورت
بخشي است ،ميتواند بخشهاي اصلي آلودهكننده اين كشورها را در
تعهدات كاهش انتشار درگیر نماید.
قسمت عمده انتشار گازهاي گلخانهاي در ايران ناشي از بخش
انرژي است و منابع عمدهاي از انتشار در قسمتهاي مختلف صنعت
نفت وجود دارد .بنابراين چنانچه اين رويكرد ،جامعيت يافته و
تعهدات آينده كاهش انتشار بصورت بخشي تعريف و به تصويب
ش اجتناب ناپذیر
برسد ،در اين صورت آسيبپذيري كشور در اين بخ 
خواهد بود .به همین دلیل مطالعه و بررسي پيامدهاي احتمالي تغيير
رويكرد تعهدات بر صنعت نفت كشور و اتخاذ تصميمات مناسب

محیطزیست

برای حداقل سازی نمودن اين اثرات براي ايران بسیار ضروري و مهم

كنوانسيون تغيير آب و هوا بوده و بخش اعظم مباحث آن را عرضه

است.از این رو محور اصلي اين مقاله به این موضوع اختصاص دارد.

اعتبارات كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي از كشورهاي در حال

در بخش اول اين مقاله به بررسي رويكردهاي آب و هوايي بعد از

توسعه در اثر انجام پروژههاي مكانيسم توسعه پاك ( 2)CDMتشكيل

 2012می پردازیم و در بخش دوم رويكرد بخشي به عنوان يكي از

داده است .پروتكل كيوتو بر اساس ساختاري باال به پايين ،اهداف

رويكردهاي پيشنهادي بعد از  2012مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

كاهش انتشار را در كل اقتصاد و بصورت ملي تعريف و محدوده زماني

تأثير رويكرد بخشي بر بازار كربن در بخش سوم و بررسي مشكالت

 2008-2010را براي برآورده نمودن اين اهداف در نظر گرفته است.

صنعت نفت كشور در مواجهه با اعمال رويكرد بخشي كاهش انتشار

اما تنها كشورهاي توسعهيافته عضو  Annex1را متعهد به كاهش

نیز در بخش چهارم بررسی خواهد شد .به تهديدها و فرصتهاي

انتشار نموده است .اين پروتكل در برآورده نمودن اهداف كاهش

رويكرد بخشي در صنعت نفت كشور در بخش پنجم پرداخته شده و

تغيير آب و هوا نقاط قوت و ضعفيداشته است.

در بخش آخر نتيجهگيري و پيشنهادات جهت كاهش آسيبپذيري
صنعت نفت در مواجهه با رويكرد بخشي ارائه خواهد شد.

عمدهترين نقطه قوت پروتكل كيوتو به مكانيسمهاي انعطافپذيري
مبتني بر بازار آن مربوط ميشود كه به منظور حداقلسازی هزينههاي
كاهش انتشار در نظر گرفته شده است .اين مكانيسمها به كشورهاي

رويكردهاي آب و هوايي بعد از 2012

متعهد اجازه ميدهند كه اهداف كاهش انتشار خود را در هر جا كه

تاكنون پروتكل كيوتو اولين گام اساسي به سوي رسيدن به اهداف

حداقل هزينه را دارد برآورده نمايند .در ميان مكانيسمهاي بازاري
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پروتكل كيوتو ،تاكنون مكانيسم توسعه پاك توانسته به عنوان ابزاري

و حتي توسعه نيافته براي کاهش انتشارات يا استفاده از مشوقهاي

كه مشاركت كشورهاي در حال توسعه عضو  Non- Annexرا در

بينالمللي نيز در تصويب هر رويکرد مؤثر خواهد بود.

تأثيرگذاري بر فعاليتهاي كاهش انتشار كشورهاي توسعهيافته عضو

سؤال مهم اين است كه آيا رويكرد باال به پايين پروتكل كيوتو كه

 Annex1در نظر دارد ،عمل نموده و در كنار هدف كاهش انتشار

اهداف را در سطح ملي و با توجه به يك محدوده زماني تعيين نموده،

گازهاي گلخانهاي ،اهداف توسعه پايدار را نيز در اين كشورها دنبال

بعد از  2012نيز به همين شكل ادامه خواهد یافت؟ يا برخي اصالحات

مينماید .همچنين پروتكل كيوتو اصل «مسئوليتهاي مشترك اما

بر آن صورت گرفته و يا

متفاوت» را با رهبري كشورهاي توسعه يافته هدايت كرده است .با
اين وجود ،ضعفهايي را ميتوان براي اين نظام برشمرد .از جمله
میتوان به عدم حضور كشورهاي با آاليندگي باال نظير چين و آمريكا
در تعهدات كاهش انتشار اشاره نمود .ضمن آنكه اين پروتكل ،انگيزه
كافي براي استفاده از تكنولوژيهاي بزرگ مقياس با كربن پايين را
بوجود نیاورده زیرا كيوتو اهداف كاهش انتشار را بصورت كوتاهمدت

عمدهترين نقطه قوت
پروتكل كيوتو به مكانيسمهاي
انعطافپذيري مبتني بر بازار
آن مربوط ميشود كه به منظور
حداقلسازی هزينههاي كاهش
انتشاردرنظرگرفتهشدهاست

رويكردهاي پايين به باال
جايگزين آن خواهد
شد؟ پيشنهادات ارائه
شده عمدتاً بر استقرار
رويكردهاي پايين به باال
استوار است و ديدگاه

تعريف نموده و تبعاً در كوتاهمدت امكان تغيير زيرساختها وجود

كلي آنها اين است كه اين رويكردها جامعيت كمتر ولي قابليت كنترل

ندارد .سرمايهگذاران نيز انگيزه كمتري برای شرکت در فعاليتهاي

و مديريت بهتري دارند .لذا عمده تالشها بر استقرار رويكردهاي

كوتاهمدت ،خواهند داشت .همچنين شركتهايي كه در برآورده

بخشي كاهش انتشار متمركز بوده است.

نمودن اهداف كاهش انتشار خود با هزينههاي باال مواجه هستند
با دو وضعيت مواجه خواهند بود .یعنی رقابت با شركتهايي كه
چنين محدوديتي ندارند و يا تصميم برای انتقال بخشی و يا تمامي

رويكرد بخشي به عنوان يكي از رويكردهاي پيشنهادي
بعد از 2012

فرايندهاي انتشاردهنده خود به جايي كه سياست آب و هوايي

رويکرد بخشي كاهش انتشار در اثر عملکرد ناقص مکانيسمهاي

محكمي ندارد .در اين صورت كل انتشار كاهش نمییابد بلكه از

پروتکل کيوتو پيشنهاد شده است .در واقع از آنجا که مکانيسمهاي

مكاني به مكان ديگر منتقل خواهد شد .بدين ترتيب با توجه به

مبتني بر بازار قادر به تشویق کشورهاي در حال توسعه و بويژه

آنچه گفته شد ،پروتكل كيوتو تنها به برآوردن كاهشهاي حداقل

اقتصادهاي نوظهور به کاهش گازهاي گلخانهاي نبود ،کشورهاي

انجاميده و اهداف مورد انتظار آن محقق نشده است.

صنعتي راهحلهاي جديدي را جستجو نمودند .همانطور كه گفته

اكنون كه اولين دوره تعهد پروتكل كيوتو رو به اتمام است ،جامعه

شد مکانيسمهاي پروتکل کيوتو بسيار منعطف بوده و بر اساس هزينه

بينالمللي در حال بحث و مذاكره در مورد چارچوب آب و هوايي بعد

حاشيهاي مشابه براي کشورهاي عضو طراحي ش دهاند .ضمن آنكه

()COP13

پروتکل کيوتو امکان تجارت انتشار را با تضمين مقرون به صرفه

تا كنفرانس مكزيك ( )COP16ادامه داشته و پیشنهادات زیادی

بودن هزينههاي كاهش انتشار فراهم كرده است .با اين حال ،رويكرد

براي سياست آب و هوايي آينده از سوي كشورهاي مختلف ارائه

بخشي به كشورها در تعيين بخش و سهم كاهش انتشار آن بخش

و رويکردهاي مختلفي با توجه به اهداف آنها ،حوزه جغرافيايي و

بصورت محلي ،حق انتخاب ميدهد.

از سال  2012ميباشد .اين مذاكرات از كنفرانس بالي

نحوه مديريت فرايند کاهش مطرح شده است .با اين وجود ،تمامي

در حال حاضر ،برخي از كشورهاي اصلي انتشاردهنده گازهاي

اين رويکردها به ميزان قوت و ضعف آنها در مذاکرات بينالمللي

گلخانهاي حاصل از فعاليتهاي اقتصادي ،هيچ هزينهاي را براي

بستگي دارد .از سوي ديگر ،ميزان آمادگي کشورهاي در حال توسعه

انتشارات خود تقبل نميكنند .به همين دليل ،ساير کشورها مايلند
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تا آنها را به کاهش انتشارات با استفاده از مکانيسمهاي بينالمللي

تكنولوژي در آن بخشها صرفنظر از هزينهاي كه دارند بايد اتفاق

جديد تشويق نمايند .استفاده از رويكرد بخشي كاهش انتشار ميتواند

بيفتد كه اين وضعيت ،توازن در توسعه تكنولوژي در ميان بخشهاي

اين كشورها را در تعهدات كاهش انتشار شریک نماید.

مختلف را به دنبال خواهد داشت.

از سوي ديگر ،رژيم كنوني كاهش تغييرات جوي جهاني با ايدهآل

كاهش هر تن از انتشارات گازهاي گلخانهاي فارغ از اينكه كجا و در

جهاني اقتصاددانان فاصله داشته و به نظر نميآيد كه ايدهآلهاي

كدام بخش صورت گيرد ،همان تأثير زيست محيطي را دارد .بنابراين

مکانيسمهاي مبتني بر بازار را برآورده نمايد .مباحث قيمتي نيز از

يك رژيم آب و هوايي بسيار کارآمد از نظر اقتصادي این اجازه را

ديگر مسائل پيش رو در رژيم كنوني تغيير آب و هوا به شمار ميرود.

ميدهد که كاهش انتشارات در هر جايي كه هزينه كمتري دارد ،رخ

حتي تعهدات كشوري نيز ضرورتاً قيمت يكسان كربن را در يك

دهد .رويكردي كه فقط بخشهاي خاصي را مورد هدف قرار ميدهد

كشور برقرار نميكند .دولت ها بر ابزارهاي سياستگذاري متنوعي

ميتواند منجر به افزایش هزينههاي تعهد شود .بنابراین ،رويكردهاي

به همراه مفاهيم هزينهاي مبتني بر نحوه پيشرفت فرايند اجرا 3تكيه

بخشي بايد دقت كنند تا مبادا سوء استفادههاي هزينهاي به تدريج

دارند .ساير كشورهايي كه در حال حاضر تعهدات خاصي در قبال

در ميان منابع مختلف گازهاي گلخانهاي ايجاد نشود.

پروتكل كيوتو ندارند نيز فاقد چارچوب اجرايي الزم ميباشند .به اين

رويكرد بخشي يكي از روشهايي است كه مورد توجه قرار گرفته

ترتيب ،برخي رويكردهاي جهاني بخشي ميتواند اين كشورها را در

و سهولت اجرا ،در دسترس بودن دادهها ،برابري بيشتر ،انتقال

توسعه سياستهاي كاهش گازهاي گلخانهاي معقول ياري نمايد.

تكنولوژي بيشتر و كاهش انتشارات هدفمند اين رويكرد را جهت

نقص ديگر در سياستهاي جهاني آب و هوايي عدم وجود يك

تغيير رژيم آب و هوايي جالب توجه نمودهاست.

اميد بلندمدت ميباشد .سياستهاي آب و هوايي معموالً به صورت

براي كشورهاي صنعتي ،معيارهاي انرژيبري به عنوان نقطه آغازي

دورهاي تعريفشده و در صورت مثبت بودن عملکرد ،ادامه مييابند.

براي مذاكرات دوباره درباره اهداف بخشي به شمار میروند .براي

به اين ترتيب ،يك همكاري مبتني بر رويكردهاي بخشي ميتواند

كشورهاي در حال توسعه ،اهداف نهايي ،اهداف شدت انتشار گازهاي

در درگير كردن بخشهاي خاص براي توسعه تكنولوژيهاي نويني

گلخانهاي هستند كه هيچ محدوديتي را بر رشد مطلق انتشارات در

تالش نماید كه براي دستيابي به كاهش هاي عمده از سطوح فعلي

بخش مذكور تا زمانيكه شدت انتشار گازهاي گلخانهاي رو به بهبود

انتشار مورد نياز خواهد بود.

است ،اعمال نميكنند.

رويکردهاي بخشي با توجه به بخشهاي صنعتي توليدکننده كه

يكي از سئواالت كليدي در رويكرد بخشي اين است كه كدام

بيشترين مقدار گازهاي گلخانهاي را دارند ،تنظيم شدهاند .يكي

بخشها متعهد به كاهش انتشار شوند ،زيرا اين امر بر ساختار چنين

از مهمترين بحثها در انتخاب رويكردهاي بخشي كاهش انتشار،

برنامهاي تأثير خواهد گذاشت .بخش برق و بخشهاي صنعتي انرژي

توازن و توسعه تكنولوژي است .به اين ترتيب كه تا زماني كه اهداف

بر اصلي (نظیر آهن و فوالد ،آلومينيوم ،پااليش نفت ،سيمان ،آهك

بصورت ملي و در كل اقتصاد مطرح باشد ،تكنولوژيهاي مختلف

و خمير و کاغذ) به خوبي مورد مطالعه قرار گرفتهاند زيرا خصوصيات

كاهش انتشار در كل اقتصاد به منظور برآورده نمودن اهداف تعريف

زیر در تمام اين بخشها مشترک ميباشند:

ميشوند .توسعه تكنولوژي تا زماني كه هزينه نهايي بكارگيري
تكنولوژيهاي كاهش انتشار باال نرفته ادامه مييابد .بعد از افزايش
اين هزينه ،توسعه تكنولوژي تنها منوط به تكنولوژيهاي ارزانتر

 تعداد نسبت ًا كم بازيگران

 جمعآوري نسبت ًا آسان آمار و دادهها

 محصوالت تقريب ًا همگن (بجز در مورد پااليش نفت و خمير و كاغذ)

خواهد شدو لذا توازن در توسعه تكنولوژي از بين خواهد رفت .در

 مشاركت در تجارت جهاني (بجز در مورد برق)

اين صورت اگر بخشها متعهد به كاهش انتشار شوند ،بكارگيري

رويكردهاي بخشي ميتوانند اشكال مختلفي به خود بگيرند و
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ممكن است با توجه به هدف ،حوزه جغرافيايي و نحوه اداره با هم

اين عوامل ميتوانند به طرز متفاوتي نسبت به انتظار فعلي تغییر

متفاوت باشند .همانطور كه گفته شد ،تاكنون تحليلها بر توسعه

يابند .ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي و توليد در بخش صنعتي

چارچوب بينالمللي موجود ،يعني پروتكل كيوتو و مكانيسمهاي آن

نیز چنين خصوصيتي دارند .در عمل مشخص شده كه استفاده از

بعنوان ابزاري براي متعهد كردن كشورهاي در حال توسعه بطور

روندهاي تاريخي براي ارزيابي پيشرفتهاي آتي كاهش انتشار داراي

4

محدوديتهايي است .هرچند اطالعات تاريخي براي درك روندهاي

بعنوان گامي رو به جلو از مكانيسم توسعه پاك ( )CDMپروژه محور

گذشته و آتي ضروري است اما برونيابي دادههاي تاريخي گاهي

پروتكل كيوتو طراحي شده است .اين مكانيسم فرصتي براي هر

به نتيجهگيري غلط منجر ميشود .مشكالت استفاده از دادههاي

كشور جهت حضور در فعاليتهاي كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي

تاريخي در نمودارهای  1و  2به تصوير كشيده شدهاند .اين دو نمودار

با دورنماي دريافت اعتبارات گازهاي گلخانهاي را ارائه خواهد نمود.

به مقايسه اطالعات قبلي در زمينه ميزان انتشار  CO2از فرايند

گستردهتر متمركز شده است .مكانيسم اعتباردهي بخشي

()SCM

اعتباردهي ميتواند بر اساس خط پايه انتشار بخشي احتماالً كشوري

توليد برق و گرما در چين تا سال  2020و دادههاي حاصل از آژانس

يا سياستهاي از پيش تعيين شده و تعريف همكاري آنها در كاهش

بينالمللي انرژي ( )IEA 2007ميپردازد .نمودار ( ،)2روند انتشار

گازهاي گلخانهاي بر بيش از روند وضعيت موجود مبتني باشد .در

 CO2در هر بار توليد برق و گرما را مورد بررسي قرار ميدهد و

مقايسه با  CDMكه در آن تنها كارخانههاي مستحق اعتبارات

نمودار ( )3نيز روند تاريخي ميزان انتشار  CO2را به ازاي  GDPدر

گازهاي گلخانهاي وارد فرايند ميشوند ،مكانيسم اعتباردهي بخشي

هر بخش صنعت برآورد ميكند.ارقام نشان دهنده تفاوت چشمگيري

فرض ميكند كه كليه كارخانههاي مشمول موضوعات بخشي،

در روندها طي  15سال گذشته ميباشند .متعاقب اين تغييرات،

عملكرد خود و مقدار اعتبارات تخصيصي به آن را در فرآيند تعريف

نتايج برونيابي به شدت تحت تأثير سالهاي در نظر گرفته شده

خواهند كرد (شكل .)1

بعنوان مبناي برونيابي است .در هر دو نمودار برونيابي روند  5سال

نمودار .1مكانيسم توسعه پاك در برابر مكانيسم اعتباري بخشي

گذشته به برنامهريزي كام ً
ال متفاوتي نسبت به برونيابي مبتني بر
 10يا  15سال گذشته منجر خواهد شد.
عدم اطمينان در خصوص توسعه آتي ،ريسك تعيين خطوط پايه

اعتباردهي بسيار باال يا پايين را در بر ميگيرد .تخمين باالتر از
حد خطوط پايه اعتباردهي ميتواند به اعتباردهي اضافي مقادير
نمودار  .2برونيابي روند انتشارات قبلي  CO2به ازاي مقدار
توليد برق و گرما در چين

تعيين خطوط پايه اعتباردهي انتشار بخشي معتبر ،از پيش
نيازهاي كليدي عملكرد مؤثر مكانيسم اعتباردهي

بخشي()SCM

است .ميزان انتشارات گازهاي گلخانهاي تحت تأثير عوامل فراواني
نظير رشد اقتصادي ،رشد جمعيت ،قيمتهاي جهاني سوخت،
نوآوري در تكنولوژي ،بهبود الگوهاي سبك زندگي و نظاير آن است.

56

محیطزیست

قابل مالحظه از انتشارات معمول منجر شود كه موجب كاهش

كليدي اين است كه كدام ابزار سياستي جايگزين ميتواند براي

يكپارچگي زيستمحيطي مكانسيم و بطور بالقوه منجر به سقوط

كاهش انتشارات گازهاي گلخانهاي در اين بخش بكار رود .در

احتمالي بازار جهاني كربن شود .در صورت برآورد كمتر خط پايه

ارزيابي اين روشهاي جايگزين میبایست ،تعدادي از معيارهاي

اعتباردهي ،ممكن است عليرغم كاهش صورت گرفته در آن بخش

متفاوت (تاحدودي متضاد) نظير نشت كربن ،كارآيي ابزار بازار كربن،

صنعت هيچگونه اعتباري صادر نشود .پس مكانيسم هيچ مشوقي

پيشرفت تكنولوژيكي ،پايش انتشار گازهاي گلخانهاي و ايجاد خطوط

براي اقدام كاهشي صادر نميكند.

پايه و سهم در انتشارات جهاني نيز مدنظر قرار بگيرند.

بدين ترتيب چالش كليدي ،ايجاد خط پايه اعتباردهي انتشار بخشي

عالوه بر معيارهاي ارزيابي تناسب  SCMبراي بخش هاي مختلف،

بصورتي است كه قادر باشد سيگنالي كه ميبايست اندازهگيري

الزم به ذكر است كه  SCMنيازمند نقش بسيار فعال و قوي دولت

شود (اقدام كاهشي در بخش) را از پارازيت (ديگر عوامل مؤثر بر

كشور ميزبان در سازماندهي و اجراي آن است .بنابراين  SCMممكن

انتشارات گازهاي گلخانهاي) متمايز نماید .در برخي موارد تأثير

است براي كشورهاي داراي ظرفيتهاي قانوني محدود مناسب نباشد.

عوامل خارجي (نظير قيمتهاي جهاني سوخت) بر انتشارات گازهاي

در صورت برقراري گزينههاي سياستي در رويكردهاي بخشي،

گلخانهاي ممكن است بيشتر از اثرات معيارهاي بكار رفته براي

شناسايي ذينفعان ،چارچوب حکومتي و الزامات قانوني از اهميت

كاهش انتشارات باشد.

خاصي برخوردار میباشد .همچنين نحوه برگزاري جلسات مذاکره

خط پايه اعتباردهي انتشار بخشي بر اساس معيارهاي متفاوتي ايجاد

براي رويکردهاي بخشي و وظايف و محدوديتهاي ممکن براي

ميشود .با اين تفاصيل ،رويكردهاي تعيين خط پايه انتشار قطعي،

انجمنهاي صنفي صنايع در اين مذاکرات نيز بايستي مشخص باشد.

خطوط پايه انتشار شاخصگذاريشده و خطوط پايه نفوذ تكنولوژي

به اين ترتيب ،مقوله ادغام با  UNFCCCبه ميزان زيادي به نوع

نمودار  .3برونيابي روند انتشارات قبلي  CO2حاصل از توليد
گرما و برق به ازاي  GDPدر چين

انتظار گروههاي مختلف از رويکردهاي بخشي بستگي دارد.

وضعيت رويكرد بخشي در بازار کربن

بازار كاهش انتشارات كربن ،دو بازار اجباري و داوطلبانه را در بر
ميگيرد .بازار اجباري كربن تحت مكانيسمهاي پروتكل كيوتو و
مبتني بر پروژه ميباشد .مكانيسمهاي پروژهمحور كيوتو نقش مهم و
مؤثري در بازار ايفا ميكنند .اين مكانيسمها به منظور برآورده نمودن
سهميههاي الزامآور كربن برقرار شدهاند.
نهادهايي كه در چارچوب قوانين و مقررات كيوتو قرار ندارند ،در
بازار داوطلبانه فعاليت ميكنند كه ميتوانند در چارچوبي الزامآور

قابل شناسايي ميباشند .خط پايه اعتباردهي انتشار بخشي ضرورتاً

نيز قرار گيرند .اين بازارها شامل تمامي خريدهاي جبران انتشار

نبايد براي كل شبكه ايجاد شود بلكه ميتوان بخش را به چند زير

كربن شركتهايي ميشوند كه اعتبارات كربن موجود را به داليل

مجموعه متمايز محصوالت يا خدمات ارائه شده و يا عوامل عمده

شخصي يا استراتژيك نپذيرفته و يا آنها را به صورت اعتبارات اعطايي

توليد انتشارات گازهاي گلخانهاي تقسيم نمود.

دريافت نمودهاند .قوانين و مقررات اعتبارات كربن بين دفاتر ثبتي

در ارزيابي اينكه آيا مكانيسم اعتباردهي بخشي ( )SCMروش

بازار اجباري و بازار داوطلبانه بسيار متفاوت است .لذا تحت هر بازار،

مناسبي براي يك بخش به شمار ميرود يا خير ،اولين سئوال

مكانيسمهاي مختلفي براي فعاليتهاي خاص و با موقعيتهاي
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خاص يك پروژه ميتواند برقرار گردد.

براي اعتبارات مبتني بر بخش با عدم قطعيت مواجه ميباشد.

مكانيسمهاي انعطافپذير پروتكل كيوتو دو ابزار مختلف را در بازار

تخمينهاي عرضه و تقاضاي اعتبارات در سالهاي 2013-2020

كربن معرفي ميكنند .سهميه انتشار به مقادير مجاز انتشار اشاره

بشدت نامطمئن است و به عوامل زیر بستگي دارد:

دارد و مقادير معين انتشار گازهاي گلخانهاي معادل با يك تن

 سرعت رشد بخشهاي متعهد در كشورهاي در حال توسعه؛

دياکسيدکربن را نشان ميدهند .اعتبارات كربن كه به جبرانها

 نحوه تأثير سياستهاي كاهش انتشار بر انتشارات گازهاي

اشاره دارند ،نشاندهنده مقادير تأييد شده كاهش انتشار گازهاي
گلخانهاي معادل با كاهش يك تن معادل دياکسيدکربن ميباشند.
اين دو ابزار ميتوانند بصورت جداگانه يا تــركيبي در برنامـههاي

گلخانهاي؛
 بخشهاي تحت پوشش مكانيسم اعتباردهي بخشي
يا تجارت بخشي؛

قــانوني كه انتشاردهندگان بر اساس يك محدوديت يا تحت يك

 ميزان برآورد خطوط پايه؛

الزام كاهش انتشار جداگانه تعيين ميكنند ،مورد استفاده قرار گيرند.

 جذابيت مشوقهاي مكانيسم بخشي براي كشورها.

بازارهاي كنوني كربن با عدم اطمينان درباره نقش تجارت انتشار
در سالهاي بعد از  2012مواجه ميباشند.
با اينحال ،تعهدات بلندمدتتر به عنوان
محرك مهميدر اين بازار و در برنامه
تجارت انتشار اتحاديه اروپا ديده ميشود.
برخي از كشورها نيز با اشاره به ابتكار
عملهاي داخلي و ادامه آنها بعد از 2012
سعي در كاهش عدم اطمينان بازار دارند.
بطور كلي ،بازارهاي مستقل اما مرتبط ،بر
عملكرد يكديگر تأثير ميگذارند .به اين
ترتيب ،تقاضاي يك نوع گواهي انتشار
ميتواند بر تقاضاي ساير گواهيها مؤثر

همچنين در برنامه تجارت انتشار اتحاديه اروپا ( )EU ETSدر

ميزان انتشارات گازهاي
گلخانهاي تحت تأثير عوامل
فراواني نظير رشد اقتصادي،
رشد جمعيت ،قيمتهاي جهاني
سوخت ،نوآوري در تكنولوژي،
بهبود الگوهاي سبك زندگي
و نظاير آن است .اين عوامل
ميتوانند به طرز متفاوتي نسبت
به انتظار فعلي تغییر يابند

بوده و توجه خريداران را به خود جلب نمايد.
حجم عرضه آتي اعتبار در مركز توجه مباحثات مربوط به بازار

()SCM

سالهاي بعد از  ،2012اعتبارات معلق
 CDMو  ،JIبا عدم قطعيتهايي روبرو
ميباشد .سه عامل بر مقدار اعتبارات جهت
استفاده تا  2012تأثير ميگذارد:
 سياست توجه به اعتبارات

CDM

در ساير سيستمهاي تجارت نظير سيستم
اياالت متحده؛
 ديدگاه بازار نسبت به تعهدات
اتحاديه اروپا ،تحت هيئت بازنگري ،جهت
محدود کردن بخشهاي مشخص

CDM

براي بازار  EU ETSبعد از 2012؛

 گسترش مباحثات بينالمللي درباره مكانيسم اعتباردهي
بخشي؛

مبتني بر رويكردهاي بخشي قرار دارد .اين مكانيسمها با هدف خلق

رويكرد بخشي همانند ساير رويكردهاي پيشنهادي براي مبارزه با

مشوقهاي مالي جهت تقويت عملكرد كاهش انتشارات پيشنهاد

تغيير آب و هوا از نقاط قوت و ضعفي برخوردار است .اين رويكرد

شدهاند .پتانسيل عظيمبراي ايجاد اعتبارات بدون وجود تقاضاي الزم

هنوز در مرحله ارائه پيشنهاد به سر ميبرد .كشورهاي توسعهيافته با

ميتواند قيمت كربن را كاهش داده و كاهش انتشارات در كشورهاي

در نظر گرفتن هزينههاي كاهش در كشور خود ،تغييرات ايجادشده

مترصد حمايت مالي از مكانيسم اعتباردهي را با دلسردي مواجه

در معادالت اقتصاد جهاني و ظهور كشورهاي در حال توسعه و فعال

نماید .همچنين قيمت پايين ممكن است مضراتي براي سرمايهگذاري

از نظر اقتصادي ،تمايل دارند اين كشورها را نيز در هزينههاي كاهش

در توسعه و گسترش تكنولوژيهاي كم كربن بهمراه داشته باشد.

شريك نمايند.

همانطور كه در ادامه توضيح داده خواهد شد ،برآورد عرضه و تقاضا
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بخشي ميتواند همكاري كشورهاي داراي اقتصادگذار را به اين كار

انتشارات گازهاي گلخانهاي تغيير نمايد .كشورهاي در حال توسعه

جلب نمايد .مزايا و مضرات حاصل از رويكرد بخشي و اثرات آن بر

پيشرفتهتر ممكن است قادر به دستيابي به كاهش انتشارات

كشورهاي در حال توسعه در اثرات اين رويكرد بر بازار كربن مؤثر

آرمانگرايانهتري نسبت به كشورهاي كمتر توسعه يافته باشند.

خواهد بود.

تمايز در هدف خطوط پايه در ميان هر يك از كشورهاي ميزبان

خطوط پايه انتشار كه از الزامات رويكرد بخشي انتشار است،
بر حسب تكنولوژيهاي موجود در هر صنعت و آمار انتشار قابل
اطمينان ميتواند در سطوح متفاوتي تعيين شود .گاهی كشورها

و بخشها ممكن است مشکالت قابل توجهي را بر اين مكانيسم
تحميل نمايد.

عموماً از مكانيسم اعتباردهي بخشي بعنوان يك مكانيسم جانشين

تمايل دارند اين خطوط باالتر از سطح معمولي تعيين شوند تا ساير

براي مكانيسم توسعه پاك ( )CDMياد ميشود .بر اين اساس

كشورها براي كسب اهداف كاهش انتشار تالش بیشتری نمایند.

پيشنهاد شده كه هيچ پروژه  CDMجديدي در بخشهاي مورد

كاربرد مكانيسم اعتباردهي بخشي ( )SCMدر مقياس بزرگ به

توجه مكانيسم اعتباردهي بخشي ثبت نشود.

تقاضاي كافي براي چنين اعتباراتي از سوي كشورهاي صنعتي نياز

در حقيقت ،وجود همزمان پروژههاي  CDMجديد و مكانيسم

دارد .اجراي يك مكانيسم اعتباردهي بخشي در بسياري از كشورها

اعتباري بخشي ( )SCMممكن است منجر به پيچيدهتر شدن

و بخشهاي صنعت ميتواند عرضه قابل توجه اعتبارات را در پي

مكانيسم شود .به منظور جلوگيري از محاسبه مضاعف كاهش

داشته باشد.

انتشارات ،الزم است ذخيره اعتبارات حاصل از  SCMبراي

هدف كلي خطوط پايه اعتباردهي در مكانيسم اعتباردهي بخشي

پروژههاي  CDMجديد كنار گذاشته شود.

( )SCMبه ميزان زيادي به آرمان كلي اهداف مورد نظر كشورهاي

به نظر ميرسد مكانيسمهاي اعتباردهي بخشي تنها در شماري،

صنعتي وابسته است و ميتواند بر ميزان عرضه و تقاضاي اعتبارات

(نه همه) ،از بخشهاي اقتصاد بكار گرفته میشوند .اين بدين

تأثيرگذار باشد.

معني است كه مكانيسم توسعه پاك ( )CDMو مكانيسم اعتباردهي

هدف از خطوط پايه اعتباردهي ميتواند در ميان كشورها با
توجه به مسئوليتهاي مختلف و توانايي مشاركت آنها در كاهش

بخشي ( )SCMميتوانند به صورت موازي در بخشهاي مختلف
اجرا شوند.
حتي در صورت اجراي دو مكانيسم در بخشهاي مختلف ،نميتوان
از تأثير متقابل ميان آنها غافل شد .بنابراين ،وجود همزمان

CDM

و  SCMدر بخشهاي گوناگون به تدابيري براي جلوگيري از
احتساب مضاعف كاهش انتشار نياز دارد.
بهرحال ،اين چالش در اصل تفاوتي با مكانيسم توسعه پاك كنوني
ندارد كه در آن پروژههاي  CDMدر بخشهاي گوناگون به اجرا در
ميآيند و بر كاهش انتشارات يكديگر تأثير ميگذارند.

مشكالت صنعت نفت كشور در مواجهه با رويكرد
بخشي كاهش انتشار

با توجه به آنچه گفته شد از مهمترين الزامات رويكرد بخشي

كاهش انتشار ،انداز هگيري دقيق داد هها ،ضرايب و منابع انتشار،
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برآورد هزينه اقتصادي -اجتماعي انتشار در مناطق آسيبپذير،

استفاده شده است و به كارگيري اين ضرايب مقادير انتشار

سياستگذار يهاي هماهنگ داخلي و بكارگيري تكنولوژ يها

بدست آمده را با عدم قطعيت روبهرو نموده است .بنابراين

ورو شهاي مناسب كاهش انتشار است .با توجه به اين الزامات

هرچند ممكن است مقادير انتشار دقيق نباشد اما ميزان

ميتوان ميزان آسيبپذيري صنعت نفت كشور را در مواجهه

حساسيت اين قسمتها نسبت به تعهدات كاهش انتشار را

با تعهدات رويكرد بخشي كاهش انتشار مورد بررسي قرار داد.

نبايد ناديده گرفت.

به منظور مشخص شدن ضرورت توجه به بخش انرژي كشور و
حساسيت اين بخش در مواجهه با تعهدات كاهش انتشار چه به
صورت بخشي و چه در سطوح كل اقتصاد ،توجه به آمار انتشار
گازهاي گلخانهاي ناشي از اين بخش ضروري است.
بر مبناي دومين گزارش ملي انتشار تهيه شده توسط دفتر
تغيير آب و هواي سازمان حفاظت محيط زيست ،از مجموع

 1- 4ميزان انتشار  CO2در صنايع باالدستي
ميزان توليد گاز همراه در مناطق خشكي در سال ،1387
 28298/45ميليون مترمكعب و مقدار گاز سوزانده شده
 7920/5ميليون مترمكعب بوده است و ميزان انتشار

CO2

حدود  20/6ميليون تن برآورد شده است.

 375ميليون تن CO2توليد شده در كشور  337ميليون تن

همچنين در این سال ميزان توليد گاز همراه در مناطق دريايي

متعلق به بخش انرژي است كه نشان ميدهد بيش از  90درصد

 16962/4ميليون مترمكعب و مقدار گاز سوزانده شده 6796/3

انتشار  CO2در كشور ناشي از اين بخش است.

ميليون مترمكعب بوده است كه ميزان انتشار  CO2حدود 16/3

از اين ميزان  304ميليون تن به دليل احتراق سوخت و 33
ميليون تن ناشي از سوزاندن گازهاي همراه بوده است .ميزان
انتشار  CO2در بخش انرژي در سال  2010با رشدي تقريباً دو

ميليون تن برآورد شده است .5
 .2-4ميزان انتشار  CO2در صنايع پايين دستي

برابر به  632ميليون تن رسيده است كه  600ميليون تن ناشي
از احتراق سوخت و  32ميليون تن در نتيجه سوزاندن گازهاي

 .1-2-4خطوط لوله انتقال

همراه بوده است .اين مقادير انتشار ميزان آسيبپذيري كشور

مقدار انتشار گاز  CO2ناشي از مصرف ايستگاههاي خطوط

را در مواجهه با تعهدات كاهش انتشار نشان ميدهد.
منابع عمده انتشار در صنعت نفت شامل عمليات اكتشاف
و حفاري ،عمليات استخراج از منابع نفت و گاز در خشكي و

لوله در سال 1380حدود  692/7هزار تن در هر مترمكعب
سوخت مصرفي برآورد شده كه اين ميزان با رشدي معادل 9/7
به  760/1هزار تن در سال  1387رسيده است .6

دريا ،عمليات انتقال نفت خام و فرآورد ههاي نفتي و گازي،
عمليات تصفيه نفت و گاز (پااليشگا هها) و عمليات توليد

 .3-2-4پااليشگا ههاي نفت

محصوالت پتروشيمي ميباشد .ليكن مقادير دقيق انتشار

بر مبناي آمار انتشار ترازنامه هيدروكربوري كشور در سال

گازهاي گلخانهاي در اين قسمتها و حتي منابع اصلي انتشار

 ،1387مقادير انتشار دياكسيد كربن طي سالهاي 1377-87

در آنها مشخص نشده است .ضمن آنكه مقادير ضرايب انتشار

روند ثابت و برخي اوقات كاهشي را طي كرده است.

نيز محاسبه و انداز هگيري نشده است.
به منظور نشا ندادن ميزان حساسيت قسمتهاي مختلف
صنعت نفت نسبت به تعهدات كاهش انتشار ،ناگزير در اين
مطالعه از ضرايب انتشار  IPCCبه منظور اندازهگيري انتشار

60

در این دوره اغلب آالیند هها نظير د ياكسيد كربن به علت
تغيير سوخت پااليشگا هها به گاز طبيعي كاهش قابل توجهي
داشتهاند.

محیطزیست

نمودار .4روند انتشار  CO2در پاالیشگاههای نفت 1377 - 87

صنعت نفت در دو گروه زیر طبقهبندي شده است:
الف -فعاليتهاي مربوط به تغيير روش توليد
 فعاليتهاي در حوزه عمليات توليد و فرآورش نفت

صنعت نفت كشور تاكنون پروژههايي جهت جمعآوري گازهاي
همراه و جلوگيري از سوزاندن آن انجام داده كه اين فعاليتها
اغلب هزينههاي زيادي به همراه داشتهاند اما از ميزان دقيق اين
سرمايهگذاريها اطالعات دقيقي در دسترس نیست.
 تغيير سوخت و جايگزيني گاز طبيعي

صنعت نفت با جايگزيني مصرف گاز طبيعي در بخشهاي
 .4-2-4پااليشگاههاي گاز

ميزان انتشار  CO2پااليشگاههاي گازي در سال  1387حدود
 3381هزار تن بدست آمده است.
 .5-2-4مجتمعهاي پتروشيمي

ميزان انتشار  CO2در مجتمعهاي پتروشيمي (واحدهاي
توليدكننده متانول و آمونياك و  ) ...و در بخش فرايندي حدود 5
ميليون تن در سال  1387بدست آمده است .همچنين ميزان انتشار
در واحدهاي در حال بهره برداري حدود  6630هزار تن و طرحهاي
شركت ملي صنايع پتروشيمي  6967هزار تن بوده است.
بدين ترتيب ،نگاهي به مقادير انتشار بدست آمده ،حاكي از ميزان
آسيبپذيري صنعت نفت كشور در مواجهه با تعهدات كاهش انتشار
ميباشد.
 .3-4فعاليتهاي كاهش انتشار در صنعت نفت
تاكنون در صنعت نفت كشور فعاليتهايي در راستاي كاهش
انتشار انجام گرفته است ولي اين فعاليتها اغلب بطور مستقيم
به منظور كاهش انتشار تعريف نشده و كاهشهاي انجام شده
بصورت غيرمستقيم ميباشد .در حاليكه فعاليتهايي مورد نظر
رويكرد بخشي است كه مستقيماً براي كاهش انتشار گازهاي

گلخانهاي تعريف شده باشند و لذا از اين منظر صنعت نفت با
مشكل مواجه خواهد شد .عمده فعاليتهاي كاهش انتشار در

مختلف انرژي كشور توانسته تا حد زيادي انتشار  CO2را كنترل
نمايد.
 طرحهاي ارتقاي كيفيت فرآوردههاي نفتي و كاهش
آاليندههاي زيست محيطي؛
 طرح بهبود فرايند و بهينهسازي ظرفيت پااليشگاه اصفهان
با سرمايهگذاري  5/2ميليارد يورو؛
 طرح تثبيت ظرفيت پااليشگاه آبادان با سرمايهگذاري
 4/1ميليارد يورو؛
 طرح بهينهسازي و بهبود كيفيت فرآوردههاي در پااليشگاه
تهران با سرمايهگذاري  500ميليون دالر؛
 طرح توسعه پااليشگاه شازند اراك با سرمايهگذاري 3
ميليارد دالر؛
 طرح بهبود فرآيند و بهينه سازي ظرفيت شركت پااليش
نفت الوان با سرمايهگذاري  500ميليون دالر.
ب -فعاليتهاي تكنولوژيكي

 تكنولوژيهاي كاهش مصرف انرژي از طريق نصب
تجهيزات جديد و نوسازي ظرفيت توليد؛
 مطالعه تكنولوژي جذب و ذخيرهسازي دي اكسيد كربن
(()CCSفاز مطالعاتي)؛
 مطالعه تكنولوژي جمع آوري گاز دي اكسيد كربن و تزريق
در ميادين به منظور ازدياد برداشت نفت و گاز (.)CO2- EOR

 .4-4تهديدها و فرصتهاي رويكرد بخشي در صنعت نفت
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مانند هر نظام آب و هوايي ديگر ،رويكرد بخشي كاهش انتشار

حال آنكه در صنعت نفت كشور سياست و استراتژي مدوني براي

داراي تهديدها و فرصتهايي است كه تحقيق و مطالعه در مورد آنها

كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي وجود ندارد .همچنين هزينهبر بودن

ميتواند از ميزان آسيبپذيري منطقه و در اينجا صنعت نفت كشور

تكنولوژيهاي كاهش انتشار از جمله مشكالت پيش روي صنعت

بكاهد .عمده فرصتهايي كه از طريق رويكرد بخشي ميتواند عايد

نفت كشور ميباشد .ضمن آنكه موانع حقوقي و قانوني همواره به

صنعت نفت گردد بسته حمايتهاي مالي و تكنولوژيكي است كه در

عنوان مهمترين مشكالت صنعت نفت در استفاده از مكانيسمهاي

رويكرد بخشي به منظور بهرهگيري كشورها از امكانات تكنولوژي

مالي بينالمللي بوده و همين عامل موجب شده كه تاكنون ايران

و نيز انتقال تكنولوژي تعبيه شده است .همچنين بهرهگيري از

استفاده چنداني از مكانيسم توسعه پاك پروتكل كيوتو نداشته باشد

مكانيسم اعتباردهي بخشي ( )SCMو حضور در بازار كربن نيز

و مرتفع نشدن اين مانع ميتواند به عنوان مانعي بر سر مكانيسم

ميتواند تا حدودي از آسيبپذيري صنعت نفت كشور بكاهد .از

اعتباردهي بخشي عمل كند.

سوي ديگر عمده تهديدهايي كه بواسطه رويكرد بخشي براي كشور
و صنعت نفت متصور است تعهد كاهش انتشار بخش انرژي و صنعت
نفت كشور میباشد كه در اين صورت زيرساختهاي كشور و بويژه
صنعت نفت به هيچوجه آمادگي مواجهه با تعهدات كاهش انتشار

نتيجهگيري

با توجه به محدوديتهايي كه براي رويكرد بخشي در عمل ممكن

است بوجود آيد الزاماً نميتوان نتيجه گرفت كه رويكرد بخشي كه

را ندارد .همچنين از آنجا كه فعاليتهاي كاهش انتشار در صنعت

بصورت پايين به باال تعريف شده است بهتر از پروتكل كيوتو بوده و

بطور مستقيم با هدف كاهش انتشار تعريف نشده ميتواند توافق با

ميتواند جايگزين آن شود .از تعداد پيشنهادهايي كه در اين زمينه

خطوط پايه اعتباردهي را در رويكرد بخشي با مشكل مواجه نماید.

به دبيرخانه كنوانسيون تغيير آب و هوا رسيده است بر ميآيد كه

از سوي ديگر همانطور كه گفته شد دسترسي به دادههاي انتشار و

اين رويكرد بصورت متممي در كنار اهداف ملي پروتكل كيوتو عمل

كيفيت آنها و نيز اندازهگيري ضرايب انتشار به منظور محاسبه دقيق

نموده و به توازن توسعه تكنولوژيهاي كاهش انتشار كمك خواهد

دادهها از الزامات رويكرد بخشي است كه عدم وجود ضرايب دقيق،

كرد .با اين حال تأكيد بر استفاده از رويكرد بخشي با ترس از تحميل

محاسبه دادههاي انتشار را در قسمتهاي مختلف صنعت با عدم

اهداف الزام آور كاهش انتشار در كشورهاي در حال توسعه همراه

قطعيت مواجه نموده است .از جمله الزامات ديگر رويكرد بخشي

بوده است .اما در پيشنهاديههاي مختلف تأكيد بر انگيزشي بودن آن

تعادل در بكارگيري سياستها و معيارهاي كاهش انتشار است.

و توجه بيشتر بر بخشهايي است كه بيشترين ميزان انتشار را دارند.
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لذا كشورهايي نظير هند و چين اگر چه استفاده از اين رويكرد را

اين صورت صنعت نفت و گاز كشور ميتواند به شدت آسيبپذير

مشروط نموده اند اما مفهوم كلي آن را رد نكردهاند.

باشد و بايد تالش شود حتيالمقدور از فرصتهاي بينالمللي نظير

البته بايد در نظر داشت كه با توجه به مكانيسم اعتباردهي بخشي

حضور در بازار كربن استفاده كرده و تهديدهاي موجود را به فرصت

در رويكرد بخشي احتمال دارد بازار جديدي براي فعاليتهاي كاهش

تبديل نمود .همچنين به منظور آمادگي بيشتر اين صنعت در مقابل

انتشار در صنعت نفت بوجود خواهد آمد كه صنعت نفت ایجاد شود،

تعهدات احتمالي كاهش انتشار ،پيشنهاد ميشود:

بنابراین صنعت نفت بايد در جهت استفاده از اين فرصتها تالش
نماید.
صنعت نفت كشور به لحاظ ساختاري با برخي مشكالت روبهرو است

 منابع انتشار در قسمتهاي مختلف صنعت نفت و گاز مورد
شناسايي قرار گيرد.
 ضرايب و مقادير انتشار محاسبه شود.

كه در صورت عدم توجه به آنها در مقابل تعهدات رويكرد بخشي و يا

 تكنولوژيهاي كاهش انتشار مورد نياز با توجه به هزينهبري

هر تعهد كاهش انتشار ديگري به شدت آسيبپذير خواهد بود .اين

و نحوه كاربرد و نيز منافع ديگري كه عالوه بر كاهش انتشار عايد

مشكالت عبارتند از:

صنعت ميشود مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد.

 بررسي مقادير انتشار به دليل مشخص نبودن ضرايب انتشار
در صنعت نفت و مشخص نبودن منابع انتشار از عدم قطعيت بااليي
برخوردار است.

 موانع حقوقي موجود براي بهرهگيري از منابع مالي بينالمللي
در پروژههاي زيستمحيطي مرتفع گردد.
 تالش شود كه تا پايان زمان باقيمانده پروتكل كيوتو (،)2012

 با توجه به احتمال تعهدات كاهش انتشار بر بخش انرژي

پروژههاي  CDMتعريف شده نيز در دبيرخانه كنوانسيون تغيير آب و

و صنعت نفت ،وجود مشكالت ساختاري و فقدان تكنولوژيهاي

هوا ثبت شود تا بتوان از مزاياي انتقال تكنولوژي آنها در پروژههاي

مناسب كاهش انتشار در صنعت نفت حائز اهميت و توجه است.

ديگر كاهش انتشار كشور استفاده نمود.

 فعاليتهاي كه بطور مستقيم به كاهش انتشار در صنعت نفت
ميانجامد ،مد نظر رويكرد بخشي است و فعاليتهاي ديگر كه بطور
غير مستقيم كاهش انتشار را موجب ميشود خط پايه اعتباردهي
بخشي را با مشكل مواجه ميكند كه اين وضعيت هزينههاي سنگيني
را بر صنعت تحميل خواهد كرد.
 مشكالت حقوقي و قانوني از موانع عمده استفاده از مكانيسم
اعتباردهي بخشي محسوب ميشود.
 سياستهاي هماهنگ و استراتژي مشخص كاهش انتشار
گازهاي گلخانهاي در صنعت نفت كشور وجود ندارد.

توضیحات:
1 - United Nations Framework Convention on Climate
Change
2 - Clean Development Mechanism
 - 3نظير  ،cap-and-tradeتوافقات داوطلبانه ،معافيت ها در مورد بخش هاي خاص
كه در معرض رقابت جهاني قرار دارند.
4 - Sectoral Crediting Mechanism
 - 5محاسبه شده توسط نويسندگان
 - 6محاسبه شده توسط نويسندگان

پيشنهادات

هر چند متعهد شدن كشورهاي در حال توسعه به صورت ملي

با مقاومت اين كشورها روبهرو خواهد شد ،ليكن تصميمات نهايي
براي نظام آب و هوايي آينده ميتواند به گونهاي باشد كه كشورهاي
در حال توسعه را به تعهدات كاهش انتشار بخشي ملزم نمايد كه در
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ضرورت توسعه و كاربرد انرژيهاي پايدار
در دنياي امروز
از منظر اهداف زيست محيطي
مقدمه

امروزه دنيا با چالش مبرم و اضطراري دسترسي به منابع تجاري
انرژي مواجه است .يک نفر از هر پنج نفر جمعيت جهان بدون
دسترسي به برق و فرصتهايي که برق براي کار ،آموزش ،يا براي
اداره امور يک کسب و کار به وجود ميآورد ،زندگي ميکند .دو
برابر اين نسبت (يعني حدود  3ميليارد نفر) با قراردادن خود و
اعضاي خانواده خود در معرض دود و بوهايي که به سالمت آنان
لطمه ميزنند و هر سال جان حدود  1ميليون نفر را ميگيرند ،از
هيزم ،زغال ،زغالسنگ ،يا فضوالت حيواني براي آشپزي و گرمکردن
خانه هاي خود استفاده ميکنند .بدون دسترسي به انرژي ،دستيابي
به آرمانهاي توسعه هزاره ممکن نيست .هر جا خدمات انرژي
امروزي فراوان است ،چالش متفاوت است .انتشار دياكسيدکربن و
ساير گازهاي گلخانهاي ناشي از سوختهاي فسيلي ،باعث تغييرات
آب و هوا ميشوند .شدت و دفعات رويدادهاي شديد آب و هوايي ،در
کشورهاي فقير و غني به گونهاي يکسان ،ممکن است افزايش يابند
و موجب کشتهشدن انسانها ،نابودي تأسيسات زيربنايي و مزارع و
كشتزارها شوند .تغيير آب و هوا ،امنيت غذايي و آبي صدها ميليون
انسان را در همه جاي دنيا به خطر مياندازد و اساسيترين پايههاي
ثبات محلي ،ملي و جهاني را تضعيف ميكند .رقابت بر سر منابع
کمياب رو به افزايش است و مناقشات قديمي را تشديد و مناقشات
جديدي به وجود مي آورد .درحالي که خاک فرسوده و ضعيف
ميشود ،جنگلها نابود ميشوند و سطح آب درياها باال ميآيند،
جا بهجايي مردم که بر اثر تغييرات زيست محيطي از خانههاي خود
رانده ميشوند ،ميتواند جغرافياي انساني کرهزمين را تغيير دهد.
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گزارشي ويژه از آژانس بينالمللي انرژي ،که در اکتبر سال 2011
منتشر شد ،مقياس اين چالش را نشان ميدهد .آژانس بينالمللي
انرژي چنين برآورد ميکند:
 بيش از  1/3ميليارد نفر به برق دسترسي ندارند و حداقل 2/7
ميليارد نفر فاقد امکانات آشپزي پاک و سالم هستند .بيش از 95
درصد از اين افراد در منطقه جنوب صحراي آفريقا يا در آسيا اسكان
دارند.
 براي فراهم ساختن امکان دسترسي همگاني به انرژي تا سال
 2030هر سال  48ميليارد دالر سرمايهگذاري الزم خواهد بود .اين
رقم بيش از پنج برابر مبلغي است که در سال  2009براي افزايش
دسترسي به انرژي ( 9/1ميليارد دالر) سرمايهگذاري شد ،اما فقط
 3درصد مجموع سرمايهگذاري جهاني در بخش انرژي است .تنها 4
تا  5ميليارد دالر از اين مجموع هر سال براي امکانات آشپزي پاک
و سالم مورد نياز است.
دانشمندان هشدار ميدهند كه اگر جهان به مسير کنوني خود
ادامه دهد ،دماي كرهزمين تا پايان سده کنوني ميتواند تا بيش از
چهار درجه سانتيگراد افزايش يابد .اين امر بر همه چيز ،از اقتصاد
جهان تا سالمتي شهروندان و سالمت زيستبوم هايي که حيات را در
زمين حفظ ميکنند ،از امنيت انرژي ،غذا و آب تا امنيت بينالمللي
تأثير خواهد گذاشت .حال با توجه به آنكه ميدانيم كه نميتوان در
مسير خود براي رسيدن به رفاه ،به سوزاندن و نابود کردن همه چيز
ادامه داد اما ميتوان مسير متفاوتي را انتخاب نمود .پيشرفتهاي
سريع در فنآوري ها که از منابع تجديدپذير ،انرژي توليد و با

ضرورت توسعه انرژيهاي تجديدپذير

بر اساس پژوهشهاي جديد بين سطح توسعه يک کشور و ميزان
مصرف انرژي آن ،رابطه مستقيمي برقرار است .با توجه به ذخاير
محدود انرژي فسيلي و افزايش سطح مصرف انرژي در جهان فعلي،
ديگر نميتوان به منابع موجود انرژي متکي بود .امروزه ،بحرانهاي
سياسي ،اقتصادي و مسائلي نظير محدوديت دوام ذخاير فسيلي،
نگرانيهاي زيستمحيطي ،ازدحام جمعيت ،رشد اقتصادي و ضريب
مصرف ،همگي مباحث جهانشمولي هستندکه با گستردگي تمام،
فکر انديشمندان را در يافتن راهکارهاي مناسب در حل مناسب
معضالت انرژي جهان ،بهخصوص بحرانهاي زيستمحيطي ،به خود
مشغول داشتهاست.
خوشبختانه ،بيشتر ممالک جهان به اهميت و نقش منابع مختلف
انرژي ،به ويژه انرژيهاي تجديدپذير در تأمين نيازهاي حال و آينده
پي برده و به طور گسترده ،در توسعه بهرهبرداري از اين منابع اليزال،
تحقيقات وسيع و سرمايهگذاري هاي اصولي انجام ميدهند .بديهي
است که اين گونه روند توسعه ،بدون برنامه جامع و مدرن ،صحيح
و پايدار نخواهد بود .از اينرو ،كشورها به منظور تدوين راهبردي
جامع جهت بهرهوري بهتر از انرژي ،مي بايست شناخت کاملي از
وضعيت کنوني و تعيين دقيق وضعيت مطلوب آن در جميع جهات
داشته باشند.
به منظور غلبه بر فقر و نجات کره زمين مي بايست تا سال 2030
دسترسي همگان به انرژي را تضمين نمود.

کارآيي بيشتر مصرف ميکنند انرژي پاک را مقرون بهصرفهتر از
هر زمان ديگر کردهاند .از اين رو ،بنا به داليل فوق در مقاله حاضر
به كارآيي انرژي و استفاده از منابع تجديدپذير جهت كاهش تبعات
و صدمات زيست محيطي بخش انرژي در هر كشور و در جامعه
جهاني تأكيد شده است چرا كه گازهاي آالينده و گلخانهاي ناشي
از فعاليت هاي بخش انرژي ،اثرات زيست محيطي غير قابل انكاري
در سطح منطقهاي و جهاني دارند كه از مهمترين آنها ميتوان به
آلودگي هوا و اثرات بهداشتي در سطح منطقهاي و اثر بر تغيير اقليم
در سطح جهاني اشاره نمود.
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براي رسيدن به اين هدف ،همه کشورها بايستي تصميمات مناسبي

دالر رسيد و براي نخستين بار بيش از نيمي از اين سرمايهگذاري

در زمينه سرمايهگذاري و سياستگذاري براي آينده درخشانتر اتخاذ

ي در زمينه
در کشورهاي در حال توسعه انجام شد .سرمايهگذار 

نمايند .در اين خصوص ،کشورهاي صنعتي ميبايست فنآوريهاي

دسترسي به خدمات انرژي امروزي در موارد بسياري هزينههاي خود

انتشار كمترگازهاي زيان بار ،توسعه دهند .کشورهاي در حال توسعه

را باز ميگرداند و منافع اقتصادي ديگري نيز دارد .براي مثال ،بررسي

که بسياري از آن ها به سرعت در حال رشد هستند ،امکان آن را

سال  2006سازمان جهاني بهداشت نشان داد توليد اجاقهائي با

دارند كه انرژيهاي پاکتر بيشتري را در سبد انرژي مصرفي خود

آلودگي كمتر ،عالوه بر بهتر نمودن شرايط بهداشتي ،معاش خانواده

بگنجانند .به طور كلي ،سه هدف مرتبط ،اساس آرمان دستيابي به

را بهتر نموده ،سبب توسعه شده و به پايداري محيطزيست کمک

دستيابي همگاني به منابع انرژي تا سال  2030تشکيل ميدهند كه

مينمايد .بهعالوه ،اين مزايا شامل صرفهجويي در وقت به علت

عبارتند از:

روزهاي کمتر بيماري و صرف وقت کمتر به منظور جمعآوري

 حصول اطمينان از دسترسي همگاني به منابع تجاري انرژي؛

سوخت و آشپزي نيز ميباشد .بر اساس گزارش سازمان جهاني

 ارتقاءکارآيي مصرف انرژي؛

بهداشت ،قرار دادن اجاقهاي بهتر در اختيار نيمي از خانوادههايي

 دو برابر کردن سهم انرژي تجديدپذير در ترکيب انرژي جهاني.

که هنوز از سوخت و اجاق سنتي در جهان استفاده ميکنند طي يک
دوره  10ساله باعث صرفهجويي  34ميليارد دالري در سال و توليد

اين سه هدف ،که هريک به نوبه خود مهم هستند ،در موارد بسياري

سود اقتصادي  105ميليارد دالري ساالنه خواهد شد .عالوه بر اين،

يکديگر را تقويت ميکنند .در حقيقت فنآوريهاي انرژيهاي

مطابق پيشبيني آژانس بينالمللي انرژي تحقق دسترسي همگاني

تجديدپذير که روزبهروز مقرونبهصرفهتر ميشوند ،ميتوانند خدمات

به خدمات انرژي مدرن موجب افزايشي ناچيز (کمتر از يک درصد)

انرژي مدرن را به جوامع روستايي بياورند در حالي که گسترش

در انتشاردياکسيدكربن جهان خواهد شد.

شبکههاي سنتي جهت تأمين برق اين جوامع به شدت گران
و غيرعملي هستند .وسايل کارآتر براي روشنايي و مصارف ديگر
نيازمند انرژي کمتري هستند و به اين ترتيب از مقدار برق الزم
براي ادامه کار آنها کاسته مي شود .به طور كلي ،کارآيي بيشتر در
توليد و استفاده از برق از وارد آمدن فشار بيش از حد به شبکههاي

چالشهاي فرآرو

عوامل بسياري توسعه استفاده از انرژيهاي پاك و تجديدپذير را در

اكثر جوامع با مشكل مواجه نموده است .اين مسائل عبارتند از:

الف) توسعه تأسيسات زيربنايي استفاده از انرژيهاي فسيليکه با

برق ميکاهد و به آنها امکان ميدهد به برق خانهها و مراکز تجاري

صرف هزينه فراوان طي سده گذشته انجام شده است .سياستگذاريها

بيشتري را تامين نمايند.

و تفکر سياسي غالب ،اكثرا طرفدار حفظ وضعيت موجود حتي در

اقدامات الزم در اين راستا

شرايطي است که راههاي مناسب ديگري نيز وجود دارد.

ب) كمبود منابع مالي بدليل هزينههاي فراوان اوليه فنآوريهاي

آژانس بينالمللي انرژي تجديدپذير رسماً در آوريل سال 2011

انرژي پاک ،به ويژه هنگامي که اين هزينهها را مستقيماً مصرفکنندگان

تأسيس شد تا از انتخاب روز افزون و توليد و استفاده پايدار از انرژي

ي مدت
ميپردازند ،حتي اگر هزينههاي اندک عملياتي در طوالن 

تجديدپذير حمايت کند و اينک شامل حدود  85عضو و نزديک به

موجب صرفهجويي خالص شود .منابع تأمين مالي ،از جمله مؤسسات

 70امضا کننده ديگر است .بر اساس تحليل انجام شده از سوي

چند مليتي ،بانکهاي توسعه ملي ،بخشخصوصي و بازارهاي کربن

برنامه محيطزيست سازمان ملل متحد ،سرمايهگذاري جهاني در

محدود بوده و به خوبي هماهنگ نيستند .تأمين مالي طرحهاي در

انرژي تجديدپذير در سال  2010به رقم بي سابقه  211ميليارد

مقياس کوچک انرژي تجديدپذير و بهينهسازي مصرف انرژي به علت
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هزينههاي باالي اجراي آنها ميتواند دشوار باشد.

ج) روشها و سياستهاي قيمتگذاري و تنظيم مقررات که از

سود و بازده سرمايه ميکاهد و سرمايهگذاري در بخش انرژي را با
مشكل مواجه ميكند يا هزينههاي بيروني منابع سنتي انرژي را ناديده
ميگيرد .براي مثال ،هزينههاي زيستمحيطي و بهداشتي ايجاد
آلودگي ،يا هزينههاي اقتصادي و امنيتي وابستگي به واردات انرژي.
براساس گزارشات آژانس بينالمللي انرژي ،کشورهاي کمتر توسعه
يافته 5 ،درصد توليد ناخالص داخلي خود را در سال  2011براي
واردات نفت هزينه نمودندکه چهار برابر سال  2000بودهاست .با
اين حال همين کشورها ماليات و عوارض گمرکي سنگيني را براي
واردات وسايل الزم جهت توليد انرژي پاک وضع ميکنند.

د) مدلهاي کسب و کار و تجارت که بر مبناي سابقه طوالني

انحصارهاي عمومي و خصوصي در بخش انرژي استوارند .ساخت
و ايجاد شبکه برق ملي همواره سياستي موفق براي دستيابي به
نسبتهاي باالتر دسترسي به انرژي در کشورهاي بسياري بوده است،
اما اين کار براي تأمين برق نواحي دور افتاده يا داراي جمعيت
پراکنده ،مناسب نيست .بر اساس برآوردهاي آژانس بينالمللي انرژي،
 70درصد اين نواحي نخست از طريق شبکههاي کوچک محلي و
منطقهاي يا فنآوريهاي توليد برق خارج از شبکه از نيروي برق
استفاده خواهند نمود .چنين راهحلهايي نيازمند مدلهاي کسب و
کاري که از نظر تجاري عملي و قابل قبول باشند ،بازارهاي جهاني
براي شبکههاي انرژي پراکنده ،زنجيرههاي تأمين سرمايه که بتوانند
نواحي دور افتاده را پوشش دهند ،پذيرش فزاينده مصرف کننده،
مدلهاي تحويل خدمات جامعه محور و ساز و کارهاي تأمين مالي
نوآورانه خواهند بود.

ارائه راهكارهايي جهت غلبه با اين چالشها

به منظور توسعه كاربرد انرژيهاي تجديدپذير در جوامع و كاهش
چالشهاي گفته شده در فوق ،به موارد ذيل نياز خواهيم داشت:

 رهبري و تعهد :رهبران ،چه در تجارت و کسب و کار ،ماليه،

دولت يا جامعه مدني ،ميتوانند نياز براي دگرگوني در حوزه انرژي
را بپذيرند ،سازمانهاي خود را براي مشارکت در اين امر هدايت
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کنند ،مزاياي آن را به مخاطبان اطالع دهند و نوآوري را تشويق
کنند.

 چارچوبهاي محکم سياستگذاري و تنظيم مقررات:

براي ترغيب بازارها به انجام يك کار ،انگيزههاي مناسب الزم
است .تجربه نشان داده است كه چند عامل ،موفقيت استفاده
از انرژي پاک را ممکن ميسازد .اين عوامل شامل سياست
حمايتي ،چارچوبهاي حقوقي و نهادي؛ مشارکت فعاالنه
بخش عمومي (شامل تأمين مالي براي پژوهش و جلب حمايت
دولت)؛ سياستهايي که پايداري اجتماعي و زيست محيطي را
تضمين کند؛ حذف يارانههاي نامناسب به سوختهاي فسيلي؛
مشارکتهاي نوآورانه بخش خصوصي و حمايت از صنايع انرژي
تجديدپذير و کارآفرينان انرژي ميباشند.

 ظرفيت و توانايي بيشتر :کشورهاي توسعه يافته و درحال

توسعه به گونهاي يکسان به منابع انساني و نهادي بيشتري براي

نتيجهگيري

آمارها گوياي آن است که بزرگترين عامل انهدام و آلودگي
محيطزيست در ميان عوامل انسان ساخت ،عبارت است از
توليد ،تبديل و مصرف انواع انرژي ،اين در حالي است که نهتنها
مصرف انرژي در جهان در سطح ثابتي باقي نخواهد ماند ،بلکه
پيشبينيها ،حاکي از افزايش مصرف آن در سالهاي آتي
ناشي از افزايش جمعيت ،ميل به رفاه و افزايش توليد ناخالص
سرانه در جهان که پيشبيني ميشود تا سال  ۲۰۲۰به حدود
متوسط  ۷۰۰۰دالر يعني ،تقريبا  ۷۵درصد بيش از سال ۱۸۹۰
باشد ،است .پيامد مصرف اين ميزان انرژي ،افزايش حجم انتشار
دياکسيدکربن از  ۵/۹گيگا تن کربن در سال  ۱۹۹۰به  ۸/۴گيگا
تن در سال  ۲۰۲۰خواهد بود .مطالعات و تجربيات نشان ميدهد
که دو راهحل اصلي براي تعديل اين مشکل وجود دارد:
 -افزايش بازده مصرف انرژي

اجراي سياست هاي موثر ،ساز و کارهاي مبتني بر بازار ،الگوهاي

 -افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير در سبد انرژي

در زمينه انرژي نياز دارند .براي تأمينمالي ،تحويل ،استفاده و

يادآوري اين نکته بسيار مهم است که استفاده از انرژيهاي

کسب و کار و تجارت ،تنظيم مقررات و ابزارهاي سرمايهگذاري
نگهداري شبکههاي جديد انرژي ،ظرفيتها و امكانات جديدي
در محل مورد نياز خواهد بودكه فرصت مناسبي است که موجب
اشتغالزايي خواهد شد اما براي تحقق آن به آموزش و كمكهاي
فني الزم نياز خواهد بود.

 نوآوري :حمايت روز افزون از پژوهش و توسعه توسط دولت و

بخشخصوصي براي کاهش هزينهها و بهبود عملکرد فنآوريهاي
انرژي پاک و حصول اطمينان از اين که اين فنآوريها براي تأمين
نيازهاي مصرفکنندگان در همه بخشهاي دنيا طراحي و ساخته
شوند ،الزم است.

 ارتباط و آگاهي :الزم است همه دستاندرکاران نه فقط

چالشها بلکه فرصتها را نيز بشناسند .دسترسي به اطالعات و
دانش ،باعث تسهيل در سياستگذاري ميشود ،تصميمات مربوط
به سرمايهگذاري را هدايت ميکند و به انتخابها و رفتارهاي
فردي جهت ميدهد .در همين رابطه ،همکاري و مشارکت ،به ويژه
بين کشورهاي در حال توسعه حياتي خواهد بود.
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تجديد پذير در مقايسه با سوختهاي فسيلي ،هرچند از
هزينه بهرهبرداري بسيار اندکي برخوردار است ،ولي هزينههاي
سرمايهگذاري بسيار باالتر و حتي چندين برابر خواهد داشت.
به عنوان نمونه ،هزينههاي سرمايهگذاري توربينهاي بادي
حداقل سهبرابر ،نيروگاههاي حرارتي خورشيدي بيش از  ۸برابر
و سيستمهاي فتوولتائيک حدود  ۱۰برابر هزينه سرمايهگذاري
توربينهاي گازي است.
در حقيقت ،همين موانع سبب شده که سهم انرژيهاي نو در
حال حاضر کمتر از  ۲درصد و در سال  ۲۰۲۰حدود  ۴درصد از
کل انرژي مصرفي جهان پيشبيني شود .استفاده از منابع انرژي
جديد ،به جاي منابع فسيلي الزامي است.
سيستم جديد انرژي آينده ،بايد متکي به تغييرات ساختاري
و بنيادي باشد که در آن ،منابع انرژي بدون کربن ،نظير انرژي
خورشيدي و کربن خنثي مانند بيوماس مورد استفاده قرارگيرند.
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توسعه انرژی هستهای در هند

سامیه کوکبی

منابع اورانیوم هند با بیش از  78هزار تن ظرفیت ،حدود 0/8درصد از

به ترتیب پلوتونیوم و اورانیوم  233میباشند .در نهایت و در مرحله

ذخایر اورانیوم دنیا را تشکیل میدهد و اين منبع اگر به عنوان سوخت

سوم ،توریوم و اورانیوم  233در راکتورهایی که برای استفاده از این

پایه برای فعالیتهای هستهای به کار گرفته شود و پس از استفاده به

مواد طراحی شدهاند بکارگرفته میشوند و این راکتورها میتوانند

عنوان پسماند از چرخه خارج گردد ،پاسخگوي تامین سوخت الزم

نیازهای انرژی هند را در درازمدت تامین نمایند به این ترتیب نیازی

برای تولید انرژی در اين كشور نخواهد بود .با این وجود ،از آنجا که

به واردات اورانیوم غنی شده که برای راکتورهای آب سبک مورد نیاز

هند ذخایر عظیمی از توریوم با ظرفیتی بیش از  390هزار تن را در

است نمیباشد .عالوه بر آن ،ظرفیتهای موجود در صنایع هند در

اختیار دارد (بیش از  32درصد ذخایر توریوم جهان ) در صورت انجام

مقطع آغاز برنامه هستهای برای تولید قطعات الزم چنین راکتورهایی

یک برنامهریزی دقیق میتواند از اين منبع برای مهار کردن انرژی

مناسبتر بوده است.

موجود در توریوم غیرقابل شکافت استفاده کند .بر اساس بررسیهای
انجام شده ،تخمین زده میشود که ذخایر توریم طبیعی موجود در

بنابراین با توجه به ویژگیهای خاص ژئوپولتیکی و نیز وضعیت

منابع در دسترس ،اولویتها و دغدغهها ،هند شرایط کام ً
ال

هند میتواند پاسخگوی نیاز تولید الکتریسیته کشور به میزان300

منحصر به فردی دارد .بر این اساس ،برای تامین درازمدت امنیت

هزارمگاوات برای  300سال باشد.

انرژی ،تنها گزینه مناسب برای این کشور توسعه استفاده از انرژی

استراتژی هستهای هند در سه مرحله تدوین گردیده که شکل زير
مراحل سهگانه این استراتژی را نشان ميدهد .مرحله اول برنامه
مشتمل بر استفاده از اورانیوم بومی در راکتورهای آب سنگین تحت

هستهای بر پایه استراتژی است که با توجه به منابع و نیازهای آن
مراحل برنامه درازمدت توسعه انرژی هستهای هند

فشار است .1این فرآیند راندمان باالیی داشته و منجر به تولید انرژی
و پلوتونیوم قابل شکافت ميشود .انتخاب راکتورهای  PHWRبر
مبنای استفاده بهینه از منابع اورانیوم محدود هند و میزان باالی
پلوتونيوم توليدي بوده است .در مرحله دوم ،به وسیله بازفرآوری
سوخت مصرف شده در مرحله نخست درکنار بکارگیری پلوتونیوم
حاصل در راکتورهای زاينده سریع ،2اورانیوم فقیر شده و توریوم
نیز میتوانند سوخت هستهای قابل شکافت اضافی تولید کنند که
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به دقت تنظیم شده باشد.

فنآوری هستهای برای هند بر عهده داشت.

برنامه هستهای هند عم ً
ال در سال  1969میالدی و با ساخت

ساخت واحد یک نیروگاه راجستان  RAPS-1نخستين تجربه

نیروگاه هستهای تاراپور 3در نزدیکی بمبئی آغاز گردید .ساخت این

صنايع هند در برداشتن گامهاي جدي در زمینه صنعت هستهای

مجموعه نیروگاهی که مجموعاً  5سال به طول انجامید مشتمل بر

بود .در این مقطع زمانی ،صنایع هند از توان کافی برای ساخت

دو واحد نیروگاهی بود که با همکاری امریکا با استفاده از راکتورهای

قطعات هستهای همچون  ،Calandriaحفاظهای انتهایی ،مولدهای

آبجوشان 4ساخته شد .علت انتخاب اين نوع راکتورها ،تضمین

بخار ،ماشینهای سوختگذاری ،پمپهای آب سنگین و  ....برخوردار

عملکرد مطلوب آنها و نیاز به کسب سریع تجربه در بکارگیری

نبوده و قادر به تامین نیازمندیهای کیفی سختگیرانه و انجام

نیروگاههای هستهای بوده است .در ساخت راکتورهای نیروگاه

تکنیکهای ساخت ویژه الزم نبودند .از سوی دیگر ،نیازمندیهای

 TAPSکه در حال حاضر نیز در حال کار میباشند نقش صنایع

قطعات جانبی سایت و قطعات متداولتر همچون توربینها ،ژنراتورها،

هند بسیار کمرنگ بوده به گونهای که فعالیتهای آنها محدود به

ترانسفورماتورها ،چگالندهها ،پمپهای بزرگ گردش سیال و غیره

قراردادهای نصب ،ارایه خدمات و ساخت ساختمانها بوده و کلیه
تجهیزات و سوخت مورد استفاده ،وارداتی بودهاند.
نخستین

نیز به سبب ظرفیتهای باالی مورد نیاز عموماً از حد توان سازندگان
داخلی خارج بود.

واحدهای

همزمان با این برنامهها و

نیروگاهی  PHWRهند

به طور موازی ،سازمان انرژی

واحدهای اول و دوم نیروگاه

اتمی هند تهیه تجهیزاتی را

هستهای راجستان 5بودند.

برای تولید سوخت ،ساخت

برنامهریزی برای ساخت

اجزا از آلیاژهای زیرکونیوم،

این نیروگاه در سال 1964

تولید اجزای دقیق راکتور و

به اتمام رسید و طبق

تولید آب سنگین آغاز نمود

برنامه ،ساخت واحدهای

تا بدینترتیب زمینه الزم

 RAPS-1و  RAPS-2به

را برای بومیسازی صنعت

صورت مشترک با کانادا

هستهای فراهم آورد.

آغاز شد .این برنامه در واقع

در ساخت واحد یک نیروگاه

مشتمل بر ساخت یک راکتور  200مگاواتی در رواتباتا در نزدیکی

راجستان ( 45 )RAPS-1درصد تجهیزات وارداتی و بقیه تولید

کاتا در استان راجستان بود که امکان اضافه نمودن یک واحد دیگر

داخل بود .همچنین نیمی از سوختی که در ابتدا در قلب راکتور

نیز در آن در نظرگرفته شده بود .این راکتور در واقع مدلی از راکتور

قرار داده شد نیز مطابق استانداردهای تضمین کیفیت باال ،به صورت

کانادایی داگالس پوینت بود که در همان زمان در حال ساخت بود

بومی تهیه گردیده بود .در نهایت ،کسب انرژی از این راکتور در

و در سال  1966به بهرهبرداری رسید .بالفاصله بعد از بهرهبرداری از

نوامبر  1972و بهرهبرداری تجاری از آن در دسامبر سال 1973

این راکتور ،قراردادی برای ساخت واحد دوم نیروگاه راجستان بین

میالدی آغاز گردید.

هند و کانادا منعقد گردید .در واقع همانگونه که نیروگاه داگالس

پس از راهاندازی این راکتورها ،هند تحقیقات وسیعی را در همه

پوینت برای کانادا نقش یک پیش الگو را جهت کسب فن آوری

زمینههای مرتبط با راکتورهای تولید برق آغاز کرد .این تحقیقات

ایفا مینمود ،نیروگاه راجستان نیز چنین نقشی را در بومیسازی

مشتمل بر ایجاد تحول و تکامل تدریجی برخی جنبههای منحصر به
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فرد همچون پوشش ایمنی دوگانه ،سیستم خودکار مدیریت انرژی
پوشش ایمنی ،لولههای بدون درز در  ،Calandriaبستههای سوخت

نیمه تمام ،بلکه در زمینه پیگیری استراتژیهای بلندمدت مدنظر
شده نیز وجود داشت.

تمام جوشی و غیره بوده است  .در نتیجه این تحقیقات است که

با وجود این ،اگرچه این تحریمها منجر به بروز تاخیر در برخی

امروزه هند در تمامی زمینههای فنآوری هستهای ،زیر ساختهای

پروژههای در دست اقدام شد ولی در نهایت موجب رشد توانمندیهای

قابل توجهی در اختیار دارد و به این ترتیب ،مرحله نخست برنامه

بومی در جایگزینی محصوالت تحت تحریم ،فنآوریها و دانش فنی

هستهای هند اکنون در مرحله صنعتی قرار گرفته است.

گردید .به این ترتیب ،واحد شماره  2نیروگاه راجستان ()RAPS - 2

در عمل ،سازمان انرژی اتمی هند برای ارتقای سطح صنایع

در حالی که تنها  25درصد قطعات آن وارداتی بود در سال  1981به

این کشور و نیل به اهداف بلندمدت خود در بومیسازی صنعت

بهرهبرداری رسید .و راکتور  FBTRنیز در سال  1985با استفاده از

هسته ای ،همکاری درازمدتی را با صنایع این کشور آغاز نمود .این

سوخت کاربید ترکیبی پلوتونیوم  -اورانیوم که به صورت بومی تهیه

سازمان همچنین عالوه بر تالش در زمینه سیستمهای مدیریت

شده بود توانست به سطح عملکرد طراحی شده برسد.

کیفیت و ارزیابی کیفیت قطعات ساختهشده ،تجهیزات ،آزمایشگاهها

میزان وابستگی هند به تجهیزات وارداتی در ساخت راکتورهای

و کارگاههایی را به منظور تحقیق و توسعه ،ساخت قطعات و

بعدی همچنان کاهش یافت به گونهای که در ساخت نیروگاه

ماشینکاری دقیق فراهم نمود و در اختیار صنایع مرتبط قرار داد.

مدرس 8و واحدهای بعدی آن کلیه امور پروژه مشتمل بر طراحی،
ساخت تجهیزات ،ساخت ابنیه و بهرهبرداری به صورت بومی انجام

دوران تحريم هستهای

گرفت .سهم واردات در ساخت نیروگاه  MAPSبه  10الي  15درصد

در سال  1974و در حالی که واحد شماره  2نیروگاه راجستان در

کاهش یافت.

حال ساخت بود ،هند دست به انجام آزمایشات هستهای در ناحیه

پس از این تجربه ،متخصصین هندی در ساخت نیروگاه هستهای

پخاران 6زد .اگرچه این آزمایشات از سوی مقامات هندی صلحآمیز

نارورا 9از پیشرفتهای تکنولوژیکی که پس از حادثه چرنوبیل در

اعالم گردید ،ولی پس از این آزمایشات بود که طرف کانادایی به

سراسر دنیا رخ داده بود استفاده نمودند .به این ترتیب ،در طراحی و

یکباره از پشتیبانی برنامه هستهای هند صرف نظر نمود .از سوی

ساخت این نیروگاه ،عالوه بر تجارب ارزشمند داخلی مسایل ایمنی

دیگر ،فرانسه نیز که در ساخت یک راکتور زاینده سریع آزمایشی 7با

تحت الشعاع حادثه چرنوبیل دستخوش تغییراتی شدند .در نتیجه

هند همکاری میکرد از تامین سوخت الزم برای این راکتور امتناع

این تغییرات هزینه تمام شده نیروگاههای  NAPSو  MAPSبين

نمود .همچنین آمریکا نیز اعالم داشت که برخالف قرارداد ،قادر به

 20تا  30درصد افزايش يافت.

انجام تعهدات خود در زمینه تامین سوخت نیروگاه  TAPSنمی باشد.

هند همچنین یک سوخت هستهای از نوع اکسید ترکیبی پلوتونیوم

به این ترتیب ،دوران کنترل انتقال فنآوری به برنامه هستهای هند

– اورانیوم 10را توسعه داد تا به عنوان گزینه جایگزین برای اورانیوم

آغاز گردید.

غنی شده مورد استفاده در نیروگاه  TAPSمطرح باشد .به این

بازپسگیری ناگهانی کلیه کمکها و پشتیبانیهای فنی خارجی،

ترتیب ،پس از اعمال تحریمها ،هند بدون بازگشت به گذشته و

برنامه هستهای هند را دچار عقب افتادگی غیرقابل جبرانی نمود و

بدون وابستگی به کمکهای خارجی در مسیری که انتخاب نموده

حتی در مقاطعي از زمان ،آن را به مرز نابودی کشاند .این شکل از

بود حرکت کرده است.

تحریم کلیه حمایتهایی که از صنایع هندی به عمل میآمد و نیز
کلیه کمکهایی که در زمینه تحقیق و توسعه صورت میگرفت را با

وضعيت کنونی ،چشم انداز آينده

چالش روبهرو نمود  .این مشکالت نه تنها بر سر راه تکمیل پروژههای

در حال حاضر هند  12نیروگاه هستهای در حال فعالیت در اختیار
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دارد .طراحی راکتورهای جدید به تدریج ایمنی ،قابلیت اعتماد و

تولید برق را برای جمعیت این کشور مطابق برنامه پیشبینی شده

مزیت اقتصادی راکتورها بهبود یافته است .در این رابطه ،هند موفق

نشان میدهد.

به توسعه فنآوریهایی برای بازرسی حین کار و تعمیر و نوسازی
نیروگاههای قدیمی شده است.
در حال حاضر ،هند مشغول ساخت  4نیروگاه از نوع

در کنار این تحوالت ،نیروگاههای آب سنگین هند و تجهیزات
ساخت اجزا از جنس آلیاژ زیرکونیوم تولیدی این کشور نه تنها الزامات

PHWR

داخلی بلکه الزامات صادرات را نیز برآورده میسازند .تجهیزات تولید

است و  10نیروگاه دیگر نیز در دست طراحی است .عالوه بر آن ،به

سوخت هند قادر به تولید گستره وسیعی از سوختهای هستهای

منظور شتاب بخشیدن به رشد انرژی هستهای ،هند در نظر دارد تا

بر پایه اورانیوم طبیعی ،اورانیوم غنیشده ،پلوتونیوم و اورانیوم233

تعداد محدودی نیروگاه آب سبک را با همکاری خارجی بسازد .به

میباشند .تاسیساتی برای انجام عملیات و مصرف انواع مختلفی از

این ترتیب ،هدف آنی این طرح دستیابی به ظرفیت تولید  20هزار

پسماندهای رادیواکتیو ساخته شده و در کلیه تاسیسات هستهای

مگاوات برق هستهای تا سال  2020ميالدي است .شكل زير روند

کشور به عنوان بخشی از سیستم یکپارچه هسته ای در حال کار

افزایش تولید الکتریسیته هند را تا سال  2052و نیز میزان سرانه

هستند .همچنین تاسیسات بازفرآوری سوخت برای استحصال

چشم انداز سرانه برق هستهای (کیلووات ساعت)  -راست
چشم انداز ظرفیت نصب شده هستهای (گیگاوات) -چپ

پلوتونیوم از سوخت مصرف شده نیروگاههای

PHWR

نيز قب ً
ال به بهرهبرداری رسیدهاند.

به این ترتیب همانگونه که مشاهده میشود ،اگرچه
بر مبنای آمار ،انرژی هستهای تنها  ٪2از تولید انرژی
الکتریکی هند را بر عهده دارد ولی پیشرفتهای هند
حاکی از این حقیقت است که هند فن آوری الزم براي
توسعه این صنعت و تامین نیازهای درازمدت امنیت
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انرژیهای نو

انرژی خود را داراست .در جدول زير ظرفيتهاي نصبشده برطبق

تحریمها اگرچه روند توسعه صنعت هستهای هند را کند نمود ،ولی

برنامه برای تولید برق در کشور هند تا سال  2052نشان داده شده

در نهایت موجب افزایش خوداتکایی این صنعت شد به گونهای که

است.

صنعت هستهای هند را به یکی از بومیترین نمونهها در جهان تبدیل
ظرفیتهای نصب شده تولید الکتریسته در هند طبق
برنامهریزی انجام شده تا سال 2052

نموده است .باید خاطرنشان ساخت که هند توسعه انرژی هستهای
خود را بر پایه انواع مختلفی از راکتورها قرار داده است .این کشور
اولین راکتورهای خود را از نوع  BWRانتخاب نمود که علت این امر
کارایی خوب راکتورها ،نیاز به دستیابی سریع به منابع انرژی جدید
و کسب تجربه در صنعت انرژی هستهای بوده است .پس از آن و با
توجه به برنامه بلندمدت خود ،این کشور عمدتاً به سوی راکتورهای

امروزه هند تنها کشور در حال توسعه است که توانمندیهای خود

آب سنگین از نوع  CANDUحركت كرده است .انتخاب راكتورهاي

را در طراحی ،ساخت ،بهرهبرداری و نگهداری نیروگاههای هستهای

 BWRبه سبب تولید پلوتونیوم در آنها در برنامه هسته ای این

نشان داده است .این کشور کلیه تجهیزات مربوط را میسازد و مواد

کشور از اهميت خاصي برخوردار بوده است .در عین حال ،با توجه

ویژه و سوخت هستهای مورد نیاز را تولید میکند .همچنین حمایت

به نیاز این کشور به راکتورهای زاینده سریع ( )FBRدرمرحله دوم

دولت از برنامه هستهای نیز در طول برنامه پنج ساله نهم كشور

برنامه هستهای ،برنامههای گستردهای هم بر روی استفاده و توسعه

مورد تاکید قرار گرفته است .مجموع این عوامل موجب شده تا هدف

این نوع از نیروگاهها در هند انجام شده است.

دستیابی به 20هزار مگاوات برق هستهای در سال  2020توسط
برخی صنایع هند هدفی محافظه کارانه تلقی شود.

در حال حاضر هند دارای  12نیروگاه هستهای و بیش از  220راکتور
میباشد  .این کشور در نظر دارد تا سال  2020صدور  20هزار
مگاوات ظرفیت جدید تولید برق هستهای در کشور ایجاد نماید .هند

جمعبندي

یکی از قدرتهای هستهای دارای سالحهای اتمی بوده و در معاهده

صنعت هستهای هند با توجه به ظرفیتها و منابع این کشور شکل

منع گسترش سالحهای هستهای نیز عضویت ندارد.

گرفته است .به این ترتیب و با توجه به فقدان ذخایر اورانیوم کافی
برای توسعه پایدار صنعت هستهای ،این کشور از دهه  50میالدی
برنامهای را در سه مرحله آغاز کرده است که در طی این برنامه با
استفاده از اورانیوم موجود کشور در راکتورهای حرارتی ،سوخت اولیه

توضیحات:
1 - PHWRs

الزم برای راکتورهای زاینده سریع حاصل میشود .آنگاه با استفاده

2 - FBRs

از ذخایر عظیم توریم و زیرساخت ایجاد شده تامین انرژی کشور در

)3 - Tarapur Atomic Power Station (TAPS

درازمدت تضمین میگردد.
به این ترتیب شاید بتوان هند را از منظر برنامهریزی بلندمدت
در زمینه انرژی هستهای نمونه بسیار خوبی دانست که تالشهای
تحقیقاتی خود را با منابع موجود خود به خوبی هماهنگ نموده است.
از سوی دیگر با افشا شدن برنامههای تسلیحاتی هند در دهه ،1970
این کشور با تحریمهای هستهای گستردهای مواجه شد .اعمال این

4 - BWR
5 - Rajasthan Atomic Power Station (RAPS) or Rajasthan Atomic
)Power Plant (RAPP
6 - Pokharan
)7 - Fast Breeder Test Reactor (FBTR
)8 - Madras Atomic Power Station (MAPS
)9 - Narora Atomic Power Station (NAPS
)10 - Mixed Oxide (MOX
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تجزيه و تحليل وضع موجود و شناسائي فناوريهاي نوين سيستم عرضه انرژي در بخش زغالسنگ

وضعيت زغالسنگ كشور

سیدصادق ضرغامی

در ايران ،عمده فعاليتهاي اكتشافي و استخراجي زغالسنگ در

بخش زغالسنگ در كشور در خدمت صنايع فوالد بوده و هماهنگ

اختیار دولت ميباشد .معادن خصوصي بدليل نداشتن سرمايه

با توسعه آن ،رشد مييابد .استفاده از زغالسنگ در صنعت برق

كافي و عدم دسترسي به ماشينآالت و تجهيزات مدرن ،توانائي

هنوز توسعه نيافته است .برنامههاي توسعهاي در بخش فوالد و برق

توسعه فعاليتهاي استخراجي خود را ندارند .فناوريهاي مورد

بصورت يكپارچه تدوين نميشوند .با توجه به ذخاير قابل توجه

استفاده كنوني ،عموماً قديمي است و نياز به جايگزيني فناوريهاي

موجود و تقاضاي باالي زغالسنگ هم در بخش نيروگاهي و هم

نوين و سازگار با محيطزيست ميباشد .توسعه اين بخش نياز به

در صنايع فوالد ،در داخل و خارج كشور ،بخش زغالسنگ كشور،

سرمايهگذاري داخلي و خارجي و حمايت دولتي دارد .محصوالت و

قابليت تبديل به صنعتي مستقل را دارد تا با تدوين برنامههاي

فرآوردههاي حاصل از زغالسنگ در صنايعي نظير فوالد ،شيميائي،

توسعهاي ،فعاليتهاي اكتشاف و توسعه و توليد را متناسب با ميزان

رنگسازي ،الستيكسازي و شوينده مورد استفاده قرار ميگيرند.

تقاضاي داخلي و خارجي و در راستاي تنوع بخشي به منابع تامین

ميتوان از اين منبع انرژي در صنايع انرژي بر فلزي و غير فلزي

انرژي كشور ،توسعه دهد .يكي از ويژگيهاي مهم و برجسته اين

و همچنين نيروگاههاي برق استفاده نمود .جهت استفاده اقتصادي

صنعت ،اشتغالزايي فراوان آن ميباشد كه سبب توسعه كارآفريني و

بيشتر از اين ماده در بخشهاي مختلف صنعت ،به مطالعات دقيق

ايجاد زمينههاي رشد و شكوفايي صنايع زيربنائي مرتبط در مناطق

امكانسنجي نياز است.

زغالخيز ميگردد.
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برخي از نقاط ضعف وضعيت موجود بخش زغالسنگ در كشور
با توجه به مطالعات انجام شده و مصاحبه با خبرگان و كارشناسان
صنعت زغالسنگ به ترتيب ذيل بدست آمدهاند:
• عدم بهرهبرداري موثر و اقتصادي از منابع زغالسنگ و توسعه
نیافتن زيرساختهاي مرتبط در جهت افزايش توليد و تنوعبخشي
به سبد عرضه انرژي
• ضعف مديريت و برنامهريزي در تخصيص منابع مالي مناسب به
بخشهاي اكتشاف و استخراج
• عدم توجه به جلب سرمايهگزاريهاي خارجي جهت گسترش
فناوريهاي نوين و سازگار با محيطزيست و توسعه بخشهاي اكتشاف
و استخراج و بدنبال آن صنايع تبديلي ،انرژيبَر و نيروگاههاي برق

• ساختار نامناسب بخش زغالسنگ كشور و لزوم بازنگري ساختاري

عرضه و تقاضاي زغالسنگ در
جهان بنابر مسائل مهمي نظير قابليت
دسترسي به فناوريهاي پاك در استفاده از
زغالسنگ ،افزايش قيمتهاي نفت و گاز،
اعمال سياستهاي تنوع بخشي به سبد
عرضه و تقاضاي انرژي در جهت افزايش
امنيت انرژي و يا بهرهوري اقتصادي،توجه
به مسائل ايمني نيروگاههاي برق (خصوص ًا
پس از حادثه هستهاي فوكوشيماي ژاپن)،
رو به افزايش ميباشد

مطابق با سياستهاي كلي اصل  44و با بهرهگيري از نتايج تجربيات

جهان را دارا ميباشد و پيشبيني ميشود كه تا سال  2030همچنان

موفق كشورهاي جهان

سهم عمده در توليد برق در جهان را حفظ نمايد .سهم كنوني اين

• تعيين دستوري قيمت زغالسنگ و عدم ارتباط آن با مكانيزم بازار

منبع انرژي از مصرف انرژي اوليه جهان  ٪30/3بوده و پيشبيني

• عدم توجه كافي به خدمات رفاهي كارگران ،ايمني معادن و آثار

ميشود سهم آن تا سال  2030برابر  ٪32گردد.

زيستمحيطي بخشهاي استخراج ،فرآوري و تبديل زغالسنگ

سال  1999آخرين سال روند کاهش تولید بود و در سال 2010

• عدم توجه كافي به توسعه امور پژوهشي جهت ارتقاي فناوريهاي

ميزان توليد زغالسنگ  61درص د باالتر از سال  1999بوده است.

كنوني و جايگزيني فناوريهاي نوين با توجه به تجربيات موفق جهاني

قسمت عمده اين رشد ناشي از رشد توليد زغالسنگ سخت بوده كه

• هزينه تمام شده باالي زغالسنگ بدليل عدم استفاده از
ماشينآالت مدرن در بخشهاي استخراج و اكتشاف
• محدوديتهاي ناشي از شرايط سياسي و تحريمهاي بينالمللي بر
توسعه بخش زغالسنگ و فعاليتهاي مرتبط

نسبت به سال  ،1999حدود  ٪73رشد داشته است.
يك عدم هماهنگی بين الگوي توليد زغالسنگ در كشورهاي
عضو و غير عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه

()OECD

در سالهاي اخير وجود داشته است .متوسط رشد توليد كشورهاي
عضو در سال  2010برابر  0/6درصد بوده در حاليكه اين رقم براي

نگاهي به وضعيت زغالسنگ در جهان

كشورهاي غير عضو  ٪8/2بوده است.

عرضه و تقاضاي زغالسنگ در جهان بنابر مسائل مهمي نظير

استخراج زغالسنگ در مقايسه با استخراج نفت و گاز به

قابليت دسترسي به فناوريهاي پاك در استفاده از زغالسنگ،

سرمايهگزاري بسيار كمتر نیاز دارد و تمركز اصلي بر روي هزينههاي

افزايش قيمتهاي نفت و گاز ،اعمال سياستهاي تنوع بخشي به

متغير استخراج است .بنابراين هزينههاي متغير عامل اصلي در

سبد عرضه و تقاضاي انرژي در جهت افزايش امنيت انرژي و يا

تعيين قيمت ميباشند.

بهرهوري اقتصادي،توجه به مسائل ايمني نيروگاههاي برق (خصوصاً

ي در صنعت زغالسنگ نيازمند توسعه هماهنگ عوامل
سرمايهگزار 

پس از حادثه هستهاي فوكوشيماي ژاپن) ،رو به افزايش ميباشد.

متعددي در زنجيره تامين مانند معادن ،خطوط ريلي و بنادر ميباشد.

زغالسنگ بيشترين سهم در تامين سوخت نيروگاههاي برقي در

در اين فرآيند معموالً سهامداران متعدد با اهداف و توانائيهاي متفاوت
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مالي درگير هستند .در نتيجه ،سرمايهگزاريهاي حمايتي معموالً با

دارد ،پس از آن زغالسنگ و در جايگاه آخر ،نفت و انرژي هسته اي

تاخير انجام ميپذيرد و سبب ايجاد مشكالتی ميگردد.

قرار دارند.

قيمت باالي زغالسنگ كك شو سبب جلب سرمايهگزاران جهت

پيشبيني ميزان سهم هريك از حاملهاي انرژي در تامين سوخت

گ متالورژي در سراسر جهان شده است.
توسعه پروژههاي زغالسن 

نيروگاههاي برق و ميزان سرمايهگزاري الزم جهت بهرهبرداري از

ت پروژههاي مهم جديدي در موزامبيك و روسيه شروع بكار
قرار اس 

اين نيروگاهها طي سالهاي  2011تا  ،2035در نمودار ذيل نمايش

نمايند.

داده شده است .همانطور كه مشاهده ميشود سهم زغالسنگ در

سرمايهگزاري مستقيم خارجي در صنعت زغالسنگ در حال

گسترش ميباشد .خصوصاً هند و چين كه نياز آينده زغالسنگ

خود را با سرمايهگزاري مستقيم در پروژههاي خارجي مخصوصاً در

استراليا ،اندونزي و موزامبيك ،تامين مينمايند.

تامين سوخت نيروگاههاي برقي طي بازده زماني مشخص شده ،در
باالترين سطح قرار دارد .پس از آن ،گاز ،هستهاي ،برق آبي ،بادي و
خورشيدي به ترتيب در جايگاههاي بعدي قرار دارند.
نمودار ذيل هزينه تمام شده برق حاصل از حاملهاي مختلف
انرژي بر طبق مدارك موجود مطالعات انجام شده در سطح دنيا را
نشان ميدهد .در آمريكا طبق مطالعات انجام شده در دانشگاه MIT

در سال  ،2009زغالسنگ با هزينه تمام شده  62دالر بازاي هر

سهم هريك از حاملهاي انرژي در تامين انرژي اوليه جهان در سال
 2010و پيشبيني آن تا سال  2035در نمودار ذيل ارائه شده است.
همانطور كه در نمودار مشاهده ميشود ،بيشترين سهم در تامين
انرژي اوليه در دنيا تا سال  2035را نفت و پس از آن به ترتيب
زغال سنگ ،گاز ،تجديدپذير و هستهاي دارا ميباشند .انرژي هاي
مگاوات ساعت ،پائينترين هزينه تمام شده را نسبت به گاز
و هستهاي دارد .گاز با هزينه تمام شده  65دالر بازاي هر
مگاوات ساعت و هستهاي 84 ،دالر بازاي هر مگاوات ساعت،
به ترتيب در جايگاههاي بعدي قرار دارند .در مطالعهاي كه
در اتحاديه اروپا در سال  2008انجام پذيرفته نيز زغالسنگ
با هزينه تمام شده  62تا  65دالر بازاي هر مگاوات ساعت،
پائينترين هزينه تمام شده را نسبت به گاز و هستهاي در
اختیار دارد .در سالهاي  2004و  2006و  2008مطالعاتي
تجديدپذير بيشترين مقدار تقاضا از سال  2010تا سال  2035را

توسط سازمانهاي مختلف در انگليس انجام پذيرفته كه در سال

دارا ميباشند .گاز با اختالف كمي پس از انرژيهاي تجديدپذير قرار

 2004هزينه تمام شده زغالسنگ با  51دالر بازاي هر مگاوات
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ساعت از همه باالتر ،در سال  2006با  51تا  53دالر بازاي هر

خارجي و تشكيل شركتهاي بينالمللي تحقيق و توسعه ميباشد .به

مگاوات ساعت از همه پائينتر و در سال  2008هزينه تمام شده آن

اين منظور اتخاذ سياستهاي مناسب و تنظيم موثر قوانين بازار از

با مقدار  82دالر بازاي هر مگاوات ساعت ،بين هزينه تمام شده گاز

كارهاي مهمي است كه بايد صورت پذيرد.

و هستهاي برآورده شده است.
طبق مطالعات انجام شده در آمريكا و كانادا در سال ،2004
زغال سنگ كمترين هزينه تمام شده را نسبت به گاز و هستهاي
داشته است.
نسل جديد فناوريهاي پاك زغالسنگ در بخش نيروگاهي
شامل نيروگاههاي سيكل تركيبي زغالسنگ سوز بر مبناي تولید
گاز طبیعی از زغالسنگ (سيكل تركيبي گازي يكپارچه) در حال

با توجه به مطالعات ترازيابي و نظرات خبرگان صنعت زغالسنگ
كشور ،اقدامات ذيل جهت نيل به وضعيت مطلوب در اين صنعت،
ضروري بنظر ميرسد:
• لزوم بازنگري در ساختار بخش زغال سنگ كشور ،جهت
بهرهبرداري اقتصادي از معادن و افزايش بهرهوري نيروي انساني
• لزوم انسجام در سياستگزاريها و برنامهريزيها در بخشهاي
مختلف زغالسنگ

گسترش ميباشند .بازده اين نيروگاهها  42تا  45درصد ميباشد.

• جلب سرمايهگزاريهاي خارجي جهت توسعه اكتشاف و توليد

در حال حاضر حدود  6نيروگاه در آمريكا ،هلند ،اسپانيا ،ژاپن و

• بسترسازي و تنظيم قوانين مناسب جهت ورود سرمايهگزاران

جمهوري چك ،با اين فناوري در حال كار ميباشند و  12نيروگاه نيز
در چين ،آمريكا ،ژاپن و هلند ،در دست احداث ميباشند.

در صنايع تبديلي خصوصاً تولید فرآوردههای نفتی از زغالسنگ،

خارجي به كشور
• تشكيل شركتهاي بينالمللي جهت گسترش پژوهش و توسعه و
فناوريهاي نوين

آفريقاي جنوبي بزرگترين كارخانه در حال بهرهبرداري را در سطح

• لزوم جايگزيني فناوريهاي قديمي با فناوريهاي نوين

جهان در اختیار دارد .فناوريهاي جذب و ذخيرهسازي كربن و توليد

• تامين ماشينآالت و تجهيزات مدرن مورد نياز فعاليتهاي اكتشاف

هيدروژن از زغالسنگ نيز مراحل تحقيق و تجاريسازي را طي

و استخراج ،جهت افزايش بهرهوري اقتصادي

مي نمايند .ژاپن در خصوص ساخت تجهيزات و صدور خدمات فني

• ايجاد بستر الزم مانند توسعه زنجيره تامين كاال (پشتيباني به

و مهندسي فناوريهاي پاك زغالسنگ جزو كشورهاي برتر جهان

موقع ،باكيفيت و اقتصادي كاالي مورد نياز عمليات و پروژهها) و

مي باشد.

پرورش نيروی انسانی ،جهت ورود فناوريهاي نوين به كشور

سرمايهگزاريهاي توسعهاي كنوني در دنيا عمدتاً جهت نيروگاه هاي

زغالسنگ سوز با فناوريهاي پاك ،جذب و ذخيرهسازي كربن ،توليد

• لزوم انجام مطالعات دقيق و به روز در خصوص مقايسه فني و
اقتصادي نيروگاههاي زغالسنگ سوز.

هيدروژن ،بازيافت متان از اليههاي زغالسنگي ،تولید فرآوردههای
نفتی از زغالسنگ ،تبدیل زغالسنگ به گاز طبیعی و توسعه
زيرساختها نظير ظرفيتهاي حمل و نقل ،بنادر ،راهآهن و افزايش
ظرفيت جابجائي كاال در بنادر ،انجام ميپذيرد.
براي كشورهاي صادر كننده زغالسنگ ،هماهنگي ظرفيت
زيرساختها با اهداف صادراتي آن كشورها ،بسيار اهميت دارد و
سرمايهگزاريهاي الزم جهت توسعه زيرساختها بايد جزو اولويت هاي
آن كشورها در نظر گرفته شوند.
يكي از عوامل مهم گسترش فناوري ،سرمايهگزاريهاي مستقيم
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مروري برظرفيت خطوط لوله انتقال
نفتخام حوزه خليجفارس

زير نظر :دکتر محمدباقر نوبخت ،معاون پژوهشهاي اقتصادي
گروه پژوهشي امور زيربنايي

مدير گروه پژوهشي :مهندس اکبر ترکان

تهيهکنندگان :حامد فرنام ،ميثم شهبازي ،علي خواجوي

سازمان تهیهکننده :مرکز تحقيقات استراتژیک

چکيده

در بررسي حوزههاي مهم عرضه و تقاضاي نفتخام مشاهده ميشود که موقعيت جغرافيايي کشورهاي مهم توليدکننده و عرضهکننده با موقعيت

لونقل نفتخام از توليدکننده به مصرفکننده
جغرافيايي کشورهاي عمده مصرفکننده انطباق ندارد .طبيعي است که در چنين شرايطي مسئله حم 
اهميت بااليي پيدا ميکند .نفتخام توليدي بايد از درياها و اقيانوسها و گذرگاهها و تنگههاي مختلف و يا از کيلومترها خط لوله عبور کند تا در
منطقهاي ديگر در اختيار مصرفکننده قرار گيرد .روزانه بيش از  42ميليون بشکه نفتخام و معادل  53درصد از کل نفت توليدشده جهان از پنج
تنگه حياتي عبور داده ميشود که سه مورد از آنها حدود  46درصد از کل عرضه جهاني نفتخام را به خود اختصاص دادهاند .در اين ميان ،تنگه
هرمز با انتقال  17ميليون بشکه در روز بيش از  20درصد از ترانزيت کل نفتخام جهان را در اختيار دارد و به همين دليل نخستين و مهمترين نقش
را در نقل و انتقاالت نفتي ايفا ميکند .با توجه به اهميت اين تنگه در معادالت سياسي و اقتصادي بينالمللي ،در اين گزارش به بررسي ظرفيتهاي
جايگزين تنگه هرمز در قالب خطوط لوله انتقال نفت خام از منطقه خليجفارس پرداخته شده است.
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نقش گاز طبيعي در امنيت
ملي ايران روسيه و قطر
(مطالعه تطبيقي)

تهيهکنندگان : :اکبر ترکان ،زينب ابوطالبي و حامد فرنام

سازمان تهیهکننده :مرکز تحقيقات استراتژیک

چکيده

رابطه تنگاتنگ بين انرژي و مسائل بينالمللي در دو قرن

گذشته،پارادايمهاي بينالمللي خاص خويش را به وجود آورده و امنيت
کشورها را درپيوندي غير قابل ترديد با مسائل بينالمللي قرار داده
است .لذا انرژي و امنيت ملي دو مقوله به هم پيوسته قلمداد ميشوند.
در پايان قرن بيستم و آغاز قرن بيست و يکم ،يک پارادايم جديد
در باب انرژي در حال شکلگيري است که متأثر از تحوالت فناوري
و زيستمحيطي و همچنين ميزان دسترسي به منابع سوختهاي
فسيلي و تقاضاي جهاني ميباشد .در اين بين سهم رو به رشد گاز
طبيعي در سبد انرژي مصرفي جهان از  23/7درصد در  2011به 28
درصد در  2030نشاندهنده اهميت روز افزون گاز طبيعي ميباشد.
پارادايم گاز طبيعي ،مبتني بر افول عصر نفت است و کشورها را در
معرض يک انتخاب قرار داده است.
ايران با در اختيار داشتن دومين ذخاير گازي جهان در اين فرآيند

کشور ،مقدار زيادي از آن به دليل باال بودن شدت انرژي ،هدر ميرود.
اين ظرفيت عظيم به جاي خود به قدرت سياسي و اقتصادي مناسب
تبديل نشده است؛ بررسيهاي صورت گرفته در طي اين تحقيق نشان
ميدهد که عليرغم سرمايهگذاري و توسعه صنعت گاز طبيعي در
کشورهاي اصلي رقيب ايران در اين عرصه ،يعني قطر و روسيه ،ايران
اقدامي براي بهرهبرداري از اين مزيت اقتصادي انجام نداد ه است.
در بررسي عملکرد روسيه مشاهده ميکنيم چگونه پس از فروپاشي
اتحاد جماهير شوروي سابق با روي کار آمدن نظام جديد مديريتي در
روسيه و ابتکارات پوتين ،اين کشور توانسته نقش برجستهاي در تأمين
انرژي اروپا ايفا نمايد و پيوندي بين اقتصاد و امنيت روسيه و اقتصاد و
امنيت اروپا برقرار نمايد.
از سوي ديگر کشور قطر با توسعه گسترده ميدان گازي گنبد شمالي
که با پارس جنوبي ايران مشترک است سعي دارد به عنوان قطب

جايگاه مهمي را دارد .از نظر توليد گاز طبيعي ،جمهوري اسالمي ايران

اصلي اقتصادي در جنوب خليج فارس تبديل شود و با صادرات LNG

جايگاه معتبري در جهان دارد ولي به دليل مصرف بيرويه داخلي و

نقش جهاني برجستهاي در اقتصاد و امنيت قطر ايفا نمايد .اين کشور

عادت مسرفانه در کليه زمينههاي صنعتي،خانگي و تجاري متاسفانه با

همچنين توانسته است با صادرات گاز طبيعي از طريق خط دولفين

توجه به توليد بيش از  500ميليون متر مکعب گاز طبيعي در روز در

به کشورهاي همسايه خود اهميت منطقهاي خويش را ارتقاء بخشد.
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کتاب و مقاله

بررسي سياستهاي راهبردي انرژي و نقش قوانين
مرتبط در آينده انرژي كشور

نویسنده :محمد آقایی تبریزی و همکاران

سازمان تهیهکننده :موسسه مطالعات بینالمللی انرژی

كتاب مورد نظر در چهار مرحله تنظيم شده است .در مرحله اول كتاب

مشخص گرديدند .حساسيت و

كليه اسناد و قوانين مرتبط به انرژي دركشور بررسي گرديدند و كليه موارد

بذل توجه كامل به گلوگاهها و

همسو و ناهمسو در آنها با اسناد باالدستي راهبردي پروژه مشخص شدند.

تنگناها و پارادايمهاي وابسته

در مرحله دوم با بررسي جغرافياي منابع و مصارف انرژي در كشورها و

به آنها و ارائه راهبردهاي

مناطق مختلف جهان و دستهبندي و رتبهبندي آنها و نيز بررسي و ارزيابي

اثربخش مرتبط به رفع اين گلوگاهها

وضعيت منابع و مصارف و سياستهاي انرژي در 12كشور با تجربيات برتر

و تنگناها و پارادايمها براي رسيدن به فرصتهاي راهبردي كه در اين

و منتخب ،به ارائه برآيند سياستها و عملكرد كشورهاي با تجربيات برتر

مرحله عنوان شده ،از اهميت بسزائي برخوردار است .مجموعه سياستهاي

پرداخته شد .در مرحله سوم با بررسي و ارزيابي وضعيت منابع و مصارف و

راهبردي و راهبردهاي اثربخش بصورت يكپارچه ارائه گرديده و جداسازي و

سياستها و قوانين انرژي در كشور ،و تحليل و تبيين نقاط قوت و قابليتها و

اجراي بعضي از سياستهاي راهبردي و راهبردهاي مرتبط بدون پيادهسازي

امكانات و فرصتها و نقاط ضعف و تهديدات و با استفاده از برآيند تجربيات

يكپارچه همه آنها انتظار تحقق چشمانداز و اهداف كالن يكپارچه انرژي را

برتر كشورهاي منتخب ،تحليل شكاف بين وضعيت موجود و برآيند نتايج

اص ً
ال برآورده نمينمايد .بدين لحاظ اين سياستهاي راهبردي در برگيرنده

تجربيات برتر ارائه شده است .همچنين در اين مرحله از بررسي و ارزيابي

پيكره يكپارچهاي از چشم انداز ،اهداف كالن ،مأموريتها و راهبردهاي

نتايج نقاط ضعف سياستها و عملكرد مرتبط در كشورهاي منتخب در

اثربخش انرژي كشور و حوزههاي مختلف آن ميباشد .اهم مأموريتهاي

مقايسه با سياستها و عملكرد موفق در تجربيات برتر ،در تحليل و تبيين

بخش انرژي براي رسيدن به چشم انداز و قابليتهاي كليدي و اهداف

نقاط ضعف وضعيت موجود انرژي در كشور استفاده گرديده است.

كالن بخش انرژي تعيين گرديده و متناسب و يكپارچه و هماهنگ با

مرحله چهارم و ارائه وضع مطلوب ،مهمترين مرحله از اين تحقيق ميباشد.

اين مأموريتهاي بخش انرژي ،اهم مأموريتهاي حوزههاي مختلف انرژي

در اين مرحله ،باستناد روششناسي تحقيق و برپايه قابليتها و محورهاي

مشخص گرديدهاند .براي ايجاد يكپارچگي در چشماندازها و اهداف كالن

كليدي سند چشمانداز و براساس سياستهاي كلي اصل  44و با تبيين

و مأموريتها و راهبردهاي حوزههاي مختلف انرژي از روش يكپارچهسازي

زنجيره ارزش صنايع انرژي ،و استفاده از تجربيات برتر و تحليل شكاف،

قابليتهاي كليدي چشمانداز آنها و نيز يكپارچهسازي مؤلفههاي كليدي

مكانيسم كسب و كار اين صنايع ،چشم انداز ،اهداف كالن و مأموريت

مأموريت آنها استفاده شده است.

بخش انرژي كشور و چشمانداز و اهداف و مأموريتهاي هر يك از حوزههاي

بخش پنجم از مرحله چهارم اين تحقيق ،مهمترين بخش از اين مرحله

هفتگانه انرژي در نفت و گاز ،پااليش ،پتروشيمي ،برق ،صنايع انرژيهاي

است .كه در آن در  19موضوع راهبردي ،با تبيين اولويت و دستهبندي آنها،

تجديدپذير و انرژي اتمي تدوين گرديدند .سپس با بهرهگيري از نظرات

راهبردهاي اثربخش مرتبط ارائه گرديدهاند .اين بخش در ماهيت خود ارائه

خبرگان و كارشناسان ذيصالح ،و اولويتبندي و دستهبندي موضوعات

« سندملي راهبردهاي انرژي كشور» ميباشد .شايان توجه است كه در هر

راهبردي ،راهبردهاي اثربخش براي به فعليت درآمدن فرصتهاي راهبردي

مرحله از اين تحقيق ،بر اجراي بخشي از روششناسي كلي اين تحقيق

و منفعتهاي راهبردي حاصل از تحقق اين فرصتها در جهت رسيدن

تأكيد شده است .بدين لحاظ ،حسب ضرورت اجزاء آن بخش از مدل ،در

به وضع مطلوب و چشم انداز و اهداف كالن و مأموريتهاي بخش انرژي

مرحله مربوطه ،بطور كامل باز و تشريح و پياده گرديده است.
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