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سخن اول

 اتحاديه اروپا
 و تحريم گاز

 ايران

در میان تحریم هاي جدید اتحادیه اروپا علیه ایران، موضوع تحریم 
صادرات گاز ایران هم مطرح گردیده که در سطور زیر به بررسي آن 

خواهیم پرداخت. 
در حال حاضر جمهوري اسالمي ایران بعنوان کشور صادرکننده گاز 
شناخته نمي شود. کشور ما از ترکمنستان و مختصري از آذربایجان 
صادر  گاز  ترکیه  به  مقابل  در  و  دارد  گاز  واردات  فصلي(  )بصورت 
مي کند، اما در اغلب سال ها، واردات گاز ایران بیشتر از صادرات آن 
بوده و به عبارتي ایران واردکننده خالص گازطبیعي بوده است. در 
سال 2011 کل واردات ایران )بر اساس گزارش BP( 10/59میلیارد 
متر مكعب )10/20از ترکمنستان و مابقي از آذربایجان( بوده است.  
ایران هرگز  صادرات مستقیم گاز به اروپا نداشته است، در این زمینه 
از قبل از انقالب گفتگوهائي وجود داشته اما هرگز به نتیجه نرسیده 
)450میلیون  ارمنستان  به  مختصري  و  ترکیه  به  ایران  اما  است. 

مترمكعب در سال 2011( گاز صادر مي کند و کشور ترکیه از مبادي 
مختلفي غیر از ایران نیز واردات گاز دارد. 

ترکیه از روسیه از طریق خط  لوله موسوم به بولواستریم )که از بستر 
دریاي سیاه گاز را به ترکیه منتقل مي کند( و از جمهوري آذربایجان 
واردات گاز دارد و حتي گاز را بصورت LNG از نیجریه و قطر وارد 
مي کند، همه این حجم واردات، به شبكه گاز ترکیه تزریق مي شود و 
ترکیه مازاد شبكه خود را به اروپا مي فروشد. البته فروش یا صادرات 
مجدد گاز ترکیه به میزان مختصر و فصلي بوده است. کل واردات 
گاز ترکیه در سال 2011 حدود 41/8 میلیارد مترمكعب بوده )35/6 
و کل   )LNG بصورت  مترمكعب  میلیارد  و 6/2  از طریق خط  لوله 
بوده  مترمكعب  این سال 0/7میلیارد  در  این کشور  صادرات مجدد 
مجدداً  را  خود  وارداتي  گاز  از  1/7درصد  حدود  ترکیه  یعني  است. 

صادر کرده است.

جمع کل
LNG بصورت از طریق خط لوله

نیجریه مصر الجزایر قطر ایران فدراسیون روسیه آذربایجان
41/85 1/26 0/35 4/03 0/59 8/35 23/52 3/75 مقدار )میلیارد متر مكعب(

3/0 0/8 9/6 1/4 20/0 56/2 9/0 سهم )درصد(

)BP واردات گاز ترکیه از مبادي مختلف در سال 2011 )بر مبناي

سید غالمحسین حسن تاش
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عالقه  مبادي  سایر  و  ایران  از  بیشتر  گاز  خرید  به  همواره  ترکیه 
استراتژي  است.  نداشته  عالقه اي  ایران  گاز  ترانزیت  به  ولي  داشته 
ترکیه از دیرباز این بوده که با استفاده از موقعیت جغرافیائي، خود 
را به یک هاب گازي براي صادرات به اروپا تبدیل کند یعني از همه 

مبادي در دسترس، گاز بخرد و خود گاز را به اروپا صادر کند.
این سئوال مطرح است که در حالي که ایران به اروپا گازي صادر 
نمي کند و با توجه به وضعیت پروژه هاي توسعه اي خود، به این زودي 
هم گازي براي صادرات به اروپا ندارد، طرح این مباحث در اروپا براي 

چیست؟ 
ترکیه  است که  این  به نظر مي رسدکه هدف  این سئوال  پاسخ  در 
اگر  را متوقف کند،  ایران  از  را مجبور سازند که واردات گازطبیعي 
این طرح تصویب شود معنایش این خواهد بود که اروپا از ترکیه گاز 
ایران  اروپا  می تواند استدالل کند در حالي که گاز  نخواهد خرید، 
از جمهوري  با گاز وارداتي  در شبكه خطوط   لوله ترکیه و خصوصا 
آذربایجان مخلوط مي شود و قابل تفكیک نیست، چون اروپا از ایران 

نباید گاز بخرد از ترکیه هم نمي تواند گاز وارد نماید. 
اما همانگونه که ذکر شد صادرات ترکیه به اروپا بسیار محدود بوده 
و به سادگي قابل جبران است. در این شرایط  این تصمیم اروپا براي 
ترکیه نیز فرصتي ایجاد خواهد کرد که به بهانه تحت فشار بودن یا به 
بهانه جبران کاهش درآمد صادرات گاز به اروپا، از ایران گاز را ارزانتر 
اینكه هم اکنون نیز اختالف بر  و با تخفیف بیشتر بخواهد. خصوصاً 
سر قیمت و موارد دیگر بین ایران و ترکیه وجود دارد و در مراجع 

بین المللي در حال رسیدگي است. 
البته این اقدام ممكن است براي جمهوري آذربایجان نیز مشكالتي 
را ایجاد کند. ایران در میدان گازي »شاه دنیز« آذربایجان ده درصد 
سهم دارد و بخشي از گاز این میدان به ترکیه صادر مي شود و ممكن 
است این تحریم ها موجب شود که به ایران جهت فروش سهام خود 

و خروج از این میدان فشار بیاورند.
در حال حاضر وضعیت بازار گاز به گونه اي است که تامین جایگزین 
براي مقدار ناچیز گاز صارداتي ترکیه به اروپا به سادگي امكان پذیر 
است و حتي کل گاز صادراتي ایران به ترکیه نیز غیر قابل جبران 
نیست )حدود 22 میلیون مترمكعب در روز( و امكان جایگزیني آن 

با گاز روسیه به راحتي وجود دارد. واکنش ترکیه در این میان بسیار 
با اهمیت خواهد بود. 

باید توجه داشت که چنین  تحریمي به نفع روسیه نیز خواهد بود، 
این شرایط، انحصار روسیه را تحكیم مي کند و این مسئله و امثال 
آن، منافعي است که طبعاً بر موضع گیري هاي بسیاري از طرف ها در 
مورد حل و فصل تحریم هاي ایران اثرگذار است. اگر فشار بیشتر شود 
از روسیه  نیز متقاضي خرید گاز بیشتري  ممكن است حتي ترکیه 
باشد. حتي ممكن است ترکمنستان صادرات گاز به ایران را قطع کند 
و یا کاهش دهد و گاز خود را از طریق روسیه به ترکیه صادر کند که 
این مسئله براي روسیه نیز مطلوب است. اما درحال حاضر به لحاظ 
مواضع دولت ترکیه در مورد وضعیت سوریه، روابط دو کشور روسیه 
و ترکیه نیز چندان مساعد نیست و لذا بعید بنظر مي رسد که دولت 
ترکیه به سرعت تسلیم این تحریم ها شود.در چنین شرایطي حداکثر 
به نظر  مهم  بسیار  ترکیه  با  روابط  تحكیم  و  حفظ  جهت  در  تالش 
مي رسد. روابط و دادوستدهاي موجود با ترکیه فرصت هایي هستند 
از طریق  را  اقتصادي  از مشكالت  بخشي  آنها مي توان  قالب  در  که 
ترکیه حل کرد. هر گونه جهت گیري منفي در روابط ایران و ترکیه، 

در شرایط فعلي مي تواند در جهت خواسته هاي اروپا و امریكا باشد.
نیز  ترکمنستان  از  گاز  واردات  در  هم اکنون  که  مي شود  شنیده 
جهت  در  است  مناسب  هم  مورد  این  در  آمده،  بوجود  مشكالتي 
با  ایران  گازي  رابطه  قطع  شود.  تالش  مشكالت  این  فصل  و  حل 
ترکمنستان و ترکیه به نفع اتحادیه اروپا و روسیه و در مسیر توفیق 
تحریم ها خواهد بود. خصوصا  که اینک با رویكرد جدید اروپا به طرح 
خط   لوله ترانس-کاسپین، احتمال احداث این خط  لوله افزایش یافته 
و در صورت احداث این خط  لوله، ایران کاماًل دور زده خواهد شد. 
از بستر دریاي خزر  خط   لوله »ترانس-کاسپین« در صورت احداث، 
عبور خواهد کرد و گاز ترکمنستان را به آذربایجان و از آنجا به ترکیه 
و اروپا خواهد برد و اتحادیه اروپا قویا حامي این خط  لوله است و 
احتمال دارد قصد اتحادیه اروپا نیز این بوده باشد که از این طریق 
انگیزه احداث خط  لوله مذکور را افزایش دهد. البته با توجه به معلق 
بودن وضعیت رژیم حقوقي دریاي خزر، مواضع روسیه در این زمینه 

بسیار تعیین کننده خواهد بود.
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نفت و گاز

 پيش بيني مکانيسم قيمت گذاري گاز طبيعي
با نگاهي به تحوالت اخير بازار گاز

مقدمه
طي دو دهه اخیر دو مكانیسم عمده قیمت گذاري بر قراردادهاي 
بین المللي صادرات گاز حاکم بوده است. مكانیسم اول؛  قیمت گذاري 
فرآورده هاي  و  نفت  از  سبدي  یا  خام  نفت  قیمت  حسب  بر  گاز 
نفتي1 است که عمدتاً در قراردادهاي واردات گاز توسط کشورهاي 
منطقه آسیا – پاسفیک و قراردادهاي بلندمدت واردات گاز از طریق 
اروپایي استفاده مي شود. مكانیسم دوم  لوله توسط کشورهاي  خط 
قیمت گذاري رقابت گاز با گاز2 است که منجر به جداسازي3 قیمت 
گاز از قیمت نفت خام شده و عمدتاً  در آمریكا،  هنري هاب4 و هاب 

گازي انگلستان،  NBP 5 مورد استفاده قرار مي گیرد. 
شواهد بازار داللت بر آن دارد که قیمت گاز صادراتي تعیین شده 
از طریق مكانیسم نخست همواره بیشتر از قیمت گاز تعیین شده بر 
به عنوان مثال در سال 2009،  بوده است.  اساس مكانیسم رقابتي 
قیمت گاز صادراتي به ژاپن که به صورت تابعي از قیمت سبد نفتي 
وارداتي ژاپن )JCC(6 تعیین می شد در حدود دو برابر قیمت گاز در 
بازار هنري هاب بوده است )براي مطالعه بیشتر نگاه کنید به کاناي7، 

.)2011
طي سال هاي اخیر تحوالتي در حوزه انرژي و خارج از آن رخ داده 
قیمت گذاري  مكانیسم  بر  زیاد  فشارهای  شدن  وارد  آن  نتیجه  که 
نخست )ارتباط قیمت گاز با قیمت نفت خام( بوده به نحوي که این 

مكانیسم تا حد زیادي کنار گذاشته شده و جاي خود را به مكانیسم 
قیمت گذاري دوم داده است )استرن8،  2009(. 

تحوالت تاثیر گذار بر قیمت گاز
همانطور که در بخش قبل اشاره شد،  طي سال هاي اخیر تحوالت 
بازار انرژي و خارج از آن منجر به کنار گذاشتن مكانیسم قیمت گذاري 
گاز بر اساس قیمت نفت و جایگزینی آن با مكانیسم قیمت گذاري 

رقابتی شده است. )استرن ،  2009(. 
اول  کرد. دسته  دو دسته طبقه بندي  در  را مي توان  تحوالت  این 
تحوالت مربوط به تقاضاي گاز و دسته دوم تحوالت مربوطه به عرضه 
گاز9. رکود اقتصادي و مالي که از اواخر سال 2008 آغاز شده باعث 
کاهش شدید فعالیت هاي اقتصادي و در نتیجه کاهش تقاضا براي 
یا  در بخش عرضه  است. در صورتی که  گاز شده  ویژه  به  و  انرژي 
باعث  مسئله  این  و  یافته  رشد  شدت  به  گاز  ذخایر  از  بهره برداري 
توسعه عرضه )صادرات گاز( به بازارهاي مصرفي شده است10. از سوي 
دیگر رشد قابل مالحظه بهره برداري از ذخایر گاز نامتعارف11 خصوصاً  
توسط ایاالت متحده آمریكا باعث ایجاد مازاد عرضه در بازار گاز این 

کشور و همچنین بازار جهاني گاز شده است12. 
توسعه  گاز،  بازار  در  عرضه  مازاد  ایجاد  به  منجر  مسائل  این  همه 
مكانیسم قیمت گذاري نقدي و در نتیجه کاهش قابل مالحظه قیمت 

جالل دهنوی
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گاز طي سال هاي اخیر و به ویژه بعد از رکود اقتصادي سال 2008 
نامتعارف،  از ذخایر گازي متعارف و  شده است. توسعه بهره برداري 
شدید  رشد  جهاني،   اقتصاد  رکود  گاز،  جهاني  تجارت  توسعه 
موارد  و  مختلف  کشورهاي  گاز  بازار  در  آزادسازي  و  مقررات زدایي 
دیگری از این دست داللت بر توسعه بیشتر مكانیسم قیمت گذاري 

نقدي و ادامه روند کاهش قیمت گاز در آینده نزدیک دارد. 
نكته حائز اهمیت دیگر آن که در تمام دوره مورد بررسي تا قبل 
از سال 2006، بدون توجه به این که کدام مكانیسم قیمت گذاري 
در بازار گاز حاکم بوده، همواره هم بستگي مثبت و قابل توجهي بین 
قیمت هاي نفت و گاز وجود داشته است. این هم بستگي پس از سال 
2006 از بین رفته است. در سال 2006 قیمت هر میلیون بي تي یو 
میلیون  هر  قیمت  از  بیشتر  هنري هاب  بازار  در  گاز   )$/MMBtu(

به  گاز  قیمت  آن  از  پس  اما  شد.   WTI بازار  در  نفت خام  بي تي یو 
دالیلي که پیش تر به آنها اشاره شد به مراتب کمتر از قیمت نفت خام 
شد و از آن سال به بعد نیز هم بستگي بین قیمت نفت و گاز تا حد 
زیادي از بین رفته است )البته درجه ارتباط بین قیمت نفت و گاز در 
بازارها و قراردادهاي مختلف متفاوت است، کمترین میزان ارتباط در 
بازارهاي آمریكا و انگلستان و بیشترین میزان ارتباط در قراردادهاي 
اروپاي شرقي و کشورهاي منطقه  به کشورهاي حوزه  صادرات گاز 

آسیا – پاسفیک مشاهده مي شود(. 

 مروري بر مكانیسم هاي قیمت گذاري گاز طبیعي 
گاز طبیعي هنوز به صورت جهاني مورد معامله قرار نمي گیرد، بنابر 
این قیمت آن مي تواند به نحو قابل توجهي از یک ناحیه به ناحیه دیگر 
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متفاوت باشد. در حال حاضر اروپا، آسیا و آمریكا هر کدام مكانیسم 
اروپا قیمت هاي  قیمت گذاري مختص خود را دارند. براي مثال، در 
گاز خطوط لوله با فرآورده هاي نفتي نظیر گازوئیل و نفت کوره رقابت 
از یک  معموالً   LNG فروش  و  قراردادهاي خرید  اگر چه  مي کنند. 
در  مالحظه اي  قابل  تفاوت هاي  اما  مي کنند،  پیروي  مشابه  ساختار 
قیمت هاي LNG بازارهاي منطقه اي آسیا، اروپا و آمریكا وجود دارد. 
قیمت گذاري  ساختارهاي  و  فرمول ها  از  ناشي  قیمت ها  در  اختالف 
در  مي گیرد.  قرار  استفاده  مورد  منطقه  هر  در  که  است  متفاوتي 
آمریكا، یک بازار رقابتي گاز به صورت جامع و کامل توسعه یافته و 
بطورکلي قیمت ها با قیمت  بازار در هنري هاب مرتبط است، و این 
موضوع یک مرجع رقابتي را به وجود آورده است. در آسیا قیمت هاي 
با توجه به قیمت نفت خام، خصوصاً قیمت سبد نفتي  LNG عموماً 

ژاپن )JCC( تعیین مي شوند. 

پیامدهاي رکود اقتصادي بر بازار گاز 
و مكانیسم هاي قیمت گذاري گاز

رکود اقتصادي سال 2008 منجر به کاهش تقاضاي گاز طبیعي شد. 
البته با توجه متفاوت بودن شدت رکود اقتصادی در مناطق مختلف 
بازارهاي  در  گاز  تقاضاي  کشش  نبودن  یكسان  همچنین  و  جهان 
مختلف، پیامدهاي رکود اقتصادي نیز در تمام بازارها یكسان نبود. در 
ادامه تحوالت تقاضاي گاز در بازارهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته 
است. در مجموع تقاضاي گاز طي دوره 2009- 2008 در حدود 3 
درصد کاهش یافت. قاره اروپا به دلیل رکود اقتصادي و نوع مكانیسم 

قیمت گذاري گاز که مبتني بر قیمت نفت بود، بیشترین میزان کاهش 
در تقاضاي گاز را تجربه نمود، )کاهش 5/4 درصدي در سال 2009(. 
آمریكا نیز به دلیل رشد عرضه گاز از طریق ذخایر گازي نامتعارف و 
تجربه  را  تقاضا  توجه قیمت کمترین میزان کاهش در  قابل  کاهش 

نمود،  )کاهش 1/7 درصدي در سال 2009(. 
کشورهاي  در  تاریخ  طول  در  بار  نخستین  براي  برق  برای  تقاضا 
عضو OECD 4 درصد کاهش یافت، به همین دلیل کشورهایي که 
از روسیه گاز وارد مي کردند، واردات گاز خود را به سطح حداقل ذکر 
شده در قرارداد رساندند و این مسئله باعث کاهش چشم گیر صادرات 
گاز روسیه به اروپا شد. مسئله مشابهي نیز در بازار واردات LNG در 
بازنگري قرار گرفته و  نتیجه؛ قراردادها مورد  خاور دور رخ داد. در 

براي تعیین قیمت، قیمت  گاز در هنري هاب وارد تابع قیمت شد. 
با گسترش انتقادات در مورد سیستم قیمت گذاري مرتبط با قیمت 
این  که  کرد  اعالم  روسیه  گازپروم  شرکت  نفت خام، 
شرکت آماده است تا قیمت 15 درصد از گاز صادراتي 
از  تابعي  صورت  به   2010  -2012 دوره  طي  را  خود 
قیمت نقدي گاز تعیین نماید. البته این اتفاق پس از آن 
رخ داد که نروژ قیمت 25 درصد از گاز صادراتي خود را 

مرتبط با قیمت هاي نقدي نمود.
از جمله چین،  توسعه  تقاضا در کشورهاي در حال 
خاورمیانه  کشورهاي  و  آفریقا  شمال  کشورهاي  هند، 
رشد  چین  و  درصدي   23 رشد  هند؛  داشت.  افزایش 
11 درصدي در تقاضاي گاز را در همین دوره تجربه 
که  کشورهایي  سایر  و  ایران  لیبي،  مصر،  کشورهاي  در  کردند13. 
نیز  دارند  نفت  فروش  افزایش  هدف  با  گاز  مصرف  توسعه  سیاست 
تقاضا رشد محسوسي داشته است. از سوی دیگر مخالفت با استفاده 
را  تقاضا  افزایش  نوید  نیز  برق  تولید  زمینه  در  هسته اي  انرژي  از 

مي دهد.

توسعه بهره برداري از ذخایر گاز نامتعارف
آمریكا  در کشور  بار  نخستین  نامتعارف  گاز  ذخایر  از  بهره برداري 
تكنولوژي،  توسعه  با   ،1990 دهه  طي  شد.  آغاز   1980 دهه  در  و 
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افزایش  یافت14.  مالحظه اي  قابل  توسعه  منابع  این  از  بهره برداري 
قابل توجه قیمت گاز در اواسط دهه 2000، منجر به رشد فزاینده 
بهره برداري از منابع نامتعارف گازي شد به نحوي که حتي کاهش 
تولید از ذخایر متعارف را جبران نمود. این مسئله تولید گاز در کشور 
بر  تاثیر شگرفي  و  داده  افزایش  مالحظه ای  قابل  طور  به  را  آمریكا 
صنعت و تجارت LNG بر جای گذاشت15. خالص واردات گاز آمریكا 
این میزان  در سال 2007، 108 میلیارد متر مكعب بوده است )از 
میزان  است(.  بوده  شده   LNG صورت  به  مكعب  متر  میلیارد   21
واردات گاز آمریكا در سال 2009 به دلیل رشد تولید از ذخایر گازي 
نامتعارف به 79 میلیارد متر مكعب رسید16. )شامل 12 میلیارد متر 

.)LNG مكعب واردات

مروري بر وضعیت آزادسازي گاز در مناطق 
و بازارهاي مختلف

بر  شگرفي  تاثیر  که  گاز  بازار  در  اهمیت  حائز  تحوالت  دیگر  از 
مكانیسم هاي قیمت گذاري گاز داشته مي توان به مسئله مقررات زدایي 
و آزادسازي در بازار گاز و در مناطق مختلف جهان اشاره نمود. شواهد 

بازار گاز حاکی از آن است که توسعه مكانیسم بازار موجب شكل گیري 
بازارهاي رقابتي از جمله بازارهاي نقدي و آتي ها17  و توسعه مكانیسم 

قیمت گذاري رقابتي در بازارها مي شود18. 
بازار گاز اروپاي غربي،  با توجه به آزادسازي هایي که طی چند سال 
اخیر در صنعت گاز این منطقه رخ داده، از پتانسیل باالیي براي تعدیل 
بازار  مكانیسم  اساس  بر  قیمت گذاري  و  قیمت گذاري  مكانیسم هاي 
برخوردار است. توسعه بازار آتي ها در این منطقه نیز مي تواند کمک 

فراوانی به این امر نماید. 
در بازار اروپاي شرقي وضعیت متفاوت است. آزادسازي در بازار گاز 
این منطقه بصورت بسیار بطئي و جزئي رخ داده است. شرکت گاز 
پروم عرضه کننده انحصاري در این منطقه است و حجم تقاضا در این 
منطقه کم بوده و عرضه کنندگان نیز تمایلي براي ورود به این بازار 
و رقابت با روسیه ندارند.در نتیجه بعید است که در آینده نزدیک در 
زمینه عرضه گاز به این منطقه و تشكیل بازار رقابتی صورت پذیرد. 
در عین حال این کشورها در پي ایجاد تنوع عرضه از طریق توسعه 

روابط با سایر کشورهاي اروپایي و واردات LNG هستند. 
در ژاپن، کره جنوبي و چین شرایط براي شكل گیري رقابت گاز با 
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گاز به نحو دیگري است. کشورهاي این منطقه به ویژه چین به شدت 
در پي اجراي سیاست  هاي کاهش هزینه به منظور حفظ و یا افزایش 
سهم بازار هستند. در هر حال این کشورها نیز در پي ایجاد تنوع در 

عرضه و توسعه واردات LNG می باشند.
در منطقه آمریكاي شمالي نیز آزادسازي صورت گرفته است.

 افزایش حجم مبادالت نقدي
بازار  نقدي در  از عوامل توسعه مكانیسم قیمت گذاري  یكي دیگر 
گاز افزایش حجم مبادالت در بازارهاي نقدي و آتي هاي گاز می باشد. 
حجم تجارت گاز در بازارهاي نقدي طي سال هاي اخیر و به ویژه پس 

از بحران اقتصادي رشد قابل مالحظه اي داشته است. 
به عنوان مثال حجم مبادالت نقدي در بازار اروپا در 
سال 2008،  57 درصد و در سال 2009، 56 درصد 
رشد داشته و در سال 2009،  65 درصد از گاز مصرفي 

اتحادیه اروپا در این هاب ها معامله شده است. 

واکنش مجمع کشورهاي صادرکننده گاز 
به کاهش قیمت گاز

صادرکننده  و  تولیدکننده  کشورهاي  شک  بدون 
گاز  پایین  قیمت هاي  و  بازار  بر  حاکم  شرایط  از  گاز 

صادراتي راضي نیستند و براي تغییر مكانیسم قیمت گذاري گاز به 
تالش  گاز صادراتي  قیمت  افزایش  و  قیمت گذاري  مكانیسم سنتي 
باالي  قیمت  به  توجه  با  ویژه  به  مسئله  این  نمود.  خواهند  فراوانی 
نفت در سال هاي اخیر، موجب حساسیت بیشتر تولید کنندگان گاز 

گردیده است. 
سال  در    19)GECF( گاز  صادرکننده  کشورهاي  مجمع  تشكیل 
2001 که ایران در ایجاد آن نقش اساسي داشت، از مهم ترین تحوالت 
محسوب  اخیر  سال هاي  گاز طی  بازار  جهاني  عرصة  در  بین المللي 
دارنده  دومین  عنوان  به  ایران  اسالمي  جمهوري  واقع  در  مي شود. 
ذخایر گاز طبیعي جهان، مانند هر فروشنده دیگر در هر بازاري، به 
از آن در جهت کسب حداکثر سود  استفاده  و  اعمال قدرت  دنبال 
از طریق افزایش بهینة  قیمت ها است. در همین راستا و به منظور 

با  آن،  واقعي  ارزش  تعیین  و  ملي  ثروت  این  از  مطلوب  بهره گیري 
تبادل نظرات و اطالعات  تولید و مصرف گاز و  پایدار  هدف توسعة 
سازمان یافته تر کشورهاي صادرکننده گاز، پیشنهاد تاسیس مجمع 
در  نهایتاً  و  مطرح  ایران  توسط  طبیعي  گاز  صادرکننده  کشورهاي 
اردیبهشت سال 1380، مقامات مسئول 11 کشور صادرکنندۀ  گاز20  
در تهران گرد هم آمدند. هدف کشورهاي عضو از تشكیل این مجمع 
ایجاد اصالحات ساختاري در بازار گاز، به منظور تامین منافع جمعي 

کشورهاي عضو بوده است21. 
گاز  صادرکننده  کشورهاي  مجمع  که  دارد  وجود  زیادي  شواهد 
از جمله  ایفاء خواهد نمود.  بازار  در آینده نقشی مهم و کلیدي در 
مي توان به  موارد زیر اشاره کرد. نخست؛  سه 
کشور بزرگ جهان از لحاظ ذخایر گاز طبیعي 
)روسیه، ایران و قطر( عضو مجمع هستند و 
کاهش  ایجاد  از  بیشترین ضرر  قطع  طور  به 
شد،   خواهد  کشورها  این  متوجه  گاز  قیمت 
در نتیجه با توجه به سهم این کشورها از بازار 
)به  آنها  بین  همكاري  ایجاد  صورت  در  گاز 
ویژه همكاري در ساختار مجمع( این کشورها 
امكان تاثیرگذاري بر بازار را خواهند داشت21. 
)سال  اخیر  سال هاي  طي  گاز  قیمت  دوم؛ 
کشورهاي  قطعاً  و  داشته  مالحظه اي  قابل  کاهش  بعد(  به   2006
تولیدکننده این کاهش قیمت را در بلندمدت تحمل نخواهند کرد 
افزایش قیمت ها دست خواهند زد. سوم؛  اقدامات جدي براي  و به 
پروتكل ها و کنوانسیون هاي زیست محیطي )از جمله پروتكل کیوتو( 
با توجه به گرمایش زمین، به شدت در حال توسعه و کسب ضمانت 
اجرایي هستند. در این صورت استفاده از سایر سوخت هاي فسیلي 
خواهد  افزایش  جهان  انرژي  سبد  در  طبیعي  گاز  سهم  و  کاهش 
نیروگاه هاي  انفجار  از  ناشي  و خسارات  ژاپن  زلزله  چهارم؛   یافت22. 
در  به خصوص  و  این کشور موجب شد در سطح جهانی  هسته اي 
تولید برق  براي  از گاز طبیعي  استفاده  به  این کشور توجه ویژه ای 
معطوف گردد23. پنجم؛ رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه و 
همچنین رشد مصرف در این کشورها )به ویژه رشد تقاضاي گاز در 

  بازار گاز اروپاي غربي،  
آزادسازي هایي  به  توجه  با 
در  اخیر  سال  چند  که طی 
رخ  منطقه  این  گاز  صنعت 
باالیي  پتانسیل  از  داده، 
مكانیسم هاي  تعدیل  براي 
قیمت گذاري و قیمت گذاري 
بازار  مكانیسم  اساس  بر 

برخوردار است 
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هند و چین طي سال هاي اخیر( حاکی از آن است که طي سال هاي 
توسعه  ششم؛  داشت24.  خواهد  مالحظه ای  قابل  رشد  تقاضای  آتي 
مقررات زدایي و آزادسازي در بازار گاز در مناطق مختلف جهان منجر 
این  افزایش قدرت چانه زني کشورهاي مصرف کننده گاز شده و  به 
موضوع مي تواند انگیزه ای براي کشورهاي تولیدکننده و صادرکننده 

گاز در راستاي توسعه همكاري ها باشد. 
موارد فوق حاکی از رشد تقاضاي گاز طي سال هاي آتي و همچنین 
افزایش قدرت تاثیرگذاري کشورهاي تولیدکننده و صادرکننده گاز در 
بازار جهاني گاز )یعنی GECF( است. از این رو به نظر می رسد که 
توسعه مكانیسم قیمت گذاري نقدي اگرچه ممكن است در کوتاه مدت و 
حتي میان مدت به ضرر کشورهاي تولیدکننده و صادرکننده گاز باشد 
 GECF ولي در بلندمدت به دلیل رشد قابل توجه تقاضاي گاز و ثبات
و همچنین افزایش قدرت تاثیرگذاري این مجمع در تحوالت بازار گاز 

موجب افزایش قیمت گاز و تامین منافع تولیدکنندگان خواهد شد. 
مجمع کشورهاي صادرکننده گاز براي تاثیرگذاري، نظارت و کنترل 
بر بازار گاز با موانع جدي مواجه است. این موانع را مي توان به دو 
مجمع،  خود  به  مربوط  موانع  اول؛   دسته  نمود.  تقسیم بندي  دسته 
و  موانع  دوم؛  دسته  و  آن  عضو  کشورهاي  وضعیت  و  آن  ساختار 
مشكالت خارج از مجمع مانند ساختار بازار گاز،  وضعیت قراردادها و 
سرمایه گذاري در بازار گاز و تحوالت عرضه و تقاضاي بازار می باشد. 
مجمع  که  می رود  آن  بیم  پیش رو  مشكالت  به  توجه  با  بنابراین 
تاثیرگذاری الزم  از  گاز،  بازار  در  نقش عمده  ایفای  توانایی  علیرغم 
در  گاز  قیمت  و  قیمت گذاري  مكانیسم هاي  قراردادها،  گاز،  بازار  بر 

بازارهاي جهاني برخوردار نباشد.
ایران بعنوان دومین دارنده ذخایر گاز طبیعي جهان بعد از روسیه 
جهاني  بازارهاي  به  طبیعي  گاز  اصلي  صادرکننده  باید  اکنون  هم 
از  مجمع  وضعیت  بررسي  است25.  نبوده  چنین  متاسفانه  اما  باشد 
زمان شكل گیري تاکنون حاکی از آن است که ایران از قابلیت های 
الزم برای ایفاي نقش اساسي در ساختار مجمع و سیاست هاي آن 
برخوردار نباشد. از سوي دیگر این نگراني نیز وجود دارد که عضویت 
سایر  سیاست هاي  و  اهداف  از  تاثیرپذیري  موجب  مجمع  در  ایران 
کشورهاي عضو )از جمله قطر و روسیه( در بازار گاز شده و در نتیجه 

ایران نتواند اهداف خود را در عرصه صادرات و دستیابي به بازارهاي 
هدف به طور مستقل دنبال نماید26. 

بازار  مجمع کشورهاي صادرکننده گاز براي تاثیرگذاري و کنترل 
گاز با دو دسته محدودیت اساسي )محدودیت هاي حاصل از ساختار 
مجمع و محدودیت هاي منبعث از ساختار بازار گاز( مواجه است، از 
جمله مهمترین موانع پیش روي مجمع براي تاثیرگذاري بر بازار گاز 
که ناشی از ساختار و وضعیت کشورهاي عضو است مي توان به موارد 

زیر اشاره نمود:
1 - کشورهاي عضو اهداف متفاوتي را در بازار گاز و همچنین از 
عضویت در مجمع دنبال مي کنند. به عنوان مثال کشور قطر به دلیل 
داشتن حوزه مشترك گازي با ایران هدف تولید حداکثري را در بازار 
گاز دنبال مي کند27 و استراتژي صادرات گاز روسیه نیز تسلط بر بازار 

گاز اروپا و استفاده از گاز به عنوان یک ابزار سیاسي است. در برخي 
از مطالعات اشاره شده که کشور روسیه از گاز به عنوان یک صالح 
سیاسي28 استفاده مي کند. در نتیجه ایجاد اجماع نظر بین کشورهاي 
عضو در یک فضاي به شدت رقابتي یكي از مشكالت اساسي مجمع 

است29. 
2 - رکود اقتصاد جهاني و ایجاد مازاد عرضه در بازار گاز منجر به 
بازارهاي صادراتي و صادرات گاز بین  ایجاد رقابت در زمینه یافتن 
کشورهاي عضو مجمع شده و انتظار مي رود این روند در آینده نیز 
تداوم داشته باشد، در نتیجه کشورهاي عضو در شرایط کنوني تمایل 

چنداني به همكاري با یكدیگر ندارند. 
3 - کشور بولیوي )یكي از اعضاء مجمع( اصوالً گازي صادر نمي کند، 
به عالوه خالص صادرات گاز ایران نیز منفي است. همچنین ونزوئال 
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که ریاست مجمع را در سال 2006 بر عهده داشت، تا سال 2009 
هیچ صادرات گازي نداشته است30. 

به عبارت دیگر کشورهاي  4 - عضویت در مجمع بي ثبات است. 
عضو نه حق عضویتي مي پردازند و نه قراردادي را امضاء مي کنند. 

نیازمند  که  افزود  نیز  دیگري  موارد  مي توان  موارد  این  به  البته 
مطالعه دقیق و جدي تر است.

بازار  بر  تاثیرگذاري  براي  پیش روي مجمع  موانع  و  اهم مشكالت 
عبارتي  به  یا  و  کنترل کشورهاي عضو مجمع  و  اختیار  در  که  گاز 

کشورهاي تولیدکننده گاز نیست نیز به شرح زیر است.
  1- برخي از کشورهاي بزرگ تولیدکننده و صادرکننده گاز که 
سهم عمده اي نیز در تجارت جهاني گاز دارند، عضو مجمع نیستند. 
از جمله این کشورها مي توان از کانادا، استرالیا، هلند و نروژ نام برد. 
در نتیجه اتخاذ هرگونه تصمیمي بدون همكاري آنها نمي تواند تاثیر 

چندانی داشته باشد.

  2- سرمایه گذاري در پروژه هاي بهره برداري و صادرات گاز بسیار 
پرهزینه است. از این رو کشورها همواره درصدد استفاده صد درصدي 
و کاهش سطح  بنابراین کنترل  تولید خود هستند.  از ظرفیت هاي 
برابر آن  بنابراین در  تولید براي کشورها بسیار پرهزینه خواهد بود 

مقاومت می نمایند.
  3- بخش عمده اي از قراردادهاي صادرات گاز )به ویژه قراردادهاي 
هستند.  بلندمدت  قراردادهاي  لوله(  خط  طریق  از  گاز  صادرات 
از  عدول  و  صادرات  کاهش  امكان  صادرکننده  کشورهاي  بنابراین 

چارچوب قرارداد را ندارند. 
  4- بهره برداري از ذخایر گاز نامتعارف طي سال هاي اخیر رشد 
قابل مالحظه اي داشته است. از این رو تولیدکنندگان بزرگ گاز از 
ذخایر نامتعارف، نقشي حائز اهمیت در تحوالت آتي بازار گاز ایفاء 
خواهند نمود. در شرایط کنوني هیچ یک از تولیدکنندگان عمده گاز 
از ذخایر نامتعارف عضو مجمع نیستند و این به معناي کاهش قدرت 

نفت و گاز
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نفت و گاز

تاثیرگذاري کشورهاي عضو مجمع است31. 
روي  پیش  محدودیت هاي  علیرغم  که  کرد  اشاره  باید  نهایت  در 
به  توجه  با  گاز،  بازار  بر  تاثیرگذاري  براي  مجمع و کشورهاي عضو 
افزایش سهم گاز طبیعي در سبد انرژي جهاني و سهم قابل توجه 
کشورهاي عضو مجمع از ذخایر، تولید و صادرات گاز، این مجمع در 
پایبند  آن  به  عضو  کشورهاي  همه  که  سیاست هایي  اتخاذ  صورت 
بوده و از ضمانت اجرایي نیز برخوردار باشد، مي تواند بر آینده بازار و 

مكانیسم هاي قیمت گذاري گاز تاثیرگذار باشد. 

جمع بندي و نتیجه گیري
)رکود  جهان  سطح  در  و  گاز  بازار  در  اخیر  تحوالت  و  شواهد 
اقتصادي،کاهش تقاضاي گاز، افزایش حجم مبادالت نقدي و آتي ها 
در هاب هاي گازي،   افزایش عرضه گاز از ذخایر نامتعارف و ... ( حاکی 
مكانیسم  آن  طي  که  است  گاز  بازار  در  گذار  مرحله  یک  وجود  از 
قیمت گذاري گاز به صورت تابعي از قیمت نفت خام جاي خود را به 

مكانیسم قیمت گذاري نقدي خواهد داد.
از سوي دیگر، به طور قطع با توجه به تحوالت اخیر بازار، آزاد سازي 
توسعه  براي  است  دلیلي  مسئله  این  و  داد  رخ خواهد  گاز  بازار  در 

مكانیسم قیمت گذاري نقدي. مي توان ادعا کرد، اگر چه ممكن است 
بازار گاز به یک بازار جهاني مبدل نشود ولي مكانیسم قیمت گذاري 
مكانیسم  یعني  یكپارچه  و  همگن  مكانیسم  یک  به  گاز  بازار  در 
باید  البته  شد.  خواهد  تبدیل  جهان  سطح  در  نقدي  قیمت گذاري 
اشاره نمود که طول دوره گذار در مناطق و بازارهاي مختلف متفاوت 
است و تغییر در مكانیسم هاي قیمت گذاري در تمام جهان به طور 

یكسان و یكپارچه اتفاق نخواهد افتاد. 
توسعه مكانیسم قیمت گذاري نقدي که منجر به کاهش قیمت گاز 
در بازارهاي مختلف شده قطعاً  با عكس العمل کشورهاي تولیدکننده 
کشورهاي  مجمع  عضو  کشورهاي  ویژه  )به  گاز  صادرکننده  و 

صادرکننده گاز( رو  به رو خواهد شد. 
اما علیرغم محدودیت هاي پیش روي مجمع و کشورهاي عضو براي 
تاثیرگذاري بر بازار گاز، با توجه به افزایش سهم گاز طبیعي در سبد 
تولید  ذخایر،   از  عضو  کشورهاي  توجه  قابل  سهم  و  جهاني  انرژي 
همه  که  سیاست هایي  اتخاذ  صورت  در  مجمع  این  گاز  صادرات  و 
کشورهاي عضو به آن پایبند بوده و ضمانت اجرایي نیز داشته باشد، 
تاثیرگذار  گاز  قیمت گذاري  مكانیسم هاي  و  بازار  آینده  بر  مي تواند 

باشد.
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1 - Oil – Indexed Pricing Mechanism

2 - Gas – to – Gas Competition Pricing Mechanism

3 - Decoupling

4 - Henry Hub

5 - National Balancing Point 

6 - Japanese Crude Cocktail

7 - Miharu Kanai

8 - Jonathan Stern

گاز  به عالوه  لوله  از طریق خط  گاز طبیعي صادراتي  گاز،   از  در سراسر متن منظور   -9
طبیعي مایع  شده است.

10- این مسئله به ویژه در مورد صادرات LNG توسط کشور قطر بسیار مشهود است.
11 - Unconventional Gas Resources

12 - با توجه به این که کشور آمریكا بزرگترین واردکننده LNG  در سال هاي اخیر بوده 
است، این مسئله باعث ایجاد مازاد عرضه شدید LNG شده است.

13 - البته شایان ذکر است که سهم گاز در سبد انرژي چین 3/7 درصد و در سبد انرژي 
هند در حدود 10 درصد است. 

 )Hydraulic Fracturing( 14 - از جمله این موارد مي توان به فرآیند شكست هیدرولیكي
و حفاري افقي )Horizontal Drilling( اشاره کرد که در این دهه براي نخستین بار رخ 

داد.
است.  بوده  جهان  در   LNG واردکنندگان  بزرگترین  از  یكي  همواره  آمریكا  کشور   -  15
توسعه بهره برداري از ذخایر گاز غیرمتعارف باعث کاهش واردات LNG این کشور و ایجاد 

اخالل در تجارت جهانيLNG شده است.
16 - بنابراین واردات LNG در آمریكا طي دوره 2007 تا 2009، در حدود 9 میلیارد متر 

مكعب کاهش یافت.
17 - Future Markets 

18 - حجم تجارت نقدي در هاب هاي قاره اروپا طي سال هاي اخیر رشد قابل مالحظه اي 
داشته است. از سال 2000 تا کنون 7 هاب جدید براي معامالت نقدي در اروپا ایجاد شده 
است. رشد معامالت در این هاب ها در سال 2008، 57 درصد و در سال 2009،  56 درصد 

بوده است.
19 - Gas Exporting Countries Forum

20 - ایران، الجزایر، اندونزي، مالزي، عمان، قطر، روسیه، ترکمنستان، نیجریه، برونئي و نروژ
21 - از زمان تاسیس این مجمع تا کنون ترکیب کشورهاي عضو دچار تغییرات زیادي شده 
است. در حال حاضر کشورهاي عضو مجمع عبارتند از: ایران، روسیه، قطر، الجزایر، مصر، 
لیبي، ونزوئال، بولیوي، ترینیداد و توباگو، نیجریه و گینه استوائي. عالوه بر این سه کشور 

نروژ، قزاقستان و هلند، اعضاء ناظر این مجمع هستند. 
گاز طبیعي در جهان در حدود 55  اثبات شده  از کل ذخایر  این سه کشور  21 - سهم 

درصد بوده است.
درجه  افزایش  نتیجه  در  و  گاز  براي  تقاضا  مازاد  ایجاد  باعث  مي تواند  مسئله  این   -  22
تاثیرگذاري کشورهاي صادرکننده گاز به ویژه کشورهاي عضو مجمع و سیاست هاي آنان 

در بازار گاز شود.
 LNG 23 - در پي انفجار نیروگاه هاي هسته اي ژاپن این کشور که بزرگترین وارد کننده
جهان نیز می باشد به دنبال در پي عقد قراردادهاي جدید واردات LNG است. عالوه بر این 

کشور ایتالیا نیز توسعه نیروگاه هاي هسته اي را ممنوع کرده است.

توضیحات:

24 - طي سال هاي 2009 تا 2010 عالوه بر دو کشور چین و هند، تقاضاي گاز در مناطق 
خاورمیانه و شمال آفریقا که کمتر تحت تاثیر بحران جهاني بوده اند،  رشد قابل مالحظه اي 
داشته است. به عنوان مثال تقاضاي گاز در سال 2009، در چین رشد 12 درصدي و در هند 

رشد 23 درصدي را تجربه کرده است.
جمله  از  دارد.  وجود  جهاني  بازارهای  به  ایران  دستیابی  عدم  براي  زیادي  دالیل   -  25
این دالیل می توان به عدم سرمایه گذاري کافي سرمایه گذاران )عمدتاً به دلیل تحریم هاي 
سیاست هاي  سوخت،  بعنوان  داخلي  بازارهاي  در  گاز  برای  روزافزون  تقاضاي  اقتصادي(، 
زیست محیطي داخلي در جهت جایگزیني مازوت و گازوئیل با گاز طبیعي و مسائل سیاسي 
و ژئوپلیتیک نظیر مناقشه هند و پاکستان و به تعویق افتادن بهره برداري از خط لوله صلح 

اشاره نمود.
برمبناي چانه زني است، تحمیل  تعیین قیمت گاز  به عنوان مثال، در شرایطي که   -  26
قیمت از سوي کشورهاي عرضه کننده عمده به یک کشور تازه وارد به عرصه تجارت گاز )در 
چارچوب رقابت در بازار، به خریدار احتمالي، قیمت پایین تري پیشنهاد شود(، مي تواند منجر 
انحصاري  یا کند شدن اجراي طرح هاي سرمایه گذاري شده و در نتیجه نقش  به توقف و 
عرضه کنندگان بزرگ )از جمله روسیه و قطر( را در بازار گاز تضمین نماید. این اتفاق هم 
اکنون در بازار گاز و به ویژه پس از کاهش تقاضاي واردات گاز آمریكا در بازار رخ داده است.

27 - البته ایران نیز به دنبال سیاست بهره برداري و تولید حداکثري از میدان گازي پارس 
جنوبي )میدان مشترك گازي با کشور قطر( است اما به دلیل تحریم هاي اقتصادي سهم 

چنداني از برداشت از این میدان نداشته است.
28 - Political Weapon 

29 - ظرفیت مایع سازي گاز طبیعي در قطر در سال 2010 رشدي معادل 56 درصد را 
تجربه نمود و به رقم 77 میلیون تن در سال رسید. 

30 - در سال 2009 صادرات گاز بولیوي صفر بوده و ایران نیز به طور خالص 0/5 میلیارد 
متر مكعب گاز وارد کرده است.

31 - این مسئله مي تواند در صورت تحقق با توجه به حجم ذخایر شیل گازها و تمرکز 
آنها در بازارهاي مصرفي بزرگ باعث ایجاد نگراني هایي براي کشورهاي بزرگ تولیدکننده و 
صادرکننده گاز از جمله ایران شود. به عبارت دیگر بهره برداري از ذخایر گازي غیر متعارف 

باعث به خطر افتادن امنیت تقاضا مي شود.
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 نفت و مبارزات
 انتخاباتي در

امريکا

مقدمه
محافل  توجه  اخیر  ماه هاي  در  امریكا  ریاست جمهوري  انتخابات 
احزاب  نامزدهاي  از  هرکدام  زیرا  کرده  جلب  خود  به  نیز  را  نفتي 
دمكرات و جمهوریخواه در برنامه هاي انتخاباتي خود به موضوع نفت 

و انرژي نیز پرداخته اند. 
در حال حاضر موضوع هزینه دسترسي به منابع انرژي به مسئله 
این  اقتصاد  که  درحالي  شده  تبدیل  امریكا  در  چالش برانگیزي 
این  در  مي باشد.  نیز  بیكاري  افزایش  و  رشد  کاهش  دچار  کشور 
را  اوباما  دولت  رامني(  )میت  امریكا  کاندیداي جمهوري خواه  میان 
مورد انتقاد قرار داده که چرا با مخالفت کردن با ساخت خط   لوله 
بنزین  قیمت  شده  باعث  امریكا  به  کانادا  مسیر  در   Key stone

افزایش یابد. در عین حال اوباما درصدد افزایش سرمایه گذاري براي 
به  امریكا  وابستگي  تا  مي باشد  جایگزین  منابع سوخت هاي  توسعه 

نفت و گاز را کاهش دهد.
هر دو کاندیدا طرفدار کاهش واردات نفت بوده و خواهان توسعه 
افزایش  و  اقتصادي  رشد  به  تا  مي باشند  امریكا  در  انرژي  تولید 
افزایش  که  دارند  اتفاق  نیز  نكته  براین  آنها  کنند،  کمک  اشتغال 
هر  به  اما  باشد،  بسیارحیاتي مي  ملي  امنیت  براي  انرژي  استقالل 
حال این دو کاندیداي ریاست جمهوري در باره نقش دولت در یارانه 
دادن به تولید انرژي و اینكه کدام بخش باید مورد کمک دولت قرار 
بگیرد و اینكه مقررات زیست محیطي باید چگونه باشد، با یكدیگر 

اختالف دارند. 

از این دو کاندیدا براي جلب  در این گزارش نظراتي که هرکدام 
آراي مردم این کشور ارایه داده اند مورد بررسي قرار مي گیرد اما به 
هر حال پیش از ورود به بحث، ذکر این نكته اهمیت دارد که توجه 
به برنامه هاي این دو کاندیدا و یا بهتر بگوییم این دو حزب براي 
آینده اوضاع انرژي در امریكا از جهات زیر مي تواند مورد توجه قرار 

بگیرد.
بنابراین  بزرگترین مصرف کننده نفت جهان مي باشد،  امریكا   -1
نیز  جهاني  سطح  در  مي تواند  کشور  این  تقاضاي  الگوي  در  تغییر 
تغییراتي ایجاد کند که دامنه آن مي تواند براي کشور ما نیز اهمیت 
نفت خام  صادرکننده  و  تولیدکننده  نیز  ایران  زیرا  باشد  داشته 
به  ایران  نفتي  مشتریان  زمره  در  امریكا  هرچند  البته  مي  باشد. 
شمار نمي آید اما از آنجایي که بازارهاي نفتي با یكدیگر در ارتباط 
مي باشند، ضعف و یا استحكام تقاضا در هر منطقه اي مي تواند سایر 
بازارها را نیز متاثر نماید و درآمد نفتي کشورهاي صادر کننده نفت 

را تحت تاثیر قرار دهد.  
و  خلیج فارس  منطقه  در  امریكا  نظامي  و  سیاسي  حضور   -2
خاورمیانه تا حد زیادي ناشي از نیاز این کشور به نفت وارداتي و به 
ویژه واردات نفت خام از خاورمیانه مي باشد. بنابراین چنانچه امریكا 
واقعا بتواند به استقالل انرژي دست یابد، مي توان انتظار داشت که 

رفتار سیاسي این کشور نیز دستخوش تغییراتي شود.
بررسي  قابل  نیز  دیگري  دیدگاه  از  امریكا  انرژي  برنامه هاي   -3

بهروز بیک  علیزاده
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است. در واقع این باور نیز در محافل نفتي مطرح مي باشد که حضور 
امریكا در خاورمیانه براي برآورده ساختن نیاز هاي انرژي این کشور 
رقباي  ویژه  به  و  انرژي جهان  کنترل شاهراه  براي  بلكه  نمي باشد، 
اقتصادي اش در آسیا است که در این منطقه حضور دارد و هر میزان 
بیشتري  مانور  قدرت  یابد،  کاهش  خاورمیانه  نفت  به  امریكا  نیاز 
براي دستكاري و کنترل جریان نفت و گاز خاورمیانه نصیب امریكا 

مي  شود.
4- در یک نگاه کلي کشورهاي تولیدکننده نفت بر اساس برنامه اي 
بلندمدت  برنامه ریزي  به  دارند،  دردست  نفت  آینده  تقاضاي  از  که 

درباره ایجاد ظرفیت تولید مبادرت مي کنند. 
مي تواند  امریكا  در  نفت  واردات  براي  تقاضا  تغییر  میان  این  در 
نقشه  راه براي عرضه نفت را تغییر دهد. این موضوع در برنامه ریزي هاي 

بلندمدت اوپک نیز مي تواند مورد توجه قرار گیرد.

اظهارات نفتي نامزد حزب دمكرات
در حال حاضر رییس جمهور فعلي امریكا، نامزد حزب دمكرات در 
انتخابات ریاست جمهوري ماه نوامبر امریكا مي باشد. رییس جمهور 
به نصف  را  امریكا  نفت  واردات  تا سال 2020  داده که  قول  امریكا 
برساند. او این قول را در چارچوب استراتژي بزرگتري ارایه کرده که 
براي  تقویت اقتصاد ضعیف امریكا طراحي شده است. در سال گذشته 
خالص واردات نفت خام و فرآورده  نفتي امریكا به 8/5 میلیون بشكه 
در روز تنزل یافت در حالي که در سال 2010 این رقم در سطح 9/4 
میلیون بشكه در روز قرار داشت. بر اساس اظهارات اوباما این کاهش 
در تمام دولت هاي اخیر امریكا بي سابقه است. در واقع در سال 2011 
و  کرد  وارد  فرآورده  و  نفت خام  روز  در  بشكه  میلیون   11/5 امریكا 

3  میلیون بشكه در روز که عمدتاً فرآورده بود نیز صادر نمود. 
نفت  تولید  که  شده  باعث   )Shail Oil( نفت رستي  فراوان  منابع 
امریكا به میزان قابل توجهي افزایش یابد. تولید نفت در امریكا در 
سال 2007 در سطح 7/47 میلیون بشكه در روز قرار داشت اما در 
سال 2011 به 9 میلیون بشكه در روز رسید و پیش بیني مي شود 
درسال 2012 به 9/47 میلیون بشكه در روز برسد و در سال 2013 
نیز به 10/30 میلیون بشكه در روز خواهد رسید. تولید گاز طبیعي 

در  مكعب  متر  میلیارد   832 به  حاضر  حال  در  توانسته  نیز  امریكا 
سال افزایش یابد. اوباما مي گوید منابع گازي امریكا مي تواند تا سال 
2020 از  600 هزار شغل جدید حمایت کند. او این نكته را خاطر 
نشان کرده که دولت اجازه داده است مناطق جدیدي مورد اکتشاف 
قرار بگیرد و قول داده مناطق جدیدي را نیز بعداً به آن اضافه نماید. 
را شعار  پاك  انرژي  وارد کاخ سفید شد، رشد  زماني که  از  اوباما 
خود قرار داد و قول داد که وابستگي امریكا به نفت را کاهش دهد و 
در عین حال مقررات زیست محیطي را گسترش دهد. در حال حاضر 
نیز دولت اوباما اعالم کرده که قصد دارد تولید انرژي هاي تجدید پذیر 
مانند انرژي باد، خورشیدي و ژئوترمال را تا پایان سال 2012 نسبت 
به سال 2008 به دو برابر برساند. اوباما در سخنراني ساالنه خود در 
سال 2011 نیز وعده داد که تا سال 2035 به میزان 80  درصد از 
تولید برق در این کشور از منابع انرژي پاك مانند انرژي هسته اي، 
انرژي هاي تجدیدپذیر، زغال سنگ پاك و گاز طبیعي کارآ، به دست 
گاز فالت  و  نفت  منابع  از  اعالم کرد که 75 درصد  او  آمد.  خواهد 
قاره را بر روي سرمایه گذاران بازخواهد کرد. در آن زمان این اعالم 
نظر توانست حمایت جمهوري خواهان را نیز کسب نماید. او در این 
سخنراني گفت اجازه خواهد داد انرژي هاي پاك در زمین هاي دولتي 
توسعه پیدا کند و سه میلیون خانه نیز از این انرژي ها بهره مند شوند.

داد  نخواهد  اجازه  که  کرده  تاکید  نیز  نكته  این  بر  اوباما  البته 
یا خطوط  و  بنویسند  را  کشور  این  انرژي  برنامه  نفتي  شرکت  هاي 
ساحلي کشور را دچاره مخاطره سازند و یا از پرداخت مالیات سرباز 
زنند. در واقع این موضوع به درخواست اوباما براي تغییر معیارهایي 
اشاره دارد که در پرداخت مالیات به نفع شرکت هاي نفت و گاز عمل 
لغو معافیت هاي مالیاتي شرکت هاي نفتي  او حتي موضوع  مي کرد. 
را  بودجه  کسري  از  دالر  میلیارد  بتواند41  تا  ساخت  مطرح  نیز  را 

پوشش دهد. 
اوباما استانداردهاي جدیدي را براي خودروها و کامیون هایي که از 
سال 2017 الي 2025 ساخته شوند اعمال کرده است. او در پي آن 
بوده که تولید سوخت هاي حیاتي در این کشور افزایش یابد و از انرژي 
خورشیدي و باد استفاده بیشتري به عمل آید و فن آوري زغال سنگ 
محیط زیست  از  حفاظت  آژانس  اوباما  دولت  در  یابد.  توسعه  پاك 
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امریكا به موضوع آلودگي نیروگاه هاي برق و بهبود کارایي خودرو ها 
نیز پرداخت. دولت اوباما جدول زماني را براي استانداردهاي کارایي 
سوخت ارایه داد و اعالم کرد که خودرو هاي سواري باید استاندارد  
مایل  استاندارد30  باید  سبک  کامیونهاي  و  گالن  هر  در  مایل   39
در هر گالن را رعایت کنند و اعالم نمود از سال 2025 به بعد نیز 

مقررات سخت تري را اعمال خواهد کرد.
در طرح هاي  اشتغال  افزایش  بر  انتخاباتي خود  مبارزات  در  اوباما 
انرژي سبز مانند انرژي بادي تاکید دارد و با معافیت مالیاتي به تشویق 
با مخالفت صریح  البته  موافقت کرده که  آیوا  ایالت  در  این صنعت 

رامني روبه رو شده است. 
زمین هاي  و  ساحلي  مناطق  که  کرد  اعالم  اوباما  درمارس 2010 
فدرال بیشتري را بر روي تولید نفت باز خواهد کرد اما نشت نفت 
در تاسیسان نفتي شرکت BP در خلیج مكزیک، باعث تجدید نظر در 

این مقررات شد. 
اوباما اعالم کرد که یک میلیارد دالر به صورت  در مارس 2012 
از  کامیونهایي  که  و  سواري  خودروهاي  براي  مالیاتي  معافیت 
یک  او  است.  گرفته  نظر  در  کنند  استفاده  جایگزین  سوخت هاي 
وجود  در سطح جهاني  کافي  اندازه  به  نفت  که  کرد  اعالم  بعد  ماه 
دارد و تحریم هاي ایران مي تواند ادامه یابد اما پیوسته به برداشت از 
ذخایر راهبردي نفت امریكا، مانند زماني که تولید نفت لیبي متوقف 
دولت  البته  آورد.  پایین  را  نفت  قیمت هاي  تا  داشته  تاکید  گردید، 
اوباما ساخت خط  لوله از کانادا به امریكا را تا سال 2013 به تعویق 
انداخت زیرا ضمن مفید دانستن این پروژه، معتقد بود نمي تواند در 

زمان مشخص شده توسط کنگره این طرح را آماده سازد.

اظهارات نفتي نامزد حزب جمهوري خواه
در آن سو، میت رامني قرار دارد که از انرژي به عنوان یكي از پنج 
ستون احیاي اقتصاد امریكا  نام مي برد و قول داده است اگر انتخاب 

گردد، امریكاي شمالي تا سال 2020 از لحاظ انرژي مستقل گردد.
رامني به انتقاد از دولت اوباما درباره ایجاد شغل در بخش انرژي هاي 
گازطبیعي،  نفت،  سنتي،  انرژي هاي  مي گوید  و  پرداخته  نیز  سبز 
زغال سنگ و هسته اي پتانسیل بیشتري براي ایجاد اشتغال دارد. او 

طرفدار افزایش تولید داخلي سوخت هاي فسیلي مي باشد که شامل 
استخراج گازطبیعي از منابع رسي نیز مي شود و قصد دارد با کانادا 
و مكزیک براي توسعه این منابع  مشارکت کند و حتي مي خواهد با 
مشارکت با اروپایي ها براي توسعه منابع گازرسي به متحدان امریكا 

براي استقالل از روسیه کمک کند. 
مي تواند  او  ادعاي  اساس  بر  که  داده  ارایه  را  رامني طرحي  میت  
امریكا را به ابرقدرت انرژي تبدیل کند. میت  رامني اعالم کرده که 
این هدف را از طریق افزایش تولید داخلي، افزایش بهره وري مصرف 
سوخت به صورت افزایش مسافت طي شده براي هر واحد سوخت 
مصرفي و افزایش اتكا به منابع سوخت هاي تجدیدپذیر دنبال خواهد 
کرد. او معتقد است استفاده از این روش ها به امریكا کمک خواهد 

کرد که وابستگي خود را به نفت وارداتي کاهش دهد.
نامزد حزب جمهوري خواه در انتخابات ریاست جمهوري امریكا قول 
داده اگر انتخاب شود قدرت دولت را به کارخواهد گرفت تا توسعه 
نفت و گاز در زمین هاي دولت فدرال امریكا را تحت کنترل بگیرد. 
او وعده داده اهدافي را براي تولید نفت  فالت قاره تعیین خواهد کرد 
و پروژه هاي خط  لوله که از مرز امریكا عبور مي کنند را به سرعت 
تبدیل  براي  او  برنامه  از  بخشي  اهداف  این  کرد.  خواهد  پي گیري 
انتخاباتي  او پیوسته در مبارزات  انرژي است که  ابرقدرت  امریكا به 

خود اعالم مي کند. 
میت رامني درصدد آن است که عقاید خود را حول محور انقالب 
انرژي در امریكا متمرکز نماید. در دو سال گذشته تولید نفت و گاز 
افزایش یافته  است.  با حفاري در منابع ُرستي به سرعت  امریكا  در 
رامني در اظهارات انتخاباتي خود گفته »دیدگاه من  درباره امریكا 
ما  گردد.  تبدیل  انرژي  ابر قدرت  یک  به  باید  امریكا  که  است  این 
باید به سرعت تولید خود را افزایش دهیم و با همكاري با دو کشور 
متحد خود کانادا و مكزیک، استقالل انرژي خود را در این قاره به 
دست آوریم و اگر من به عنوان رییس جمهور امریكا انتخاب شوم، با 
پایان دومین دور ریاست جمهوري من، این دیدگاه به واقعیت تبدیل 

خواهد شد.«
میت رامني به دنبال آن است که تولید نفت و گاز در زمین هاي 
فدرال به سرعت افزایش یابد و نظارت بر توسعه و تولید نفت نیز بر 
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عهده دولت گذاشته شود و از سازمان هاي فدرال نیز خواسته شود 
مجوزهاي دولت را تایید کنند تا تمام الزامات قانوني حل گردد. قرار 
از  یک  هر  براي  تولید  حداقل  براي  را  برنامه هایي  رامني  که  است 

برنامه هاي پنج سال خود اعالم نماید. 
اجاره منابع فالت  براي  را  برنامه پنج ساله خود  قرار است  رامني 
قاره اعالم نماید. این برنامه به طور تهاجمي مناطق جدیدي را براي 
اکتشاف و تولید نفت باز خواهد کرد و این فعالیت ها نیز از آب هاي 
فالت قاره ویرجیانا و کارولینا آغاز خواهد شد. این در حالي است که 
BP در  تاسیسات دریایي شرکت  از قضیه نشت نفت در  بعد  اوباما 
ماکوندو )Macondo( برنامه هاي اجاره آب هاي فالت قاره ویرجیانا 

را برهم زد. 
موفق  آن  دراجراي  اوباما  دولت  که  را  اهدافي  دارد  قصد  رامني 
 )Keystone( احداث خط  لوله کي استون  برساند.  پایان  به  را  نبود 
این  امریكا در زمره  به  از کانادا  با ظرفیت 830 هزار بشكه در روز 
وعده ها قرار دارد. رامني قصد دارد با تصویب احداث این خط  لوله 
و  کند  تقویت  مكزیک  و  کانادا  با کشورهاي  را  امریكا  انرژي  روابط 
همچنین احداث خط لوله هاي دیگري را بین امریكا و همسایگانش 
دنبال نماید و همینطور قراردادهایي را نیز با این کشورها در زمینه 
سرمایه گذاري هاي مشترك در ایجاد زیرساخت ها و مبادالت نفتي به 

 امضا برساند. 
گرم شدن  درباره  را  اوباما  تالش هاي   2012 اوت  در سي ام  رامني 
آب و هوا به تمسخر گرفت و گفت رییس جمهور درصدد ُکند کردن 
روند افزایش آب اقیانوس ها و درمان سیاره زمین است. اوباما نیز در 
پاسخ وي گفته است که تغییرات آب و هوا دروغ نیست و افزایش 

قحطي  ها، سیل و آتش سوزي جنگل ها شوخي نمي باشد.
درمجموع برنامه هاي رامني براي انرژي در امریكا داراي شش محور 

مي باشد که به عبارت زیر است:
1- توانمند کردن ایالت ها براي کنترل توسعه انرژي؛
2- باز کردن مناطق فالت قاره براي توسعه انرژي؛

3- پیگیري مشارکت انرژي در امریكاي شمالي؛
4- اطمینان بخشي نسبت به ارزیابي دقیق منابع انرژي،

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

تسهیل توسعه فن آوري هاي جدید انرژي به رهبري بخش خصوصي. -6
به هر حال در داخل امریكا نیز برنامه هایي که رامني درباره انرژي 
ارایه داده با انتقادهایي رو به رو شده است که برخي از آن ها به شرح 

زیر است : 
 امریكا در حال حاضر نیز واردات نفت و گاز خود را کاهش داده 
و معلوم نیست در برنامه رامني دقیقاً قرار است چه میزان دیگر از 
پیشرفت   به  توجه  با  گذشته  دهه  طي  یابد.  کاهش  انرژي  واردات 
تكنیک هاي حفاري، امریكا توانسته نفت و گاز بیشتري از مناطقي 
براساس  نماید.  تولید  شمالي  داکوتاي  ُرستي  سازندهاي  مانند 
سیاست هاي موجود طبق اظهارات اداره اطالعات انرژي امریكا، این 
کشور قصد دارد تا سال 2020 کلیه واردات گاز طبیعي خود را تا 
سال 2020 قطع نماید و خالص واردات نفت خود را به 38 درصد از 
مصرف نفت خود برساند. درحدود دوسوم از این واردات از کانادا و 
مكزیک تامین خواهد شد. بنابراین تا سال 2020  تقریبا به استقالل 
نفتي در امریكاي شمالي دست پیدا خواهد شد )اداره اطالعات انرژي 
امریكا نیز به همین موضوع اذعان دارد و اعالم کرده است اگر دولت 
اوباما استانداردهاي صرفه جویي سوخت خود را براي سال هاي 2017 
استقالل دست  این  به  از سال 2020  زودتر  ادامه دهد  الي 2025 

خواهد یافت(.
در حال حاضر به نظر مي رسد برنامه اي که رامني به عنوان جایگزین 
 Citigroup مطرح ساخته عمدتاً  متكي بر گزارشي است که موسسه
تهیه کرده است. در این گزارش پیشنهاد شده که امریكا هنوز هم 
مي تواند تولید نفت خود را افزایش دهد و این امر را مي توان از طریق 
کاهش مقررات زائد و پیشرفت در فن آوري حفاري به دست آورد. 
پیش بیني صعودي  که  دارد  اهمیت  نكته  این  به  توجه  به هر حال 
نشود،  محقق  است  ممكن  که  است  مسایلي  بر  متكي  موسسه  این 
منابع  درب  که  نكند  توافق  کالیفرنیا  است  ممكن  مثال  عنوان  به 

چشمگیر رستي این منطقه براي انجام حفاري باز گردد.
حفاري  تنها  از  بیش  اموري  به  انرژي  استقالل  به  دست یابي   
نیاز دارد، براي دست یابي به استقالل انرژي به استانداردهاي مصرف 
اقتصادي سوخت نیز نیاز مي باشدکه البته رامني با آنها مخالفت کرده 
موضوع حفاري  بر  به شدت  داده  ارایه  رامني  که  برنامه هایي  است. 
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متمرکز شده است. اما هر دو موسسه Citigroup و اداره اطالعات 
براي  اوباما  دولت  که  را  سوخت  صرفه جویي  استانداردهاي  انرژي، 
خودرو هاي سواري و کامیون هاي سبک الزامي کرده است مي  ستایند 
و آن را عمده ترین دلیل توانایي امریكا براي حرکت به سمت استقالل 
کارآیي  استانداردهاي  عنوان  تحت  که  مقرراتي  مي دانند.  انرژي 
 CAFE: Corporate Average Fuel( سوختي متوسط شرکت ها
Economy( ارایه شده اند اگر نهایي شوند، انتظار مي رود که مصرف 

 2025 سال  تا  روز  در  بشكه  میلیون   2/2 تا  را  امریكا  در  سوخت 
به  دست یابي  باشند،  نداشته  وجود  مقررات  این  اگر  دهند.  کاهش 
استقالل انرژي مشكل خواهد شد. اما رامني پیش از این  اعالم کرده 
بود اگر رییس جمهور شود این مقررات را منسوخ خواهد کرد. این 

موضوع یكي از مشخصه هاي بارز برنامه هاي رامني مي باشد.
باال  قیمت هاي  مقابل  در  امریكا  از  نمي تواند  انرژي  استقالل   
محافظت کند. آرزوي این که روزي خواهد آمد که امریكاي شمالي 
کشورهاي  سایر  یا  عربستان سعودي  از  نفت  مستقیم  واردات  به 
عضو  اوپک نیازي نداشته باشد، بسیار جذاب است. اما توجه به این 
نكته نیز ضروري است که عدم واردات را نمي توان به معني استقالل 
واقعي دانست زیرا نفت در بازار جهاني معامله مي شود و اگر تنش ها 
در خاورمیانه باعث افزایش شدید قیمت ها شوند؛ همگان، صرفنظر 
خواهند  متاثر  قیمت  افزایش  این  از  بخرند،  نفت  کجا  از  اینكه  از 
نفتي  اوضاع  به  توجه کردن  مطلب  این  درك  براي  راه  بهترین  شد. 
کانادا است. کانادا یک کشور صادرکننده خالص نفت است و از لحاظ 
نفتي نیز مستقل مي باشد. اما قیمت بنزین در این کشور هماهنگ با 
رویدادهاي جهاني باال و پایین مي رود. همانگونه که در امریكا، ژاپن 

و یا اروپا نیز چنین مي باشد. 
 حفاري بیشتر به معني افزایش اشتغال است اگرچه در این ادعا 
تا حدودي نیز اغراق شده است. رونق نفت و گاز یک نقطه روشن 
افزایش  است.  بوده  امریكا  اقتصادي  نابسامان  شرایط  در  نادر  ولي 
تولید نفت و گاز توانست در مناطقي مانند داکوتاي شمالي،  اوهایو و 
 CERA پنسیلوانیا مشاغلي را ایجاد کند. براساس برآوردهاي موسسه
در سال 2010 در حدود 600 هزار نفر در تولید نفت از منابع رستي 
در امریكا مشغول شدند. و موسسه Citigroup نیز برآورد کرده که 

در بلندمدت افزایش تولید نفت مي تواند تولید ناخالص داخلي امریكا 
را تا 3 درصد افزایش دهد که از لحاظ اقتصادي یک جهش اقتصادي 

چشمگیر محسوب مي شود. 
اما ادعاي رامني مبني بر این که استقالل انرژي مي تواند 3/6 میلیون 
شغل در امریكا ایجاد کند نیاز به زمینه هایي دارد. برآوردهاي دیگري 
که در این خصوص وجود دارد از ارقام کمتري صحبت مي کند. در 
واقع در اقتصادي که به صورت معمول عمل مي کند، افزایش تولید 
نفت به این معني نیست که نرخ بیكاري تغییر چشمگیري خواهد 
احتیاج  نیز  دیگري  عوامل ساختاري  به  بیكاري  بلكه کاهش  یافت. 

دارد. بنابراین چنین ارقامي کاماًل اغراق  مي باشند.
موضوع  مانند  دیگر  مالحظات  سایر  به  رامني  برنامه هاي   
گرم شدن کره زمین توجهي ندارد. رامني در هیچ کدام از برنامه هاي 
خود توجهي به تغییرات آب و هوا نداشته است. البته بدیهي است 
که افزایش شدید تولید نفت و گاز در امریكا ضرورتاً با مبارزه براي 
جلوگیري از گرم شدن آب و هوا هماهنگي ندارد اما به  هرحال اگر 
ذغال سنگ  مانند  سوخت هایي  مصرف  جایگزین  بتواند  گاز  مصرف 
تنها  اما  کرد.  خواهد  کمک  زمین  شدن  گرم  از  جلوگیري  به  شود 
افزایش سوخت هاي فسیلي بدون در نظر گرفتن برنامه اي براي مبارزه 
ازدیاد  به  رو  آلودگیها  است که  این معني  به  و هوا  تغییرات آب  با 
خواهد داشت. اما رامني وعده لغو محدودیت آلودگي دي  اکسید کربن 
نیروگاه هاي برق را مطرح ساخته که در تعارض با برنامه هاي هر دو 

کاندیداي سال 2008 یعني باراك اوباما و جان مک کین مي باشد. 
براي  سالمتي  و  امنیت  استانداردهاي  درباره  رامني  برنامه هاي 
حفاري هایي که قرار است افزایش یابد، سخن چنداني ندارد و فقط 
تاسیسات  در  نفت  نشت  حادثه  از  بعد  اوباما  که  محدودیت هایي  از 
انتقاد کرده  اعمال کرد   براي حفاري  BP در خلیج مكزیک،  شرکت 
است. برنامه رامني فقط به ارایه یک خط درباره این اکتفا کرده است 
و  منابع زغال سنگ  اشغال، محدودکردن  به  که »بدون آسیب زدن 
فلج کردن صنعت باید از محیط زیست محافظت کرد« و بدون وارد 
دیگر  موارد  درباره  فقط  محیط زیست،  چگونگي حفظ  درباره  شدن 

توضیح داده است.  

نفت و گاز
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بـازار گـاز اروپـا 
و راهبردهـاي ايران

بازار گاز طبیعي اروپا یكي از مهمترین بازارهاي گاز طبیعي جهان 
محسوب مي شود که عالوه بر توسعه یافتگي قوانین و مقررات حاکم 
حاضر  حال  در  است.  برخوردار  نیز  مناسبي  زیرساختهاي  از  آن،  بر 
گاز مصرفي این بازار از طریق خطوط لوله از کشورهاي روسیه، نروژ، 
الجزایر و لیبي و به صورت LNG از کشورهاي قطر، ترینیداد و توباگو، 
نیجریه، مصر، الجزایر و عمان تامین مي شود. بخش عمده عرضه گاز 
به این بازار توسط خط لوله و از طریق روسیه و نروژ انجام مي شود. 
اروپا به منظور ارتقاء امنیت انرژي و جلوگیري از وابستگي گازي به 
یک بلوك وارداتي خاص، تالش می کند مبادي گاز وارداتي خود را 
متنوع نماید. از سوی دیگر ایران به عنوان دومین کشور دارنده ذخایر 
گاز طبیعي جهان از پتانسیل باالیی براي افزایش تولید و صادرات گاز 
طبیعي برخوردار می باشد. اگرچه در حال حاضر تراز گاز ایران از لحاظ 
صادرات و واردات منفي است ولي با توجه به ذخایر عظیم گازي و 
طرح هاي در دست انجام در حوزه گازي پارس جنوبي )بزرگترین حوزه 
گازي جهان(، در آینده نزدیک حجم تولید ایران افزایش زیادی یافته 
البته  و به جرگه کشورهاي صادرکننده گاز طبیعي خواهد پیوست. 
در این خصوص بحث هاي فراوانی مطرح است. از یک طرف بعضي از 
کارشناسان معتقدند با توجه به رشد فزاینده مصرف گاز طبیعي در 
ایران، افزایش تولید آتي به مصرف داخلي رسیده و گازي براي صادرات 
وجود نخواهد داشت. برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که گاز مازاد 
بر مصرف داخلي باید به جاي صادرات، به چاه هاي نفتي تزریق شود. 
با این حال تعدادي از کارشناسان نیز معتقدند که در صورت راه اندازي 

فازهاي مختلف پارس جنوبي، مقادیري گاز براي صادرات در دسترس 
خواهد بود. این مقاله وارد این بحث چالش برانگیز نشده و فرض بر 
این است که در آینده مقادیري گاز براي صادرات وجود خواهد داشت 
و صرفاً به آمار رسمي و معتبر داخلی و  بین المللي استناد شده است. 
از  یكي  اروپا  گاز  بازار  داخلي،  بر مصرف  مازاد  گاز  در صورت وجود 
محسوب  ایران  طبیعي  گاز  صادرات  براي  هدف  بازارهاي  مهمترین 
مي شود. براي ورود به این بازار، شناخت آن و رقباي موجود و آتي در 
این بازار ضروري است. روسیه، کشورهاي آسیاي میانه و قفقاز، شمال 
آفریقا )شامل مصر، لیبي و الجزایر( از جمله کشورهایي هستند که 
از توان صادرات گاز به اروپا از طریق خط لوله برخوردارند. از سوی 
دیگر کشورهاي قطر، نیجریه و ترینیداد و توباگو نیز از جمله رقباي 
احتمالي در زمینه صادرات گاز به اروپا از طریق LNG مي باشند. اما 
کشور روسیه به دلیل نزدیكي به بازار گاز اروپا، امكان صادرات از طریق 
خط لوله، دارا بودن ذخایر عظیم گاز طبیعي و همچنین سابقه حضور 
طوالني در این بازار، مهمترین رقیب ایران در بازار گاز اروپا مي باشد. 

این مقاله این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
 

وضعیت بازار گاز اروپا و چشم انداز آتي آن
1-1. تولید گاز طبیعي در اروپا و چشم انداز آتي آن

در سال 1980 تولید گاز طبیعي در اروپا 9144 میلیارد فوت مكعب 
بود. این مقدار تا سال 2009 به 10516 میلیارد فوت مكعب رسید. 
نشیب هاي  و  فراز  اروپا طي سه دهه گذشته  در  گاز طبیعي  تولید 

مهدی یوسفی

نفت و گاز
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نفت و گاز

زیادي داشته و با نوساناتي تا سال 1996 افزایشي بود. به نحوی که 
در سال 1996 به 11091 میلیارد فوت مكعب رسید. از سال 1996 
به  یافت و در سال 1998  اروپا روند کاهشي  تولید  تا سال 1998 
10491 میلیارد فوت مكعب رسید ولي از سال 1998 مجدداً روند 
فوت  میلیارد   11926 به   2004 سال  تا  و  نموده  طی  را  افزایشي 
اروپا طي سه دهه گذشته  مكعب رسید که بیشترین تولید منطقه 

بوده  است. 
بخش عمده گاز طبیعي منطقه اروپا توسط سه کشور نروژ، هلند و 
انگلستان تولید مي شود. دریاي شمال مهمترین منطقه تولید نفت و 
گاز در منطقه اروپا است و بخش عمده تولید از مخازن نفتي و گازي 
این منطقه انجام مي شود. به غیر از سه کشور فوق کشورهاي آلمان، 
اتریش،  کرواسي،  مجارستان،  لهستان،  ایتالیا،  دانمارك،  روماني، 
فرانسه، ترکیه و ایرلند نیز تولیداتي دارند که ناچیز و بسیار کمتر از 

مصرف این کشورها مي باشد.

1-2. چشم انداز تولید در اروپا

بر اساس برآوردهاي آژانس بین المللي انرژي طي سال هاي آتي 
با  تولید گاز در اروپا روند نزولي خواهد داشت. تولید این منطقه 
12 درصد کاهش نسبت به سال 2008 در سال 2015 به 9531 
میلیارد فوت مكعب و با ادامه این روند نزولي، تولید گاز در اروپا 
در سال 2020 به 9143 میلیارد فوت مكعب خواهد رسید. طی 
و  یافته  کاهش  7/3 درصد  میزان  این   2025 تا   2020 سال هاي 
با  رسید.  خواهد  مكعب  فوت  میلیارد   8472 به   2025 سال  در 
7/5 درصد  با  این منطقه  گاز  تولید  نیز  تا 2030  روند  این  ادامه 
این سال  این سال به 7837 میلیارد فوت مكعب طی  کاهش در 
)2030 تا 2035 با 7/2 درصد کاهش طی این سال ها( به 7272 
میلیارد فوت مكعب خواهد رسید. به طور کلي تولید گاز اروپا بین 
سال  در  1/4  درصد  متوسط  طور  به   2035 تا   2008 سال هاي 

یافت. کاهش خواهد 

نمودار1. روند آتي تولید گاز در اروپا تا سال 2035

1-3. مصرف گاز طبیعي در اروپا و چشم انداز آتي آن

میلیارد   19324 اروپا  در  طبیعي  گاز  مصرف   2009 سال  در 
درصد   5/5 حدود   2008 سال  به  نسبت  که  بود  مكعب  فوت 
اروپا  طبیعي  گاز  مصرف   1980 سال  در  یافته است.  کاهش 
11193 میلیارد فوت مكعب بود که با یک روند صعودي تا سال 

میلیارد فوت مكعب رسید.   16403 به   1996

میلیارد   16083 به    1997 سال  در  اروپا  طبیعي  گاز  مصرف 
فوت مكعب کاهش یافت اما مجدداً روند صعودي خود را آغاز و 

تا  سال 2005 به 20279 میلیارد فوت مكعب رسید. 
اروپا  در  طبیعي  گاز  مصرف   2007 و   2006 سال هاي  طي 
فوت  میلیارد   20057 و   20229 به  ترتیب  به  و  یافت  کاهش 
به  و  یافته  افزایش   2008 سال  در  میزان  این  رسید.  مكعب 
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یک  با   2009 سال  در  اما  رسید  مكعب  فوت  میلیارد   20455
رسید. مكعب  فوت  میلیارد   19324 به  نسبتاً شدید  کاهش 

بزرگترین  هلند  و  فرانسه  ایتالیا،  انگلستان،  آلمان،  کشور  پنج 
در  کشور  پنج  این  هستند.  اروپا  در  طبیعي  گاز  مصرف کنندگان 
 2009 سال  در  مكعب  فوت  میلیارد   12594 مصرف  با  مجموع 
اختصاص  خود  به  را  اروپا  مصرفي  گاز  از  درصد   65 حدود   در 

داده اند.

اروپا منطقه  مصرف  چشم انداز   .4-1

سال هاي  طي  انرژي  بین المللي  آژانس  برآوردهاي  اساس  بر 
داشت.  خواهد  صعودي  روند  اروپا  طبیعي  گاز  مصرف  آتي 
سال  به  نسبت  افزایش  درصد   1/33 با  منطقه  این  تقاضاي 
با  و  مكعب  فوت  میلیارد   24286 به   2015 سال  در   2008
مكعب  فوت  میلیارد   25134 به  سال2020  در  روند  این  ادامه 
اروپا  تقاضاي گاز   2025 تا   2020 بین سال هاي  خواهد رسید. 
 26016 به   2025 سال  در  و  یافت  خواهد  افزایش  درصد   3/5

رسید.  خواهد  مكعب  فوت  میلیارد 
این  گـاز  تقـاضاي  نیز   2030 تا   2025 سـال هاي  بین 
 26863 به   2030 سال  در  افزایش  درصد   3/26 با  منطقــه 
 2035 تا   2030 بین سال هاي  و همچنین  مكعب  فوت  میلیارد 
میلیارد   27463 به   2035 سال  در  افزایش  درصد   2/23 با 
بین  اروپا  گاز  تقاضاي  کلي  طور  به  رسید.  خواهد  فوت مكعب 
5/4 درصد در سال  به طور متوسط   2035 تا   2008 سال هاي 

یافت. خواهد  افزایش 

اروپا اتحادیه  گازي  سیاست هاي   .5-1

بخش  در  هم  اروپا  فسیلي  سوخت  تامین کننده  داخلي  منابع 
وابستگي  دیگر  سوی  از  و  است  کاهش  به  رو  گاز  هم  و  نفت 
تقاضاي  افزایش  با  هنگام  گاز  و  نفت  مصرف  به  اروپا  اتحادیه 
و  داشته  رشد  به  رو  آهنگي  منابع،  این  دریافت  براي  جهاني 
اصلي  دغدغه هاي  از  اتحادیه  این  آتي  و  کنوني  انرژي  تامین 
بر اساس  مي شود.  محسوب  اروپا  اتحادیه  عضو  دولت های 
زمینه  در  اروپا  اتحادیه  براي  مهم  اولویت  پنج  رسمي  اسناد 

از:  عبارتند  انرژي 
 2020 تا سال  20 درصد  میزان  به  انرژي  1- کاهش مصرف 

کارآیي؛  افزایش  طریق  از 
منابع  طریق  از  انرژي  اولیه  تقاضاي  از  درصد   25 تامین   -2

2020؛ سال  تا  تجدیدپذیر 
نقل؛  و  بخش حمل  در  رشد  روند  پایدارسازي   -3

و خطرناك؛  پرهزینه  هسته اي  انرژي  خارج کردن  رده  از   -4
انرژي هاي  از  بیشتر  استفاده  براي  سرمایه گذاري   -5

 . تجدیدپذیر
اصلي  دغدغه هاي  از  وارداتي  گاز  به  وابستگي  گاز،  بخش  در 
این  کاهش  براي  اروپا  مي شود.  محسوب  اروپا  اتحادیه 
سو  یک  از  مي کند.  دنبال  را  مختلفي  سیاستهاي  وابستگي 
نو  انرژي هاي  از  استفاده  توسعه  نظیر  سیاست هایي  اتخاذ  با 
کارایي  افزایش  و  پاك  زغال سنگ  از  استفاده  و  تجدیدپذیر  و 
حامل  این  جایگزین  را  انرژي ها  سایر  مي کند  تالش  انرژي 
انرژي نماید و از سوی دیگر براي کاهش آسیب پذیري و ارتقاء 

طبیعي گاز  مصرف کنندگان  مهمترین   .2  نمودار 
در اروپا در سال 2009

نمودار 3. روند تقاضاي گاز طبیعي در  اروپا تا سال 2035
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گاز  عرضه  منابع  به  بخشیدن  تنوع  درصدد  خود  انرژي  امنیت 
می باشد. اروپا  به 

همانطور که در نمودار فوق مالحظه مي شود وابستگي اروپا به گاز 
وارداتي روند صعودي شدیدي داشته است. در سال 1980 کمتر 

از 20 درصد گاز مصرفي از طریق واردات تامین مي شد اما تا سال 
1990 این میزان به بیش از 35 درصد رسید. طي سال هاي اولیه 
دهه 1990 وابستگي به گاز وارداتي روند نزولي یافت اما از اواخر 
دهه 1990 سیر صعودي وابستگي مجدداً آغاز و تا سال 2005 به 
بیش از 45  درصد رسید. در این جا نكته قابل توجه، وابستگي عمده 
اروپا به منظور متنوع سازي  اتحادیه  این راستا  به روسیه است. در 
شمال  و  قفقاز  و  میانه  آسیاي  خاورمیانه،  منابع  گاز،  عرضه  منابع 
آفریقا را مورد توجه قرار داده است. عالوه بر این واردات LNG از 
سایر مناطق نظیر غرب آفریقا و آمریكاي جنوبي و کارائیب را نیز 

مد نظر دارد. 

بررسي وضعیت کنوني و چشم انداز تولید، مصرف 
و صادرات گاز ایران

2-1. ذخایر گازي ایران

در سال 2009 ذخایر اثبات شده گازي ایران 1045 تریلیون فوت مكعب 
بود که اگرچه نسبت به سال 2008 تغییري نداشته اما نسبت به سال 
2007 به مقدار 5/3 درصد افزایش یافته است. از سال 1980 تا سال 
2009  ذخایر اثبات شده گاز ایران روند رو به رشدي داشته است. در سال 

1980 ذخایر اثبات شده گاز ایران 498 تریلیون فوت مكعب بود که تا سال 
1990 با متوسط رشد ساالنه 2 درصد به 600 تریلیون فوت مكعب رسید. 
بیشترین رشد ذخایر اثبات شده گاز ایران در دهه 1990 بوده که با متوسط 
رشد ساالنه 4/6 درصد به 918 تریلیون فوت مكعب در سال 2000 رسیده. 
طی سال هاي 2000 تا 2009 رشد ذخایر 
اثبات شده گاز ایران کاهش یافت )به طور  

متــوسط ســاالنه 1/5  درصد(.
بیشتر ذخایر گازي اثبات شده ایران )68/3 
درصد( در دریا قرار دارد. و تنها 31/7 درصد 
این ذخایر در حوزه هاي خشكي قرار دارد. 
با این وجود تولید سهم حوزه هاي واقع در 
خشكي بیش از حوزه هاي دریایي است. در 
سال 2009 حدود  22 میدان گازي فعال 
در کشور وجود داشته که 20 میدان آن در 

مناطق خشكي و 2  میدان در مناطق دریایي بودند.
ایران با در اختیار داشتن 15/8 درصد از کل ذخایر اثبات شده گاز جهان 
دومین کشور دارنده ذخایر اثبات شده گاز در جهان است و با نرخ تولید 

سال 2009 حدود 225 سال دیگر گاز خواهد داشت.

2-2. تولید گاز طبیعي ایران و چشم انداز آن

در سال 2009 تولید گاز طبیعي ایران 4631 میلیارد فوت مكعب بوده 
که نسبت به سال 2008 حدود 12/8 درصد افزایش داشته است. از سال 
1980 تولید گاز طبیعي در ایران سیر صعودي را طی نموده  است. در 
سال 1980 کل تولید گاز طبیعي در ایران 252 میلیارد فوت مكعب بود 
که تا سال 1985 بیش از دو برابر شد و به 515 میلیارد فوت مكعب 

رسید.
 در سال هاي بعد این روند رشد ادامه یافت و تا سال 1990 تولید گاز 
به 817 میلیارد فوت مكعب رسید. تولید گاز فراوان طی دهه 1980 به 
طور متوسط 14 درصد در سال رشد را تجربه نموده است. تولید طی 
دهه 1990 نیز با متوسط رشد تولید طی 9/9 درصد در سال 2000 به 
2126 میلیارد فوت مكعب رسید. از سال 2000 تا سال 2009 متوسط 

رشد ساالنه تولید 9 درصد بود.

نمودار4. روند وابستگي اروپا به گاز وارداتي
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طبیعي  گاز  تولید  که  نموده  پیش بیني  انرژي  بین المللي  آژانس 
اساس  بر  باشد.  داشته  صعودي  روندی  آتي  سال هاي  طی  ایران 
درصد   10 با  ایران  طبیعي  گاز  تولید  آژانس  این  پیش بیني هاي 
افزایش نسبت به سال 2009 در سال 2015 به 5083 میلیارد فوت 
مكعب و تا سال 2020 به 5507 میلیارد فوت مكعب خواهد رسید. 
طی دهه 2020 تا 2030 نیز تولید گاز طبیعي ایران نسبت به دهه 
2010 تا 2020 رشد  بیشتري داشته و در مجموع 32 درصد افزایش 
خواهد یافت. طي سال هاي 2030 تا 2035 نیز با افزایش 12 درصد 
در سال 2035 به 8296 میلیارد فوت مكعب خواهد رسید. به طور 
کلي تولید گاز ایران بین سال هاي 2009 تا 2035 به طور متوسط 

ساالنه  2/2 درصد رشد خواهد داشت.

2-3. مصرف گاز طبیعي ایران و چشم انداز آن

در سال 2009 مصرف گاز طبیعي ایران 4649 میلیارد فوت مكعب 
داشته  افزایش  درصد   10/4 حدود   2008 سال  به  نسبت  که  بوده 
روندی صعودي  ایران  در  طبیعي  گاز  مصرف  سال 1980  از  است. 
را طی نموده  است. در سال 1980 کل مصرف گاز طبیعي در ایران 
244 میلیارد فوت مكعب بود که تا سال 1985 بیش از دو برابر و 
به 515 میلیارد فوت مكعب رسید. طی سال هاي بعد نیز این روند 
ادامه داشت به طوری که مصرف تا سال 1990 به 801 میلیارد فوت 
مكعب رسید. به طور کلي مصرف گاز ایران طی دهه 1980 به طور 
متوسط ساالنه 15  درصد رشد داشت و با ادامه رشد طی دهه 1990 

نیز با متوسط رشد ساالنه  10 درصد در سال 2000 به 
2120 میلیارد فوت مكعب رسید. از سال 2000 تا سال 

2009 متوسط رشد ساالنه مصرف 8/6 درصد بود.
از سال 1997 مصرف داخلي ایران بر تولید پیشي گرفت 
گاز  خالص  کننده  وارد  به  تبدیل  ایران  سال  آن  از  و 
و  تولید  تراز  کسري  سال 2002  تا  طبیعي شده  است. 
مصرف روند صعودي داشته و از 4 میلیارد فوت مكعب در 
سال 1997 به 149 میلیارد فوت مكعب در سال 2002 
)به  کسري  این  بعد   به  سال  این  از  اما  یافت  افزایش 

استثناء سال 2008( کاهش یافته  است.

2-4. صادرات گاز طبیعي ایران و چشم انداز آن

همانطور که قباًل ذکر شد تراز تولید و مصرف ایران از سال 1997 
منفي شده و از این سال به بعد ایران وارد کننده خالص گاز بوده 
است. اما باید توجه داشت که ایران بیش از نیاز داخلي واردات گاز 
سال  در  نموده  است.  صادر  ترکیه  کشور  به  را  آن  مازاد  و  داشته 

نمودار5. روند تولید گاز طبیعي ایران
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2009 ایران 217/80 میلیارد فوت مكعب گاز وارد و از این مقدار 
200/15 میلیارد فوت مكعب آن را صادر نموده  است. در سال 2009 
ترتیب  )به  آذربایجان  و  ترکمنستان  کشور  دو  از  ایران  گاز  واردات 
203/68 و 14/12 میلیارد فوت مكعب( بوده و صادرات آن نیز به دو 
کشور ترکیه و آذربایجان )به ترتیب 185/33 و 14/83 میلیارد فوت 

مكعب ( بوده است.

2-5. سیاست هاي ایران در زمینه تولید و صادرات گاز

چهارمین  شده،  اثبات  ذخایر  دارنده  دومین   2009 سال  در  ایران 
این  بود.  تولید کننده و سومین مصرف کننده گاز طبیعي در جهان 
شرایط ایجاب مي کرد که ایران از یک سیاست گازي مدون برخوردار 
باشد اما تاکنون این خال مرتفع نشده  و در این چارچوب تنها می  توان 
به سند چشم انداز ایران در افق 1404 اشاره نمود که به طور کلي 

اهدافي را در بخش انرژي ایران تدوین کرده  است:
1- کاهش شدت انرژي کشور به کمتر از 0/3 )معادل تن نفت خام 
به ازاي هزار دالر تولید ناخالص داخلي به قیمت ثابت سال 2000(؛

2- حفظ جایگاه ظرفیت دومین تولید کننده نفت خام در اوپک 
که مستلزم حفظ فاصله مناسب از نظر ایجاد ظرفیت تولید با سایر 

رقباي این جایگاه مي باشد؛
3- دستیابي به جایگاه دوم جهاني در ظرفیت تولید گاز طبیعي با 

توجه به ضرورت استفاده از مخازن مشترك؛
4- دستیابي به جایگاه اول منطقه به لحاظ ظرفیت پاالیشي به 

منظور ایجاد باالترین ارزش افزوده از منابع هیدروکربوري کشور؛
و  تولید مواد  ارزش  لحاظ  از  اول منطقه  به جایگاه  5- دستیابي 
کاالهاي پتروشیمیایي به منظور ایجاد باالترین ارزش افزوده از منابع 

هیدرو کربوري کشور؛
6- نیل به جایگاه اول فناوري نفت و گاز در منطقه.

در همین راستا و بر اساس سند چشم انداز، شرکت ملي گاز ایران دو 
هدف عمده شامل: قرار گرفتن در رتبه سوم تولید کنندگان جهاني 
گاز طبیعي با سهمي معادل 10 - 8 درصد از تجارت جهاني و کسب 

رتبه اول در فناوري گاز در منطقه را تعریف نمود. 
آینده  دهه هاي  طی  طبیعي  گاز  به  اروپایي  کشورهاي  وابستگي   

شدیداً افزایش خواهد یافت. پیش بیني عرضه و تقاضاي گاز طبیعي 
براي سال هاي 2020 و 2030 نشان مي دهد که کشورهاي اروپایي 
به منظور تامین نیازهاي مازاد خود باید بدنبال منابع جدید عرضه 

گاز طبیعي باشند.
قادر  اروپا  به  طبیعي  گاز  اصلي  عرضه کننده  به عنوان  نیز  روسیه   
به تامین این افزایش تقاضا نخواهد بود زیرا، بطور گسترده اي باید 
سابق  کشورهاي  و  خود  داخلي  بازار  افزون  روز  نیازهاي  جوابگوي 

وابسته به اتحاد جماهیر شوروي باشد.
کشورهاي  روسیه،  همسایگي  در  سوق الجیشي  لحاظ  به  که  ایران 
شوروي سابق، قفقاز و در مرزهاي شرقي اروپا قرار گرفته، از پتانسیل 
باالیی جهت صدور میزان قابل توجه اي گاز طبیعي به بازارهاي اروپا 
در غرب و بازارهاي در حال رشد انرژي در جنوب آسیا و فراتر از آن 

برخوردار است.

2-6. مهم ترین بازارهاي صادراتي گاز ایران

موقعیت استراتژیک ایران به این کشور اجازه مي دهد که از طریق 
خطوط لوله به بازارهاي مختلف دسترسي داشته باشد. ایران از طرف 
از طرف جنوب به  اروپا،  یافته گاز  بازارهای توسعه  به  شمال غربي 
بازار کشورهاي حاشیه خلیج فارس و از طرف شرق به بازارهای در 
حال رشد هند و پاکستان دسترسي دارد و از سوی دیگر دسترسي 
آورده  فراهم  نیز  را   LNG به صورت  امكان صادرات  آزاد  آبهاي  به 

است.

وضعیت کنوني و چشم انداز تولید، مصرف 
و صادرات گاز روسیه
3-1. ذخایر گازي روسیه

برابر  جهان  طبیعي  گاز   شده  اثبات  ذخایر   2009 سال  درپایان 
از  برخورداري  با  روسیه  بوده  است.  مترمكعب  تریلیون   187/49
ذخایر  کل  درصد   23/7 طبیعي،   گاز  مترمكعب  تریلیون   44/38
گاز جهان را در اختیار دارد و بزرگترین دارنده ذخایر گازي جهان 
محسوب مي شود. این کشور از میادین عظیم گازي زیادي در مناطق 

خشكي و فالت  قاره قرار برخوردار است.
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3-2. تولید گاز طبیعي روسیه و چشم انداز آن

روسیه با برخورداري از منابع عظیم گازي 17/6 درصد از کل تولید 
گاز جهان را به خود اختصاص داده  است. تولید این کشور در سال 
2009 به 527/5 میلیارد متر مكعب رسید که نسبت به سال 2008 
شاهد افتي 14 درصدي بوده  است. قابل توجه آنكه از سال 2001 تا 
سال 2009 میزان تولید گاز طبیعي روسیه هیچ گاه تا این حد کاهش 
نیافته بود. صاحب نظران علت عمده این کاهش تولید را سرمایه گذاري 
ناکافي و افت تولید میادین مهم گازي روسیه اعالم کرده اند. برخي 
از آنها نیز معتقدند که تولید گاز روسیه از سال 2010 به بعد شروع 
به افت خواهد کرد. پیش بیني هاي ارائه شده از تولید گاز آتي روسیه 
دامنه وسیعي را شامل مي شود. بر اساس آخرین سناریوهاي آژانس 
در  مترمكعب  میلیارد   697 به  روسیه  گاز  تولید  انرژي،  بین المللي 
سال 2015، 704 میلیارد مترمكعب در سال  2020، 742 میلیارد 
 2030 سال  تا  مترمكعب  میلیارد   772  ،2025 سال  تا  مترمكعب 
رشدي  که  رسید  خواهد  سال 2035  تا  مترمكعب  میلیارد  و 814 

0/8 درصدي را از سال 2008 تا 2035 نشان مي دهد. تخمین هاي 
سند استراتژي انرژي روسیه براي سال 2020 در دامنه530 تا 730 
میلیارد مترمكعب است. کابینه وزراي روسیه پیش بیني کرده اند که 
تولید گاز روسیه در سال 2015 عددي بین 742 تا 754 میلیارد 
درصد   18 تا   17 مستقل  تولیدکنندگان  سهم  که  باشد  مترمكعب 
شده  اثبات  ذخایر  درصد   24 داشتن  اختیار  در  با  را  تولید  این  از 
خواهد بود. وزارت انرژي روسیه )دسامبر 2006( پیش بیني کرده که 
گازپروم، در سال 2010، 561 میلیارد مترمكعب و در سال 2015، 

618 میلیارد مترمكعب گاز تولید نماید.

3-3. بررسي مصرف گازطبیعي روسیه و چشم انداز آتي آن

پایین و استفاده  به دلیل قیمت هاي  مصرف گاز طبیعي در روسیه 
از گاز طبیعي براي گرمایش در روسیه بهنوان یک منطقه سردسیر 
نسبتاً باال است. البته باید به این دالیل، کارایي پایین مصرف گاز به 
دلیل تكنولوژي هاي بعضاً فرسوده را نیز اضافه نمود. مصرف گاز در 



26

نفت و گاز

بوده که  با 389/7 میلیارد متر مكعب  برابر  روسیه در سال 2009 
پس  روسیه  است.  سال  این  در  جهان  مصرف  کل  از  درصد   13/2
گاز  است. مصرف  گاز جهان  دومین مصرف کننده  متحده  ایاالت  از 
روسیه نسبت به سال 2008 حدود 6/1 درصد کاهش داشته  است. 
آژانس بین المللي انرژي پیش بیني نموده که مصرف گاز طبیعي در 
روسیه در سال 2015 برابر با 468 میلیارد مترمكعب، در سال 2020 
با 491 میلیارد  برابر  برابر 479 میلیارد مترمكعب، در سال 2025 
متر مكعب و در سال 2030 برابر با 503 میلیارد متر مكعب باشد که 
این میزان تا سال 2035 ثابت باقي خواهد ماند. بر این اساس رشد 
مصرف گاز طبیعي بین سال هاي 2008 تا 2035 برابر با 0/4 درصد 
خواهد بود. یكي از مهمترین چالش هایي که تراز گاز آتي روسیه با 
آن روبه رو خواهد بود، مصرف داخلي این کشور است. این کشور در 
سال 2009 بیش از 389/7 میلیارد مترمكعب گاز )تقریباً 6/1 درصد 
کمتر از 2008( را براي تامین گاز داخلی خود استفاده نموده که این 
رقم یک شانزدهم مقدار مشابه در آمریكا است. این مسئله اشتهاي 
سیري ناپذیر روسیه براي مصرف گازي را نشان مي دهد که بر رشد 
اساس سند  بر  دارد.  را  تأثیر  کشور حداقل  این  اقتصادي  توسعه  و 
استراتژي انرژي روسیه، این کشور بین 415-390 میلیارد مترمكعب 
در سال 2010 و بین 450-400 میلیارد مترمكعب در سال 2020 
واقعي  مصرف  روند  آنكه  جالب  نمود.  نكته  خواهد  مصرف  به  گاز 
روسیه  انرژي  استراتژي  سند  اولیه  پیش بیني هاي  از  حاضر  درحال 

هم فراتر رفته  است. 

3-4. صادرات گازطبیعي روسیه و چشم انداز آن

به  دسترسي  و  گازي  عظیم  منابع  از  برخورداري  با  روسیه  کشور 
گسترده  خط  لوله  طریق  از  شرقي  آسیاي  و  اروپا  بزرگ  بازارهاي 
سراسري و LNG پتانسیل قابل توجهي براي صادرات گاز طبیعي به 
برخوردار است. روسیه در سال  و آسیاي شرقي  اروپایي  کشورهاي 
2009 حدود 183/09 میلیارد متر مكعب گاز طبیعي صادر نموده 
که از این میزان 176/48 میلیارد مكعب آن مربوط به صادرات خط 
 لوله به اروپا بوده  است. همچنین روسیه از طریق LNG تولیدي در 
به کشورهاي  جزیره ساخالین 6/61 میلیارد مترمكعب گاز طبیعي 

چین، کره، هند، ژاپن و کویت صادر نموده  است. 
روسیه عمدتاً در دوران پوتین از سیاست  استفاده از گاز طبیعي به 
عنوان سالح سیاسي جهت کنترل کشورهاي اروپایي پیروی می نمود. 
در حال حاضر بسیاري از کشورهاي اروپایي براي تامین گاز خود به 
روسیه وابسته هستند و قطع گاز از سوي روسیه حقیقتاً این کشورها 
را به مخاطره خواهد انداخت. اگر چه این کشورها در سال هاي اخیر 
تالش کرده اند تا با استفاده از متنوع سازي مبادي وارداتي همچون 
خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین توسعه صنعت LNG وابستگي 
خود را به گاز طبیعي روسیه کاهش دهند، اما متنوع سازي مسیرهاي 
 LNG صادراتي و احداث خطوط لوله جدید و حضور فعال در بازار
امر  این  در  بتوانند  اروپایي ها  که  شده  این  از  مانع  روسیه  توسط 
موفقیت چندانی کسب نمایند. روسیه در سال هاي اخیر تالش نموده 
تا عالوه بر حفظ حضور سنتي خود در اروپا نگاهي هم به بازارهای 
در حال گسترش شرق در چین، هند، کره و ژاپن داشته باشد و در 

این منطقه نیز خطوط  لوله  احداث نماید. 

3-5. سیاست هاي روسیه در زمینه تولید و صادرات گاز

یكي از دالیل باال بودن سطح مصرف گاز در روسیه ناکارآیي شیوه های 
مصرف آن است. بیش از 90 درصد مصرف کنندگان گاز صنعتي و 
خانگي روسیه کنتور گاز ندارند. لذا مصرف کنندگان، اطالعي از مقدار 
گاز مصرفي خود نداشته و بنابراین هیچ انگیزه اي براي کنترل مقدار 
پرداخت  میزان  از  اطالعاتي  این هیچ  بر  ندارند. عالوه  مصرف خود 
مصرف کنندگان در قبال مصرف گاز یا عدم پرداخت آن وجود ندارد. 
در واقع مشخص نیست که کدام مصرف کننده هزینه هاي مصرف گاز 
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خود را پرداخته و کدام مصرف کننده نپرداخته  است. به طورکلي گاز 
در داخل روسیه از زغال سنگ ارزان تر است. با این اوصاف،  تقاضاي 
آتي گاز روسیه به شدت وابسته به بهبود کارآیي مصرف انرژي در این 
کشور خواهد بود. به نظر مي رسد که حرکت روسیه به ترتیبي است 
این  بروز  با بحران گاز مواجه خواهد شد. علت اصلي  به تدریج  که 
بحران تعهد تامین تقاضاي داخلي و صادرات درحال رشد از محل 
منابع درحال افت است. سیاست هاي جدید دولت براي گاز رساني به 
مناطق شرق به این معناست که براي کرملین تامین گاز این مناطق 
سال هاي  دارد. طی  ارجحیت  صادراتي  تعهدات  به  پاسخ  به  نسبت 
اخیر روسیه شكاف ایجاد شده در بخش گاز خود را از طریق خرید 
روسیه  حاضر  حال  در  کرده  است.  حل  ترکمنستان  از  ارزان  گاز 
ترکمنستان را به عنوان مهمترین مهره حل شكاف ایجاد شده بین 
مصرف و تولید گاز خود می داند اما گاز ترکمنستان نیز داراي افت 
تولید است و ترکمنستان نیز توانایي حل مشكالت سیاسي موجود 
در کشور خود و ایجاد فضاي مناسب سرمایه گذاري را در بلند مدت 
ندارد. در سال 2009 مقدار گاز وارداتي از ترکمنستان برابر با 10/66 
میلیارد متر مكعب بوده  است. با توجه به منابع هیدروکربني گسترده 
روسیه، به نظر مي رسد که شرکت هاي نفتي و شرکت هاي مستقل 
شرکت هاي  باشند.  کارآمد  عرضه  خأل  پرکردن  براي  مي توانند  گاز 
نفتي روسي همواره مقادیر قابل توجهي گاز به صورت گازهاي همراه 
نفت و همچنین گاز غیرهمراه تولید نموده اند که این مقدار رقمي 
در حد 6 درصد گاز تولید شده در روسیه بود. اما ، گزینه هاي موجود 

این  براي  همچنان  همراه  گازهاي  تامین  براي  نفتي  شرکت هاي 
شرکت ها غیرجذاب است. علت اصلي این مسئله دسترسي محدود 
به کارخانه هاي فراورش گاز و خطوط  لوله است. به عنوان مثال، تا 
سال 2010 این شرکت ها مي توانند 50 میلیارد مترمكعب از میادین 
جدید موجود در منطقه ندیم پورتازوفسكي1 تولید کنند. اما ظرفیت 

خط  لوله مورد نیاز حداقل تا 3 تا 5 سال بعد مهیا نخواهد شد.
عدم دسترسي به شبكه سراسري خطوط لوله  تحت کنترل گازپروم 
به خوبي توضیح مي دهد که چرا برخي از شرکت هاي نفتي عالقه اي 
به سرمایه گذاري در بخش گاز ندارند. دلیل اصلي آن است که این 
شرکت ها به خوبي مي دانند که تولیدات خود را نمي توانند در بازار 
به  دلیل عدم دسترسي  به  از شرکت ها  بسیاري  برسانند.  فروش  به 
ندارند.  گاز  سوزاندن  جز  چاره اي  هیچ  حمل و نقلي  زیر ساخت هاي 
بیش از 70 درصد خطوط لوله پرفشار گاز روسیه قبل از سال 1985 
احداث شده اند. عمر متوسط خطوط لوله گازپروم درحال حاضر 22 
سال است و تخمین زده مي شود که 14 درصد خطوط لوله موجود 
در روسیه درحال حاضر عمري بیش از عمر مفید دارند. مهمترین 
از  ناشي  پایین  تعرفه هاي  خط  لوله  احداث  در  سرمایه گذاري  مانع 

قیمت هاي پایین گاز است. 
روسیه از مسئله تراز منفي گاز خود به خوبي آگاه است. در 19 اکتبر 
سال 2006، پوتین استراتژي جدیدي را مطرح نمود. براساس این 
استراتژي،  با هدایت نیازهاي انرژي داخلي به سمت منابع غیر از گاز 
طبیعي، مقدار گاز صرفه جویي شده از این محل براي اهداف صادراتي 
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بر  مورد استفاده قرار خواهد گرفت.  در بخش نیرو محدودیت  هایی 
تحویل گاز به ایستگاه هاي برق در تابستان اعمال شد تا آنها را به 
هدایت  زغال سنگ  و  کوره  نفت  مانند  جایگزین  سمت سوخت هاي 
آبي،  برق  انرژي  به  منحصر  روسیه  در  گاز  جایگزین هاي  کنند. 
جدید  ظرفیت هاي  ایجاد  اما  مي شود  هسته اي  برق  و  زغال سنگ 
مستلزم سرمایه و زمان کافي است. صنعت هسته اي در حال حاضر با 
تمام ظرفیت خود فعالیت مي کند و سال ها طول مي کشد تا واحدهاي 

هسته اي جدید به مدار اضافه شود. 
اقتصادي ترین گزینه محسوب  و  بهترین  در حال حاضر زغال سنگ 
قیمت  افزایش  بررسي  درحال  کرملین  دیگر  سوي  از  مي شود. 
داخلي گاز براي مصرف کنندگان است. در پایان سال 2007 قیمت 
گازطبیعي در روسیه در حدود 52 دالر در هر هزار مترمكعب بود که 

این رقم نسبت به سال 2006 
رشـد  درصـد   13 حدود  در 
داشته  است. قیمت  ها هر سال 
25 درصد رشد خواهد داشت 
گاز  قیمت   2010 سال  تا  و 
داخلي به 100 دالر در هر هزار 
علیرغم  مـي رسد.  مترمكعب 
با  مقایسه  در  رقم  این  اینكه 
هر  در  دالر   300 قیمت هاي 
بسیار  اروپا  مترمكعب  هزار 

میزان  همین  تحقق  اقتصادي  و  سیاسي  لحاظ  به  اما  است  ناچیز 
با مشكالت فراواني روبه رو می باشد. اکثر تحلیلگران، آزادسازي  نیز 

بلندمدت بازارگاز داخلي روسیه را امري اجتناب ناپذیر مي دانند.
افزایش قیمت داخلي گاز به تنهایي براي اطمینان از امنیت سیستم 
انرژي کافي نیست. عالوه بر این توسعه میادین شرق  دور و سیبري 
شرقي و ذخایر ساحلي دریاهاي شمالي و خاور دور نیز امري ضروري 

محسوب مي شود.
پروژه هاي ساحلي اقیانوس منجمد شمالي بسیار سرمایه بر است زیرا 
این مناطق به شدت از کمبود زیرساخت هاي توسعه اي رنج مي برند. 
نیازمند  مناطق  این  در  زیرساختي  پروژه هاي  اجراي  دیگر  از سوي 

از آنها برخوردار نیست.  تكنولوژي هاي پیشرفته ای است که روسیه 
سرمایه گذاري هاي عظیمي براي حفظ سطح تولید جاري گاز روسیه 
مورد نیاز است. تمام راه حل هاي موجود براي این امر نیز هم مشكل و 

هم بسیار هزینه بر است. 
و  مسكوني  مناطق  از  کشور  شرق  و  شمال  در  واقع  جدید  میادین 
احداث  نیازمند  و  بوده  دور  بسیار  روسیه  گاز  صادراتي  بازارهاي 
سیستم هاي حمل و نقل جدیدي مي باشند. اکثر این میادین جدید در 
مناطق داراي شرایط سخت واقع شده اند که فعالیت در آن از نظر مالي 
و فني بسیار مشكل است. گازپروم از تكنولوژي و سرمایه کافي برای 
این کار برخوردار نیست. شرکت هایي که توسط دولت کنترل مي شوند 
در حال حاضر بسیار بدهكار بوده و با تعهدات گران و سنگیني مواجه اند 
که صندوق هاي آنها را خالی کرده  است. یكي از مهمترین این چالش ها 
و  روسیه  داخلي  گاز  تامین 
با  کرملین  سیاسي  دوستان 

قیمت هاي ارزان است.
به  روسیه  انرژي  استراتژي 
عنوان عرضه کننده هم انرژي 
این  جایگاه  تقویت  پایه  بر 
کشور در بازار جهاني انرژي و 
تــوانمندي هاي  حداکثر سازی 
صادراتي در جهت بهبود رشد 
زندگي  کیفیت  و  اقتصادي 
مردم استوار است. در این راستا بازار اروپاي مرکزي و غربي همچنان 
ماند  خواهد  باقي  روسیه  انرژي  مصرفي  بازارهاي  بزرگترین  از  یكي 
و   LNG گاز،  نفت،  فروش  مدت  بلند  بازار  عنوان  به  نیز  آمریكا  و 
فرآورده هاي نفتي و همچنین تامین سرمایه گذاري هاي توسعه اي در 

صنعت نفت و گاز روسیه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
شرکاء اصلي روسیه در منطقه آسیا و اقیانوسیه عبارتند از چین، هند، 
بازار آتي فروش نفت، گاز و فرآورده روسیه  ژاپن و کره جنوبي که 
آفریقا  و  التین  آمریكاي  خاورمیانه،  بازارهاي  عالوه  به  بود.  خواهند 
نیز به عنوان مصرف کنندگان خدمات شرکت هاي روسي و همچنین 

واردکننده تكنولوژي و تأسیسات مرتبط با انرژي خواهند بود.
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خام،  مواد  صادرات  جاي  به  نهایي  محصوالت  صادرات  افزایش 
متنوع سازي بازارهاي صادرات انرژي و کاهش وابستگي به کشورهاي 
ترانزیت کننده انرژي، توسعه پایدار واردات گاز از کشورهاي آسیاي 
توسعه  و  در شرق سیبري  نفت  تولید  مراکز  توسعه  و  ایجاد  میانه، 
از جمله  میادین نفت و گاز منطقه ساخالین و مسیرهاي صادراتي 
توسعه بندر کوزمینو  از دیگر استراتژي هاي صنعت نفت و گاز روسیه 

به شمار مي روند. 
بزرگترین  از  یكي  روسیه  مطرح شد  فوق  مباحث  در  که  همانگونه 
که  مي رود  شمار  به  جهان  طبیعي  گاز  و  خام  نفت  تولیدکنندگان 
نقش مؤثري در تامین انرژي مناطق مصرفي جهان بویژه اروپا ایفا 
مي کند. اما شكل گیري اقتصادهاي نوظهور و رشد تقاضاي انرژي روز 
افزون در همسایگي شرقي روسیه و بازارهاي آسیایي موجب تمایل 
این کشور به حضور در بازارهاي انرژي این منطقه شده به نحوی که 
میادین  توسعه  اجراي طرح هاي  و  برنامه ریزي  با  اخیر  در سال هاي 
هیدروکربوري و خطوط صادرات نفت خام و گاز طبیعي شرق خود، 

گام هاي اساسي در این زمینه برداشته است.
 آنچه از پیش بیني هاي بین المللي حاصل مي شود آن است که مصرف 
انرژي اروپا طی دهه هاي آتي رشد چنداني نخواهد داشت و این در 
حالي است که با توجه به محدودیت هاي زیست محیطي این منطقه 
از دنیا به سمت توسعه استفاده از سوخت هاي پاك حرکت خواهد 
نقش  حفظ  دنبال  به  روسیه  انرژي  سیاست گذاران  این  بنابر  نمود. 
خود در مبادالت بین المللي انرژي اقدام به توسعه روابط با بازارهاي 

در حال رشد شرق آسیا بویژه چین و هند نموده اند.
سیاست گذاران انرژي روسیه به این موضوع واقفند که غفلت از حضور 
فعال در بازارهاي انرژي شرق و جنوب آسیا منجر به جذب ظرفیت 
مصرفي این منطقه توسط کشورهاي دارنده نفت و گاز آسیاي میانه 
انرژي  روابط  اخیر  ترکمنستان، )که در سال هاي  و  قزاقستان  بویژه 

مناسبي با کشورهاي آسیاي شرقي برقرار نموده اند(، خواهد شد.

3-6. مهمترین بازارهاي صادراتي گاز روسیه

در  همچنین  و  حاضر  حال  در  روسیه  فوق،  توضیحات  به  توجه  با 
گاز  بزرگ  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  از  یكي  عنوان  به  آینده 

طبیعي جهان باقي خواهد ماند. از این رو جهت صادرات گاز طبیعي 
مسیرهاي مختلفي وجود دارد یا، در حال اجرا و توسعه مي باشد. اما 
به سمت  محصوالت  این  صادرات  تمرکز  مي کند  توجه  جلب  آنچه 
غرب و بازارهاي اروپایي است. با این وجود در سال هاي اخیر دولت 
روسیه با معرفي و اجراي طرح هاي انتقال نفت و گاز به سمت شرق 
آسیا در جهت جبران این عدم تقارن و حضور مؤثر در بازارهاي این 

منطقه گام برمي دارد.

 ایران و روسیه و بازار گاز اروپا
بازارهاي توسعه یافته محسوب مي شود که  از جمله  اروپا  بازار گاز 
بازارهاي  سایر  به  نسبت  پیش بیني ها  اساس  بر  آینده  در  اگرچه 
نوظهور رشد تقاضاي کمتري خواهد داشت اما در مقابل از ثبات و 
پایداري برخوردار است. در حال حاضر روسیه مهم ترین و به نوعي 
از سوی  بازار محسوب مي شود.  این  تعیین کننده  تنها عرضه کننده 
دیگر ایران نیز به پشتوانه ذخایر عظیم و طرح هاي افزایش تولید این 
بازار را هدف قرار داده و اروپا نیز وابستگي بیش از اندازه به گاز اروپا 
را بر نمي تابد و خواهان منابع عرضه دیگري است که یكي از منابع 

مد نظر، گاز خاورمیانه و ایران مي باشد. 
حال دو کشور ایران و روسیه با دو گزینه مواجه هستند یكي اینكه 
بازار فعالیت کنند که مسلماً بیشترین  این  به صورت دو رقیب در 
گزینه  اینكه  یا  و  برد  خواهد  اروپا  اتحادیه  آنها  رقابت  از  را  نفع 
گزینه  کشور  دو  این  صورتیكه  در  دهند.  قرار  نظر  مد  را  همكاري 
همكاري را در پیش گیرند مزایایي براي دو کشور متصور است که 

اهم آنها عبارتند از:
1- جلوگیري از ورود سایر رقبا و یا  افزایش سهم آنها در  بازار اروپا. 
مهمترین رقباي ایران و روسیه در بازار گاز اروپا کشورهاي شمال 
آفریقا مي باشند که قادرند از طریق خط لوله صادرات گاز خود را 
به اروپا افزایش دهند. کشورهاي آسیاي میانه و قفقاز دیگر رقباي 
ایران و روسیه هستند. عالوه بر این صادرکنندگان LNG در شمال 
و غرب آفریقا، خاورمیانه)قطر( و آمریكاي مرکزي و جنوبي از دیگر 
رقباي ایران و روسیه هستند که براي ورود و افزایش سهم در بازار 

گاز اروپا برنامه ریزي کرده اند. 
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نوسانات قیمت گاز  باعث کاهش  ایران و روسیه  بین  2- همكاري 
ایران  شد  گفته  که  همانطور  شد.  خواهد  دو  آن  رقابت  از  ناشي 
خود  گازي  میادین  توسعه  براي  را  عظیمي  طرح هاي  روسیه  و 
برنامه ریزي کرده اند که در صورت کاهش قیمت گاز، اقتصادي بودن 

این طرح ها در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
3- همكاري بین ایران و روسیه و عرضه مطمئن گاز به بازار اروپا 
خواهد  اروپا  انرژي  سبد  در  انرژي ها  سایر  سهم  افزایش  از  مانع 
استفاده  براي  را  اقداماتي  اروپایي  کشورهاي  حاضر  حال  در  شد. 
از سایر انرژي ها در سبد انرژي خود مد نظر دارند و در این زمینه 
سیاست  هاي حمایتي و تشویقي زیادي را تصویب نموده اند که در 
صورت نااطمیناني اروپا از عرضه گاز این اقدامات تشدید خواهد شد.
شوروي  سابق  جمهوریٌهاي  نیاز  مورد  گاز  روسیه  گذشته،  از   -4
تامین  را   ... و  ایروان  گرجستان،  ارمنستان،  نظیر  قفقاز  شمال  در 
مي نمود. ایران مي تواند نیاز گازي این جمهوري ها را مرتفع سازد و 
در مقابل روسیه گاز مورد نیاز مشتریان اروپایي ایران را تامین کند 

که مزایاي اقتصادي براي هر دو طرف را به دنبال خواهد داشت.
5- همكاري در بازار گاز اروپا باعث تسري همكاري به سایر روابط 

دو کشور در زمینه هاي سیاسي و اقتصادي خواهد شد.
6- ورود ایران و روسیه در بازار گاز اروپا به عنوان دو رقیب این 
برد  برد-  آن  نتیجه  که  کرد  خواهد  بازي  یک  وارد  را  کشور  دو 
نیز  اروپا  اتحادیه  که  حالیست  در  این  بود.  نخواهد  طرفین  براي 
رقابت دو کشور را تحمل نخواهد کرد. این اتحادیه به دنبال عرضه 
این  کشور،  دو  رقابت  صورت  در  مسلماً  که  مي باشد  گاز  مطمئن 

نتیجه حاصل نخواهد شد.
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چالش هاي پيش روي بخش نفت، 
گاز و پتروشيمي با توجه به اهداف 

سنـد چشم انداز
مقدمه

از  پس  کشور  کالن  سند  مهم ترین  ساله،  بیست  چشم انداز  سند 
اسالمي  جمهوري  چشم انداز  سند  ترسیم  مي باشد.  اساسي  قانون 
ایران، خطوط اصلي و راهنما را براي طراحي استراتژي هاي توسعه 
این پس وظیفه  از  ابعاد مختلف تعیین کرده  و  از  اقتصادي کشور 
استراتژیست هاي اقتصادي ایران آن است که در هر یک از بخش هاي 
تفكر در سرعت  با  و  آینده کشور  از تصویر  الهام  با  اقتصادي  اصلي 
بخشیدن به روند دستیابي به مطلوب عالي مورد نظر مدیریت کالن 
جامعه اقدام نمایند. از آن جا که صنعت نفت و گاز در کشور طي 
دهه هاي گذشته نقش حیاتي در اقتصاد ایران ایفا نموده و در سال هاي 
آتي نیز همچنان از نقشي منحصر به فرد در تعالي و توسعه اقتصادي 

 کشور ایفا خواهد نمود، شناسایي و تبیین چالش هاي پیش روي این 
سند از با اهمیت ترین محورهاي پژوهش در این بخش مي باشد. 

به طور کلي چشم انداز بیست ساله صنعت نفت ایران حول چهار 
محور تدوین شده است که این اهداف عبارتند از:

لحاظ  از  منطقه  در  پتروشیمي  محصوالت  تولیدکننده  اولین   
ارزش؛

از  درصد  هفت  ظرفیت  با  اوپک  در  نفت  تولیدکننده  دومین   
تقاضاي بازار جهاني؛

 سومین تولیدکننده گاز در جهان با سهم هشت تا ده درصد  از 
تجارت  جهاني  گاز و فرآورده هاي گازي؛ 

 داراي جایگاه اول فن آوري نفت و گاز در منطقه.

سعیده شفیعی
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اهداف کمي در افق چشم انداز عبارتند از: 
و  تولید هفت میلیون بشكه در روز نفت خام  ایجاد ظرفیت  الف( 

میعانات گازي )متوسط تولید 5/8 میلیون بشكه نفت خام در روز(؛ 
ب( تولید متوسط روزانه حدود 1300 میلیون مترمكعب گاز  طبیعي 

در سال 1394؛ 
ج( رسانیدن ظرفیت پاالیشگاهي کشور به 2/5 میلیون بشكه در 
روز در سال 1394 با تأکید بر پاالیش میعانات گازي و نفت خام بسیار 
سنگین و بهینه سازي پاالیشگاه هاي موجود با هدف تولید محصوالت 

سبک و کاهش تولید مواد سنگین تر؛ 
د( تحقق 20 میلیارد دالر سالیانه تولید مواد پتروشیمي با توسعه 

صنایع پتروشیمي مصرف کننده مشتقات گاز در افق 1394.
در بخش اول این مقاله به بررسي اهداف بخش نفت در این سند 

پرداخته مي شود.

   ذخایر، صادرات و نسبت ذخایر به تولید
همان گونه که جدول شماره )1( نشان مي دهد ذخایر اثبات شده 
به 137 میلیارد  از 58/3 میلیارد بشكه در سال 1980  ایران  نفت 
مصرف  گذشته،  دهه  سه  طي  همچنین  است.  یافته  افزایش  بشكه 
نفت ایران با افزایش بیش از یک میلیون و صد هزار بشكه اي مواجه 
عمده  تولیدکنندگان  زمره  در  هنوز  ایران  اگرچه  است.  گردیده 
تولید و صادرات  اما  نفت خام و فرآورده هاي آن در جهان مي باشد، 
ایران کمتر از پنج درصد کل تولید و مبادالت نفتي جهان است. بر 
اساس آمار منتشره توسط شرکت بریتیش پترولیوم، نسبت ذخایر به 
تولید  طي سه دهه گذشته در ایران علي رغم افزایش ذخایر اثبات 
ابتداي دهه 1980 به 70/7  شده، کاهش یافته و از 107 سال در 
سال در پایان سال 2000 و 88/4 سال در انتهاي سال 2010 رسیده 
است. این مسأله بیانگر آن است که با فرض عدم کشف میادین جدید 
)که فرض واقع بینانه اي است( و عدم تغییر تولید و مصرف، ذخایر 

نفت ایران طي 88 سال آینده به پایان خواهد رسید.

2010 2000 1990 1980 شاخص/سال
71/9 24/2 18 11/6 صادرات نفت )میلیارد دالر آمریكا(

137/0 99/5 92/9 58/3 ذخایر اثبات شده نفت )میلیارد بشكه(
1/799 1/304 947 621 مصرف نفت )هزار بشكه در روز(
4/245 3/855 3/270 1/479 تولید نفت )هزار بشكه در روز(
88/4 70/7 77/8 107 نسبت ذخایر به تولید )سال(

جدول شماره )1( : شاخص هاي بخش نفت در  ایران طي دوره 1980-2011

BP Statistical Review of World Energy, June 2011 :منبع
تولید و مصرف نفت خام

همان گونه که نمودار شماره )1( نشان مي دهد مصرف نفت خام در 
کشور طي چهار دهه گذشته روند صعودي داشته و از حدود 200 هزار 
بشكه در سال 1965 )1344 ش( به حدود دو میلیون بشكه در پایان 
سال 2010 رسیده است. تولید نفت خام که در سال 1965 به بیش از 
دو میلیون بشكه در روز مي رسید به شش میلیون بشكه در سال هاي 
ابتدایي دهه 1970 رسید که با وقوع انقالب در سال 1979 به کمتر از 
دو میلیون سقوط نمود. پس از این سال اگر چه تولید نفت روند افزایشي 
نشان مي دهد، اما هرگز تولید نفت ایران به سقف مذکور نرسید و حتي 

طي سال هاي اخیر زیر حد مطلوب بهره برداري از چاه هاي نفتي قرار 
داشته است. این روند کاهش تولید، طي سال هاي اخیر به دلیل وجود 
تحریم ها و عدم سرمایه گذاري کافي در صنعت نفت تشدید شده است. 
همان گونه که جدول شماره )2( نشان مي دهد بر اساس آمار منتشر 
شده توسط دبیرخانه اوپک ، تولید نفت ایران در سال 2008 برابر سه 
میلیون و 892 هزار بشكه در روز بوده است. این رقم با کاهش بیش از 
یک میلیون بشكه اي در ژوئیه 2012 به دو میلیون و 817 هزار بشكه در 
روز رسیده است که 27 درصد کاهش نشان مي دهد. سهم ایران از تولید 
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جدول شماره )2(: تولید نفت کشورهاي اوپک طي دوره 2008 تا جوالي 2012 )هزار بشكه در روز(

BP Statistical Review of World Energy, June 2011 :منبع

نمودار شماره )1(: روند تولید و مصرف نفت خام در ایران طي دوره )2010-
1965( )میلیون بشكه در روز(

کل اوپک نیز از 12/8 درصد در سال 2008 به 9 درصد در ژوئیه 
2012 کاهش یافته است. این کاهش تولید در حالي اتفاق افتاده 
است که بر اساس اهداف سند چشم انداز، در افق 1404 ظرفیت 
تولید نفت خام کشور باید به 7 میلیون بشكه برسد. همچنین بر 
اساس پیش بیني هاي انجام شده در برنامه پنجم توسعه، با انجام 
فعالیت هاي توسعه اي مرتبط با 30 میدان جدید نفتي و نیز با بهبود 
ضریب بازیافت و جلوگیري از افت تولید میادین، ظرفیت تولید 
نفت خام کشور تا پایان این برنامه باید به 5/15 میلیون بشكه در 
روز و تولید نفت خام باید به 4/86 میلیون بشكه در روز افزایش یابد. 
خبر  مهم ترین  ایران،  نفت  تولید  شدید  کاهش  از  پس 

گزارش هاي ماهانه اوپک طي سال 2012،  افزایش تولید نفت عراق 
است. تولید نفت عراق در سال 2008، دو میلیون 341 هزار بشكه 
بوده است که به سه میلیون و 79 هزار بشكه در ژوئیه 2012 رسید 
که 31/5 درصد افزایش یافته است. به راحتي مي توان در جدول شماره 

)2( مشاهده نمود که تقریباً معادل کاهش تولید نفت ایران، عراق بر تولید 
نفت خود افزوده است. این مسأله در شرایطي اهمیت بیشتر پیدا مي کند 

که بدانیم برخي میادین نفتي ایران با کشور عراق مشترك است.

جوالی 2012 ژوئن 2012 می 2012 آوریل 2012 مارس 2012 2011 2010 2009 2008 سال
نام کشور      

1/197 1/202 1/208 1/217 1/222 1/240 1/250 1/268 1/377 الجزایر

1/653 1/692 1/750 1/769 1/722 1/663 1/783 1/780 1/871 آنگوال

488 489 494 489 489 490 475 477 503 اکوادر

2/817 2/990 3/140 3/210 3/313 3/621 3/706 3/725 3/892 ایران

3/079 2/964 2/949 2/994 2/807 2/667 2/401 2/422 2/341 عراق

2/825 2/799 2/803 2/789 2/785 2/537 2/297 2/263 2/554 کویت

1/394 1/434 1/441 1/394 1/340 462 1/559 1/557 1/718 لیبی

2/157 2/148 2/130 2/175 2/085 2/110 2/061 1/812 1/947 نیجریه

743 743 747 778 789 808 801 781 839 قطر

9/875 9/926 9/875 9/875 9/832 9/271 8/271 8/051 9/113 عربستان

2/599 2/599 2/516 2/587 2/578 2/517 2/304 2/256 2/557 امارات

2/367 2/367 2/363 2/362 2/368 2/380 2/338 2/394 2/557 ونزوئال

31/195 31/352 31/415 31/640 31/329 29/766 28/785 31/270 30/228 کل اوپک 

9/0 9/5 9/9 10/1 10/5 12/1 12/8 11/9 12/8
 سهم ایران 
 از کل تولید

اوپک
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مشترك،  میادین  در  عراق  سرمایه گذاري هاي  افزایش  به  توجه  با 
تجربه  همانند  نفتي  میادین  برداشت  در  عقب ماندگي  موضوع 
عقب افتادگي از قطر در پارس جنوبي مهم است و بي توجهي به آن 

سبب به مخاطره افتادن منافع ملي مي گردد.
در  عربستان  نفت  تولید  اوپک،  دبیرخانه  آمار  اساس  بر  همچنین 
سال 2008 برابر 9 میلیون و 113 هزار بشكه بوده است که در ژوئیه 
یافته است. کویت  افزایش  به 9 میلیون و 875 هزار بشكه   2012
نیز تولید خود را از دو میلیون و 554 هزار بشكه به دو میلیون و 
825 هزار بشكه در ژوئیه 2012 رسانده است که هشت هزار بشكه 
از تولید نفت ایران بیشتر مي باشد. این آمارها حاکي از آن است که 
ایران مقام دومي خود را در اوپک از دست داده است و هم اکنون در 

مقام چهارمین تولیدکننده اوپک مي باشد. 

افت تولید میادین
بخشي از کاهش تولید نفت خام کشور مي تواند به دلیل افت طبیعي 
تولید مخازن باشد. آمارهاي شرکت ملي نفت ایران نشان مي دهد که 
به دلیل کاهش سرمایه گذاري و عدم تولید صیانتي، سالیانه 7 درصد 
ایران  اقتصاد  براي  این مسأله  ایران کاسته مي شود و  از تولید نفت 
درآینده مشكل زا خواهد بود. افزایش قیمت نفت طي سال هاي اخیر 

سبب شده است تا مسأله کاهش تولید نفت 
چندان آشكار نشود. بنا بر اعالم کارشناسان، 
درصد  هفت  ساالنه  کشور  نفت  تولید  افت 
تخمین زده مي شود که در صورت آن که دولت 
در تالش باشد تا افت تولید را جبران و افزایش 
باید در وهله  تولید نفت را مد نظر قراردهد، 
اول این افت تولید را جبران و بعد از آن به فكر 
افزایش تولید باشد. به نظر مي رسد در صورت 
مشكالت  نفتي،  تحریم هاي  فعلي  روند  ادامه 
افزایش  و  در جهت حفظ  مالي  منابع  تأمین 
تولید و افت طبیعي مخازن، روند نزولي تولید 
نفت ادامه داشته باشد. حوزه هاي نفتي ایران 
با توجه به عمر باال، نیاز به تزریق گاز به میزان 

بسیار باال دارند تا قابل بهره برداري باقي بمانند. در صورت عدم تزریق 
پیدا  به شكلي چشمگیري کاهش  این حوزه ها  بازیافت  گاز، ضریب 
خواهد کرد و امكان بهره برداري را به نزدیک به صفر مي کند. بنابراین 
ترزیق گاز در حجم الزم با توجه به عدم سرمایه گذاري کافي در این 
بخش و افزایش چشمگیر مصرف گاز در بخش خانگي، حمل و نقل 
و صنعت امكان پذیر نخواهد بود و دستیابي به اهداف سند چشم انداز 
دور از واقعیت به نظر مي رسد و ایران احتماالً در آینده نزدیک به مقام 

چهارمي اوپک نزول خواهد کرد.
این  ادامه  داشت  توجه  باید  تولید،  کاهش  این  دالیل  از  گذشته 
مواجه  با مشكل  نفت  بخش  در  اهداف سند چشم انداز  تحقق  روند 
خواهد نمود. همان گونه که ذکر گردید هدف اساسي بخش نفت در 
افق چشم انداز، حفظ جایگاه دومي در اوپک مي باشد که با توجه به 
وضعیت کنوني صنعت نفت، تحقق این هدف دور از انتظار خواهد بود. 

مصرف داخلي
باید توجه داشت که عالوه بر کاهش تولید، افزایش مصرف داخلي 
مي تواند بر روند صادرات نفت کشور تأثیرگذار باشد. مصرف نفت خام 
از  و  است  داشته  پرنوساني  روند  گذشته  دهه  چهار  طي  کشور  در 
به حدود  )1344 شمسي(  در سال 1965  بشكه  هزار  حدود 200 
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روند  ادامه  با  است.  رسیده  پایان سال 2010  در  بشكه  میلیون  دو 
تا شش  داخلي  که مصرف  مي کنند  پیش بیني  کارشناسان  کنوني، 
سال آینده به حدود سه میلیون بشكه در روز خواهد رسید. در این 
خواهد  داخلي  مصرف  جوابگوي  تنها  نفت خام  تولید  توان  صورت، 
بود. البته ممكن است با کشف میادین جدید این مسأله چند سالي 
به تعویق افتد اما باید توجه داشت توسعه میادین جدید نیز نیاز به  
در  ایران  اقتصاد  مشكل  عمده  که  دارد  تكنولوژي  و  سرمایه گذاري 

زمان کنوني )تحریم( است.

ثبات مالي
دهه  سه  طي  مي دهد  نشان   )2( شماره  نمودار  که  گونه  همان 
گذشته هر دو متغیر رشد درآمد نفت و رشد مخارج دولت با نوسانات 
اغلب  در  گونه که مشاهده مي گردد  بوده اند. همان  مواجه  بسیاري 
دولت  واقعي  مخارج  رشد  با  همراه  نفت  واقعي  درآمد  رشد  موارد 
منفي  آثار  به  توجهي  است که  معني  بدان  این مسأله  که  مي باشد 
هزینه کرد بي رویه درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت نشده است. 
در حالي که درآمد واقعي نفت طي دوره مورد بررسي تنها 7/5 درصد 
بوده  برابر 36/9 درصد  رشد داشته است رشد مخارج واقعي دولت 
است. پیش بیني صندوق بین المللي پول حاکي از آن است که درآمد 
ایران طي دوره 2016-2012 رشد منفي را در تمامي  واقعي نفت 

نمودار شماره )2(: رشد درآمدهاي واقعي نفت و رشد مخارج واقعي دولت طي دوره 2016-1980 در ایران )درصد(

World Economic Outlook (WEO), IMF, April 2011 :منبع

سال ها تجربه کند در حالي که مخارج دولت بین 27 تا 56 درصد 
رشد مثبت داشته باشد.

جمع بندي و نتیجه گیري
در این مقاله به بررسي روند تولید و مصرف نفت خام ایران پرداخته 
شد. آمارهاي دبیرخانه اوپک نشان مي دهد که ایران مقام دومي خود 
در اوپک را از دست داده و به رتبه چهارم تولید )پس از عربستان، 
عراق و کویت( رسیده است. این مسأله در حالي رخ داده است که 
بر اساس اهداف سند چشم انداز در بخش نفت و گاز، ایران باید مقام 
دومین تولیدکننده اوپک را حفظ نماید که با توجه به شرایط کنوني 

تولید بعید به نظر مي رسد.
یكي از الزامات بنیادین برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي کشور، تغییر نگاه به منابع و درآمدهاي نفت و گاز و مدیریت 
درآمدهاي حاصل از آن در سطح برنامه-ریزي کالن اقتصادي عنوان 
رشد  کنار  در  نفت  واقعي  درآمد  رشد  روند  بررسي  است.  گردیده 
بین  در  نگاه  تغییر  این  که  است  آن  از  دولت حاکي  واقعي  مخارج 
دولتمردان وجود ندارد و همچنان به نفت به عنوان یک منبع جهت 
پوشش هزینه ها نگریسته مي شود تا به عنوان یک سرمایه ملي. بي 
توجهي دولت به این مسأله، زمینه هاي بروز عواقب ناشي از بیماري 

هلندي را در اقتصاد ایران تشدید خواهد نمود.
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 عـوامل
 تقـويت کننده

قيمت هـاي نفت

- اعالم مشوق هاي مالي تسط بانک هاي مرکزي؛
- مناقشه هسته اي ایران و غرب؛

- ناآرامي هاي گسترده در خاورمیانه ؛
- احتمال بهبود اوضاع اقتصادي کشورهاي دچار بحران مالي؛

- بهبود بیكاري در آمریكا و بهبود تورم در چین؛
- مشكالت تولید نفت در دریاي شمال؛ 

- کاهش ذخیره سازي هاي نفت خام آمریكا، 
- وقوع طوفان در آمریكا؛

- اعتصاب در نروژ؛
عوامل تضعیف کننده قیمت هاي نفت

- تداوم بحران مالي اروپا؛
- کاهش برآورد تقاضاي جهاني؛

- احتمال برداشت از ذخیره سازي هاي استراتژیک؛
- مذاکره هسته اي ایران و غرب؛
- اقدام به فروش بورس بازان ؛

- احتمال از سرگیري تولید یمن و سودان؛
- افزایش تولید و صادرات اوپک و افزایش تولید روسیه؛

بررسي اجمالي بازار نفت در ماههاي ژوئن 
الي سپتامبر2012

قیمت هاي نفت در ماه ژوئن 2012 دچار کاهش شد به طوري که 
میانگین قیمت سبد اوپک به میزان 14/09 دالر در بشكه تنزل یافت 

و به 93/98 دالر در بشكه کاهش پیدا کرد.
تاثیر منفي آن  و  یورو  بدهي منطقه  بحران  نگراني  از  ماه  این  در 
بر رشد اقتصاد و تقاضاي جهاني نفت جهان باعث اُفت قیمت ها در 
بازارهاي جهاني شد. مشكالت مالي یونان، ایتالیا و اسپانیا توجه بازار 
را به خود جلب کرده بود. بازار نفت احتمال مي داد بحران مالي اروپا 
همچنان ادامه یابد و سیاست گذاران مالي در این کشورها نیز قادر 
نخواهند بود راه حلي براي برون رفت از این بحران پیدا کنند. در عین 
حال آمار منتشر شده نشان داد که عملكرد بخش صنعت در چین 
در ماه ژوئن دچار ضعف شده و به کمترین سطح خود در هفت ماه 

گذشته کاهش یافته است. 
وجود عرضه فراوان نفت نیز به ضعف قیمت ها کمک کرد. برخي 
تحلیلگران یكي از عوامل مؤثر در کاهش قیمت ها را افزایش تولید 
نفت عربستان مي دانستند در عین حال تصمیم اوپک براي رعایت 
تولید 30 میلیون بشكه در روز نیز توجه بازار را  به خود جلب کرد و 
تا حدودي نگراني بازار را درباره مازاد عرضه برطرف نمود. به هر حال

بهروز بیک  علیزاده

تحوالت 
بازار
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میلیون  رعایت سقف 30  بر  اوپک  تاکید  برخالف  که  آنجایي  از   
نگردید،  مشاهده  عربستان  تولید  کاهش  از  نشانه اي  هیچ  بشكه، 
قیمت هاي نفت دچار ضعف شد. آمار منتشر شده توسط رویترز نیز 
نشان داد با توجه به افزایش تولید عربستان و عراق، تولید اوپک به 
باالترین سطح خود از ژوئن 2008 تاکنون رسید. دراین میان آژانس 
بین المللي انرژي نیز  100 هزار بشكه در روز برآورد تقاضا در سال 

2012 را مورد تجدید نظر نزولي قرار داد.
درباره  غرب  و  ایران  مذاکرات  مي داد  احتمال  نفت  بازار  از سویي 
فعالیت هاي هسته اي صلح آمیز ایران به پیشرفت هایي دست پیدا کند 
و مذاکرات وارد مرحله مباحث فني شود، بنابر این نگراني هاي بازار تا 
حدودي برطرف گردید زیرا پیش از این رژیم اشغالگر قدس مبادرت 

به تهدید نظامي ایران کرده بود.
البته در این ماه عوامل دیگري نیز در بازار نفت اتفاق افتادند که 
به تقویت قیمت هاي نفت کمک کرد. بانک مرکزي آمریكا اعالم کرد 
دور جدیدي از مشوق هاي پولي را شروع کرده است. آمار منتشر  شده 
درباره اقتصاد آمریكا نشان داد که سفارش براي خرید کاال در این 
خانه  فروش  و  داشته  رشد  درصد   1/1 میزان  به  مي  ماه  در  کشور 
در  کند،  پیدا  دست  درصدي   5/9 رشد  به  مي توانسته  ماه  در  نیز 
حالي که در ماه مي دچار 5/5 درصد کاهش شده بود. عالوه بر آن، 
برکمک  مبني  اخباري  انتشار  تاثیر  تحت  نفت خام  آتي  قیمت هاي 
125 میلیاردي وزراي اقتصاد منطقه یورو به اسپانیا افزایش یافت. 
در یونان نیز دولت محافظه کاري که به قدرت رسیده  اعالم کرد از 
برنامه کمک هاي بین المللي و تعهدات مربوط به آن حمایت خواهد 
کرد. این خبر باعث تقویت ارزش یورو در مقابل دالر شد و به تقویت 
با  این میان نخست وزیر آلمان  نیز کمک کرد. در  قیمت هاي نفت 
سران کشورهاي فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، درباره کمک 130 میلیارد 

دالري براي برطرف ساختن بحران مالي اروپا به توافق رسید. 
داد  نشان  آمریكا  دولت  از سوي  منتشر شده  آمار  این شرایط  در 
ذخیره سازي هاي نفت خام و  فرآورده این کشور کاهش یافته است، 
افزایش داده و آن را به  زیرا پاالیشگران این کشور فعالیت خود را 
باالترین سطح خود از سال 2007 تا کنون رسانده اند. این وضعیت 
باعث شد که بورس بازان اشتیاق بیشتري براي خرید نفت پیدا کنند 

و به این ترتیب آنها نیز به نوبه خود قیمت ها را تقویت کردند.  
 از سوي دیگر نشریات بین المللي گزارش دادند با توجه به تحریم هاي 
اعمال شده بر علیه کشورمان  برخي از خریداران آسیایي و اروپایي 
نفت خام ایران خرید نفت خام خود را در ماه ژوئن از ایران کاهش 
دادند. اعالم این خبر نیز توانست باعث تقویت قیمت هاي نفت خام 
گردد زیرا احتمال مي رفت با اعمال این تحریم ها از ابتداي ماه ژوئیه، 
تعادل بازار دچار مشكل شود. از سوي دیگر احتمال وقوع توفان در 
به  آمریكایي  از شرکت هاي  برخي  شد  باعث  مكزیک  خلیج  منطقه 
دلیل احتمال وقوع توفان، تولید خود را در این منطقه تعطیل کنند.  
نروژ  خام  نفت  تولید  شد  باعث  نیز  نروژ  در  اعتصاب  میان  این  در 
250  هزار بشكه در روز کاهش یابد. عالوه برآن تولید 11/9 میلیون 
متر مكعب از تولید گاز طبیعي این کشور نیز متوقف شد. به هر حال 
به  سوریه  حمله  از  بعد  خاورمیانه  منطقه  در  ژئوپلتیک  نگراني هاي 
هواپیماي جنگي ترکیه تشدید شده و قیمت هاي نفت را تقویت کرد.
قیمت هاي نفت در ماه ژوئیه 2012 با افزایش همراه شدند به  طوري 
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که میانگین قیمت سبد اوپک به میزان 5/57 دالر در بشكه افزایش 
یافت و به 99/55 دالر در بشكه رسید.

در این ماه نیز تشدید مناقشات برخي از کشورهاي غربي با برنامه ي 
هسته اي کشورمان باعث نگراني بازار نفت شد، به ویژه این که برخي 
از رسانه هاي بین المللي اعالم کرده اند ایران قصد دارد از حمل و نقل 
نفتكش هایي که نفت کشورهاي حامي تحریم ایران را از تنگه هرمز 
انتقال مي دهند جلوگیري کند. ناآرامي هاي سوریه نیز توجه بازارنفت 

را به خود جلب کرد. 
در این میان تداوم اعتصاب کارکنان صنعت 
حدود  در  شد  باعث  ماه  اوایل  در  نروژ  نفت 
نفت خام  تولید  از  روز  در  بشكه  هزار   250
نروژ متوقف گردد، حتي به رغم پایان یافتن 
اعتصاب در نروژ، بازار تحت تاثیر عواقب ناشي 
عین  حال  در  داشت.  قرار  اعتصاب  این  از 
صادرات  شد  باعث  نامناسب  هواي  و  آب 
گردد  متوقف  بصره  بندر  از  عراق  نفت خام 
از  روسیه  نفت خام  دیگر صادرات  از سوي  و 
سیل  وقوع  دلیل  به  نیز  نوروسیسک  بندر 
دچار وقفه شد. عالوه بر آن ذخیره سازي هاي 

نفت خام آمریكا نیز کاهش یافت. 
چین  در  که  اقتصادي  آمار  میان  این  در   

منتشر شده نشان داد تورم در ماه ژوئن در چین کاهش یافته، بنابر 
این احتمال داده شد که دولت چین به اتخاذ سیاست هاي انبساطي 
روي آورد و فعالیت هاي اقتصادي در این کشور تقویت شود. عالوه 
بر آن، از آنجایي که بازار انتظار داشت که آمریكا و اروپا برنامه هاي 
خود را در زمینه  بكارگیري اقدامات انبساطي براي تشویق اقتصاد 
این مناطق اعالم نمایند، قیمت هاي نفت از استحكام برخوردار شد. 

 البته در این ماه عوامل دیگري نیز در بازار نفت مطرح شدند که 
از افزایش بیشتر قیمت ها جلوگیري کردند. آماري که در مورد ضعف 
اقتصاد چین و امریكا منتشر شد، توانست قیمت هاي نفت را تحت 
تاثیر قرار دهد. این آمار نشان داد که براي اولین مرتبه طی سه سال 
این  است.  شده  تنزل  دچار  آمریكا  صنعتي  تولیدات  رشد  گذشته، 

آمار در حالي منتشر گردید که رشد تولیدات صنعتي در چین نیز 
به کمترین سطح خود در هفت ماه گذشته تنزل یافته و در اروپا نیز 
باالترین سطح خود در ماه می رسید. آمار منتشر شده  به  بیكاري 
در چین نشان داد که واردات نفت خام چین در ماه ژوئن 2012 به 
میزان 15 درصد نسبت به ماه مشابه در سال گذشته کاهش داشته 
است، زیرا پاالیشگران در این کشور  به دلیل کاهش تقاضا، خرید 

نفت خام خود را کاهش دادند. 
با وخیم ترشدن اوضاع مالي اروپا، قیمت هاي نفت دچار کاهش شد  
نفت،  قیمت هاي  بر  که عالوه  باعث شد  این وضعیت 
ارزش یورو و ارزش سهام نیز در بازار هاي بورس دچار 
صندوق  توسط  گزارشي  شرایط  این  در  گردد.  اٌفت 
بین المللي پول منتشر شد که نشان مي داد اقتصاد هاي 
ضعف  دچار   ، اروپا  بحران هاي  دلیل  به  نیز  نوظهور 
شده  اند. بررسي ها نشان داد رشد فعالیت هاي صنعتي 
در بخش خصوصي در منطقه یورو براي ششمین ماه 
است. در عین حال موسسه  تنزل شده  متوالي دچار 
اقتصادي  اوضاع  ثبات  که  کرد  اعالم   Moody’s

خواهد  تغییر  لوکزامبورگ  و  هلند  آلمان،  کشورهاي 
این کشورها دستخوش وخامت خواهد  اوضاع  و  کرد 
شد. از سوي دیگر آمار منتشر شده نشان داد که رشد 
فعالیت هاي صنعتي در امریكا به کمترین سطح خود از 
اواخر سال 2010 تاکنون تنزل کرده است.  آمار منتشر شده درباره 
وضعیت مسكن در آمریكا نیز نشان داد فروش مسكن شخصي در ماه 
ژوئن به کمترین سطح خود در یک سال گذشته تنزل یافته است. 
عالوه برآن آمار منتشر شده نشان داد رشد اقتصادي کره جنوبي در 

سه ماهه دوم، بیش از انتظار کاهش یافته است.
گزارش دبیرخانه اوپک درباره تقاضا در سال هاي 2012 و 2013 
نیز منتشر شد و نشان داد به دلیل بدتر شدن اوضاع اقتصادي اروپا، 
آمریكا و کشورهاي با اقتصاد نوظهور، تقاضا براي نفت در سال هاي 
یاد شده دچار ضعف خواهد بود و رشد تقاضا به ترتیب براي سال هاي 
یاد شده در سطح 900 و 820 هزار بشكه در روز قرار خواهد گرفت. 
وزارت انرژي آمریكا نیز پیش بیني خود را درباره رشد تقاضا در سال 

بانک مرکزي آمریكا    
از  جدیدي  دور  کرد  اعالم 
شروع  را  پولي  مشوق هاي 
کرده است. آمار منتشر  شده 
درباره اقتصاد آمریكا نشان 
داد که سفارش براي خرید 
کاال در این کشور در ماه مي 
رشد  درصد   1/1 میزان  به 
داشته و فروش خانه نیز در 
ماه مي توانسته به رشد 5/9 

درصدي دست پیدا کند 
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2012 و 2013 مورد تجدید نظر نزولي قرار داد. این تجدید نظر 
نزولي براي سال 2012 در سطح130 هزار بشكه در روز و براي سال 

2013 در سطح  360 هزار بشكه در روز اعمال شد. 
از سوي دیگر اعالم این خبر که یمن به زودي صادرات نفت خام 
خود را از سر خواهد گرفت، باعث تضعیف قیمت هاي نفت خام شد. 
به ویژه اینكه مذاکرات بین سران دو کشور سودان و سودان جنوبي 
آغاز شد و احتمال مي رود صادرات نفت خام سودان از سرگرفته شود. 
قیمت نفت در ماه اوت 2012 با افزایش همراه شد، به طوري که 
افزایش  بشكه  در  دالر   9/97 میزان  به  اوپک  سبد  قیمت  میانگین 

یافت و به 109/52 دالر در بشكه رسید.
که  داد  نشان  رویترز  موسسه  توسط  اعالم شده  آمار  ماه  این  در 
تولید اوپک به میزان 450 هزار بشكه در روز در ماه ژوئیه کاهش 

یافته و به سطح 31/18 میلیون بشكه در روز تنزل یافته است. 
در این شرایط بازار نفت همچنان نگران تحوالت مربوط به مخالفت 
بود  کشورمان  هسته اي  آمیز  صلح  برنامه هاي  با  غربي  کشورهاي 

به  ایران،  نفت  بخش  بر  شده  اعمال  تحریم هاي  مي داد  احتمال  و 
آمریكا و  این که کنگره  به ویژه  بازار منجر گردد،  کمبود نفت در 
بخش  برعلیه  را  جدیدي  تحریم هاي  نیز  کشور  این  رییس جمهور 
ناآرامي هاي  این تحریم ها در کنار  اعمال  نمودند.  اعالم  ایران  نفت 
شد  باعث  بود  رسیده  نیز  پایتخت  به  درگیري ها  دامنه  که  سوریه 
این  نیز تقویت شود. در  نگراني و قیمت هاي نفت  بازار نفت دچار 
مبادرت  ایران  تهدید  به  قدس  اشغالگر  رژیم  وزیر  نخست  شرایط 
کرد که باعث نگراني بازار نفت شد و قیمت هاي نفت را تحت تاثیر 

قرار داد.
دراین میان گزارش دولت آمریكا نشان داد که ذخیره سازي هاي 
نفت خام به دلیل وقوع طوفان در این کشو ر کاهش یافته است. 
که  داد  نشان  نیز  آمریكا  اقتصاد  اوضاع  باره  در  شده  منتشر  آمار 
و  یافته  کاهش  شغل  هزار   163 میزان  به  کشور  این  در  بیكاري 
ساخت و ساز مسكن در ماه اوت در امریكا به باالترین سطح خود 
در پنج سال گذشته رسیده است. عالوه برآن تولیدات صنعتي نیز 
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که  آنجایي  از  دیگر  سوي  از  شد.  برخوردار  رشد  از  آمریكا  در 
تقویت  براي  یورو مشوق هایي  احتمال داده مي شود که در منطقه 
برخوردار  استحكام  از  نفت  قیمت   گردد،  اتخاذ  اقتصادي  اوضاع 

گردید.
نفتي  میادین  در  نگهداري  و  تعمیر  عملیات  انجام  دیگر  از سوي 
کاهش  باعث  و  داشت  ادامه  همچنان  شمال  دریاي  در  انگلیس 

بارگیري نفت برنت براي ماه سپتامبر به میزان 17 درصد شد.   
که  افتاد  اتفاق  ماه  این  در  نیز  دیگري  عوامل  حال  هر  به  اما 
جهاني  اقتصاد  اوضاع  نابساماني  کرد.  تضعیف  را  نفت  قیمت  هاي 
به ویژه در اروپا و آمریكا توانست قیمت هاي نفت خام را تحت تاثیر 
بودند  باور  براین  تحلیلگران  از  برخي  زیرا  دهد،  قرار  خود  منفي 
بانک هاي  از سوي  اقتصاد  براي تشویق  برنامه هایي  اعالم  که حتي 
مرکزي در این مناطق و کشورها نمي تواند در کوتاه مدت اقتصاد 

آنها را ترمیم نماید. 
به  درچین  صنعتي  فعالیت هاي  این  شاخص  که  داد  نشان  آمار 
سطح 50/1 واحد تنزل یافته که کمترین سطح در 8 ماه گذشته 
آسیایي  کشورهاي  سایر  که  مي شد  منتشر  حالي  در  آمار  این  بود 
کاهش  درباره  نگراني  دچار  نیز  تایوان  و  جنوبي  کره  ژاپن،  مانند 

رشد اقتصادي خود بودند. 
فروش  به  اقدام  سود جویي  انگیزه  با  بورس بازان  که  آنجایي  از 
قراردادهاي نفت خام خود کردند و خالص وضعیت خرید خود را به 

میزان 2/6 درصد کاهش دادند، قیمت ها اندکي کاهش یافت.
دراین ماه آمار منتشر شده نشان داد روسیه تولید نفت خود را به 
10/38 میلیون بشكه در روز رسانده که باالترین رقم از زمان سقوط 

دولت شوروي است. این ارقام قیمت هاي نفت را تضعیف کرد. 
به موسوم  طوفان  تاثیر  تحت  بازار  هرچند  دیگر  سوي  از 
منطقه  نفت خام  تولید  از  بخشي  شد  باعث  که  داشت  قرار   Isaac

کمبود  جبران  براي  آمریكا  دولت  اما  گردد  متوقف  خلیج مكزیک 
و شیرین  نفت خام سبک  بشكه  میلیون  از طوفان، یک  ناشي  نفت 
داد  قرض   Marathon به شرکت  را  این کشور  راهبردي  ذخایر  از 
این  نماید.  جلوگیري  کشور  این  در  قیمت ها  شدید  افزایش  از  تا 
از  نگراني  دلیل  به  که  را  قیمت ها  صعودي  روند  توانست  اقدام 

کمبود نفت به وجود آمده بود، متوقف سازد. 
کارفرمایان خود  با  توانستند  نروژ  در  نفتي  کارگران  آن  بر  عالوه 
درباره افزایش دستمزد به توافق برسند و بنابر این اعتصاب در این 
بازار احتمال  بازار کاهش یافت زیرا  التهاب  کشور متوقف گردید و 

مي داد این مذاکرات نتواند به سرعت به نتیجه برسد. 
شدند،  همراه  افزایش  با   2012 سپتامبر  ماه  در  نفت  قیمت هاي 
در  دالر   1/25 میزان  به  اوپک  سبد  قیمت  میانگین  که  به  طوري 

بشكه افزایش یافت و به 110/67 دالر در بشكه رسید.
اقتصاد دانان  آمریكا،  اقتصادي  آمار  ضعف  به  توجه  با  ماه  این  در 
پیش  بیني کردند که بانک مرکزي آمریكا به زودي برنامه هاي جدید 
خود را براي تشویق اقتصاد این کشور اعالم نماید. به همین دلیل 
قیمت  ها تقویت گردید، حتي بازار نفت منتظر تصمیم  بانک مرکزي 
اروپا درباره سیاست هاي جدید اقتصادي بود و احتمال مي داد این 
بانک نیز سیاست هاي انبساطي جدیدي را تصویب نماید. این انتظار 
نیز وجود داشت که ممكن است مقامات اقتصادي چین نیز به اتخاذ 
آمریكا  مرکزي  بانک  نیز  سرانجام  و  آورند  روي  پولي  سیاست هاي 
انبساطي خود  به کارگیري سیاست هاي  تصمیم گرفت که موضوع 
اوضاع  به  را  انجام خواهد شد  اوراق قرضه  به صورت خریداري  که 
قانون  دادگاه  شرایط  این  در  نماید،  مرتبط  کشور  این  اقتصادي 
اساسي آلمان اعالم کرد که این کشور مي تواند بودجه و کمک مالي 
جدید به منطقه یورو را تصویب نماید. بانک مرکزي ژاپن نیز اعالم 
کرد که براي تقویت اقتصاد این کشور، سیاست هاي جدید پولي را 
اعمال خواهد کرد و به خرید داراییهاي مالي مبادرت مي نماید و وام 

بیشتري را در اختیار متقاضیان این کشور قرار خواهد داد.

  در این ماه نگراني  از بحران 
منفي  تاثیر  و  یورو  منطقه  بدهي 
تقاضاي  و  اقتصاد  رشد  بر  آن 
قیمت ها  اُفت  باعث  نفت  جهاني 
بازارهاي جهاني شد. مشكالت  در 
توجه  اسپانیا  و  ایتالیا  یونان،  مالي 

بازار را به خود جلب کرده بود 
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عالوه بر آن نگراني هاي ژئوپلتیک نیز توجه بازار را به خود جلب 
حال  عین  در  گرفت،  شدت  ناآرامي ها  عراق   و  سوریه  در  کرد، 
بازار  نیز  ایران  به فعالیت هاي صلح آمیز هسته اي  مناقشات مربوط 
نفت را متوجه خود ساخت بود و به تقویت قیمت هاي نفت کمک 
کرد، به ویژه این که احتمال اقدامات نظامي نیز از سوي برخي از 
با  منابع مطرح شده بود. تظاهرات ضد آمریكایي به دلیل مخالفت 
فیلم موهن، برخي از کشورهاي خاورمیانه را فرا گرفت، این شرایط 
باعث شده که احتمال وقفه در عرضه نفت خاورمیانه و شمال آفریقا 

مطرح گردد.
در این هفته از آنجایي که طوفان موسوم به Isaac توانست باعث 
وقفه در تولید بخشي از نفت خام خلیج مزیک گردد، ذخیره سازي  هاي 
تولید  کاهش  این شرایط  در  کاهش شد.  دچار  آمریكا  در  نفت خام 
دریاي شمال در ماه سپتامبر به دلیل انجام عملیات تعمیر و نگهداري 
و اُفت تولید نفت در خلیج مكزیک به دلیل آثار باقي مانده از طوفان 
اخیر در این منطقه نیز توانست قیمت هاي نفت را تقویت نماید و در 
عین حال بررسي هاي موسسه رویترز نشان داد تولید اوپک در ماه 
سپتامبر به میزان 440 هزار بشكه کاهش یافته و به سطح 31/90 
میلیون بشكه در روز رسیده که باعث تقویت قیمت  هاي نفت شد. 
قیمت ها  بیشتر  تقویت  از  که  افتادند  اتفاق  عواملي  نیز  ماه  این  در 

جلوگیري کردند. 
ضعف اقتصاد در کشورهاي عمده مصرف کننده نفت باعث تضعیف 
قیمت هاي نفت شد. اگرچه بانک هاي مرکزي در آمریكا، اروپا و ژاپن 
اعالم کردند اقداماتي اتخاذ خواهند کرد که نقدینگي به اندازه کافي 
در بازارهاي کاال جریان داشته باشد، اما بازار اطمینان نداشت اجراي 
این برنامه ها بتواند اوضاع اقتصاد دراین مناطق و کشورها را بهبود 
بخشد به همین دلیل قیمت هاي نفت نیز تحت تاثیر قرار گرفت و 

دچار ضعف شد.
با انتشار ارقام اقتصادي چین، ژاپن، آمریكا و اروپا، قیمت هاي نفت 
با کمترین  دادکه صنایع چین  نشان  ارقام  این  دچار ضعف گردید. 
نرخ تولید خود در 39 ماه گذشته فعالیت مي کند. بر همین اساس 
پیش بیني شده که نرخ رشد اقتصادي چین نتواند از 8 درصد فراتر 
واردات  است.  تاکنون   1999 سال  از  رشد  نرخ  کمترین  که  رود 

نفت خام چین نیز در ماه اوت 2012 نسبت به زمان مشابه در سال 
تاکنون کمترین  اکتبر 2010  از  که  به 12/5 درصد رسید  گذشته 
مقدار بود. رشد تولید ناخالص داخلي در ژاپن نیز در سه ماهه منتهي 
به ماه ژوئن به 0/7 درصد رسید که کمتر از پیش بیني 1/4 درصد 
بود.  در این میان آمار منتشر شده درباره وضعیت اشتغال در آمریكا 
نیز نشان داد که رشد اشتغال در آمریكا ُکند شده و آمار منتشر شده 
درباره تولیدات صنعتي نیز نشان داد رشد تولیدات صنعتي در آمریكا 
از  است.  یافته  تنزل  پایین ترین سطح خود در سه سال گذشته  به 
سوي دیگر، بحران مالي سه ساله اي که اروپا را فرا گرفته همچنان 
شده  منتشر  آمار  است.  شده  نفت  بازار  نگراني  باعث  و  دارد  ادامه 
در باره اقتصاد آلمان نیز از سرایت بحران به این کشور حكایت داشت 
این آمار نشان داد براي پنجمین ماه متوالي شاخص هاي تجاري در 
این کشور دچار اُفت شده است. در اسپانیا نیز بانكها براي اینكه از 
بحران خارج گردند به کمكي معادل 59/3 میلیارد یورو نیاز دارند. 
راحتي  به  بحران  این  از  مي شد خروج  داده  احتمال  ترتیب  این  به 
امكان پذیر نباشد، به ویژه این که بحران بدهي هاي یونان نیز هنوز 
حل نشده است، در این میان کاهش ارزش یورو تقویت ارزش دالر 

در مقابل سایر ارزها نیز به ضعف قیمت هاي نفت خام کمک کرد. 
در این وضعیت وزیر نفت عربستان علي النعیمي اعالم کرد عربستان 
کمک خواهد کرد قیمت ها تعدیل گردد. این اظهارات تاثیر منفي بر 
قیمت هاي نفت داشت به ویژه این که عربستان نیز تولید خود را به 
حدود 10 میلیون بشكه در روز رسانده است. عالوه بر آن احتمال 
برداشت از ذخایر راهبردي نفت در کشورهاي مصرف کننده  صنعتي 
نیز  قیمت ها را تضعیف کرد. از سوي دیگر اقدام به فروش بورس بازان 
نیز باعث شد که قیمت  هاي نفت دچار ضعف شود که گفته مي شود 
برنامه هاي فروش خودکار یارانه اي باعث کاهش قیمتهاي نفت شد و 
برهمین اساس کمیسیون معامالت آتي اعالم کرد که به تحقیق در 

این باره مشغول شده است. 
از مناطق نفت خیز    Isaac با عبور طوفان موسوم به  به هر حال 
خلیج مكزیک تولید نفت خام این منطقه عمدتا از سر گرفته شده، به 
همین دلیل نگراني ها تا حدودي برطرف شده و به تضعیف قیمت ها 

منجر شده است.
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میانگین قیمت نفت خام دبی و فرآورده های نفتی در خلیج فارس )دالر در بشكه(

نفت کوره 380 نفت گاز نیم درصد گوگرد بنزین سوپر نفتا نفت خام دبی ماه                      فرآورده

570/23 107/14 101/41 713/39 94/44 ژوئن
595/03 113/97 109/95 795/09 99/15 جوالی
644/71 126/41 124/19 902/17 108/59 اوت
652/58 127/75 122/94 934/52 111/22 سپتامبر

)قیمت نفت کوره و نفتا دالر در تن است(

بازار فرآورده های نفتی ماه اوت و سپتامبر
زکیه بهرامی
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طی دو ماه گذشته قیمت نفت خام به روند صعودی خود ادامه داد. 
افزایش  از  بیشتر  بسیار  با سرعتی  اوت  ماه  در  قیمت  افزایش  این 
قیمت در ماه سپتامبر صورت گرفت به گونه ای که میانگین ماهیانه 
و   9/44 با  ترتیب  به  سپتامبر  و  اوت  ماه  در  دبی  نفت خام  قیمت 
3/25 دالر در بشكه افزایش به 108/59 و 111/54 دالر در بشكه 
رسید. تضعیف امیدواری های ناشی از سیاست های پولی جدید بانک 
مرکزی آمریكا و همچنین ابراز حمایت عربستان از مشتریان خود و 
آسوده  ساختن خاطر ایشان مبنی بر این که عربستان آمادگی تأمین 
قیمت های  رشد  شدت  از  دارد،  را  خود  خریداران  اضافی  تقاضای 
نفت خام کم کرد. همچنین به نظر می رسد که کاهش سرعت رشد 

قیمت نفت خام در ماه های آینده نیز ادامه بیابد. 
ماه  دو  برای  جت  سوخت  و  نفتا  فرآورده  دو  بازار  دوره  این  در 
متوالی اوت و سپتامبر پر رونق بود به گونه ای که کرك نفتا در ماه 
اوت و سپتامبر به ترتیب به5/70- و 4/41- دالر در بشكه  و کرك 
سوخت جت به 20/92 و21/47 دالر در بشكه رسید. تقویت بازار 
نفتا در ماه اوت عمدتاً به دلیل افت شدید ذخایر فرآورده های سبک 
بود. کاهش عرضه فرآورده های سبک منطقه در  بازار سنگاپور  در 

ماه اوت هر دو فرآورده نفتا و بنزین را تقویت کرد. 
بنزین  تقاضای  یافتن ماه رمضان،  پایان   با شروع ماه سپتامبر و 
کمی تخفیف یافت و بنابراین در ماه سپتامبر بخش زیادی از رونق 
ماه  و در  اوت 18/61  ماه  بنزین در  بنزین کاسته شد. کرك  بازار 
سپتامبر  ماه  در  نفتا  بازار  اما  بود.  بشكه  در  دالر   14/09 سپتامبر 
شد.  افت  دچار  منطقه  نفتا  عرضه  ماه  این  در  ماند.  قوی  کماکان 
کاهش عرضه به دلیل کم شدن صادرات نفتا از اروپا به منطقه آسیا 
تأمین  و  بیشتر  بنزین  تولید  با هدف  اروپا  پاالیشگران منطقه  بود. 
نتیجه  در  و  کردند  مصرف  بیشتری  نفتای  آمریكا،  بنزین  تقاضای 
این دوره کم شد. همانگونه که گفته شد در  آسیا در  به  صادرات 
ماه سپتامبر تقاضای بنزین آمریكا باال بود، اما با وجود عرضه باالی 

بنزین در آسیا، صادراتی از آسیا به سمت آمریكا انجام نگرفت.
همان گونه که اشاره شد کرك سوخت جت در این دوره افزایش 
سفر  ترافیک  وجود  دلیل  به  تقاضای سوخت جت  افزایش  داشت. 
را  فرآورده  این  بازار  بود،  نیز  رمضان  ماه  از  متأثر  که  اوت  ماه  در 

بازار سوخت جت در ماه سپتامبر  قوی ساخت. اگرچه ادامه رونق 
داخلی  تقاضای  افزایش  و  به فصل زمستان  نزدیک شدن  دلیل  به 

ژاپن و کره جنوبی برای کروسین بود.
و  کره جنوبی  و  ژاپن  پاالیشگاه های  در  کروسین  تولید  افزایش   
و  فرآورده  این  کمتر  صادرات  به  منجر  جت  سوخت  کمتر  تولید 
در  نفت گاز  کرك  شد.  سپتامبر  ماه  در  آن  عرضه  محدودیت  لذا 
بود.  ماه اوت و سپتامبر به ترتیب20/70 و 19/42 دالر در بشكه 
محدودیت عرضه در ماه اوت بازار نفت گاز را رونق بخشید. تعمیرات 
و همچنین  و هندی  تایلند  تایوان،  پاالیشگاه های سنگاپور،  فصلی 
تأخیر در آغاز به کار مجدد آنها عوامل اصلی افزایش عرضه نفت گاز 
منطقه بود. همچنین بارندگی های موسمی در کشور هند کمتر از 

میانگین سالهای گذشته بود. 
همچنین  و  پاالیشگاهی  تعمیرات  اتمام  و  سپتامبر  ماه  شروع  با 
رکود  دچار  نفت گاز  بازار  اروپا  به  نفت گاز  آربیتراژ  شدن  کم 
شد.نفت کوره تنها فرآورده بداقبال طی دوره مورد بحث بود. کرك 
نفت  کوره 380 سانتی استوك در هر دو ماه اوت و سپتامبر کاهش 

یافت و به 7/08- و 8/02- دالر در تن رسید.
شد  دیده  پیاپی  طور  به  ژوئن  ماه  از  که  نفت کوره  بازار  رکود   
عمدتاً به دلیل باال بودن قیمت های نفت کوره بود که در پی رشد 
تقاضای  نفت کوره  قیمت  بودن  باال  گرفت.  نفت خام صورت  قیمت 
این فرآورده را به عنوان سوخت کشتی کاهش داد و از رونق صنعت 
بانكرینگ کاست. همچنین افزایش ارسال نفت کوره به سمت شرق 
از اروپا افزایش یافت که این افزایش عرضه مزید بر علت رکود بازار 
نفت کوره شد. در دوره مورد بحث وقوع آتش سوزی در پاالیشگاهی 
متأثر  را  نفت کوره  عرضه  می  رفت  انتظار  چنان که  آن  ونزوئال  در 
محموالت  عرضه  به  مربوط  تعهدات   Amuay پاالیشگاه  نساخت. 
نفت کوره را از ذخایر خود انجام داد اگرچه کمی از عرضه محموالت 

اسپات خود کم کرد. 
ویسكوزیته  با  نفت کوره  محموالت  عرضه  سپتامبر  ماه  اواخر  در 
بین  قیمت  اختالف  که  گونه ای  به  شد  کم  منطقه  بازار  در  پایین 
به  باال  ویسكوزیته  با  نفت کوره  و  کم  ویسكوزیته  با  نفت کوره 

بیشترین مقدار خود طی یک سال گذشته رسید.
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تحـوالت بازارهاي گـازجهان
پروژه دولفین

بر اساس گزارش اویل ریویو، شرکت دلفین انرژي اعالم کرده سال 
گذشته میالدي 22 میلیارد متر مكعب را به مشتریان خود در امارات 
متحده عربي و عمان تحویل داده و در مجموع از سال 2007 تاکنون 
داده  تحویل  خود  مشتریان  به  طبیعي  گاز  مكعب  متر  میلیارد   84

است.
دلفین انرژي حجم سوزاندن گازهاي همراه و جلوگیري از انتشار 
گازهاي گلخانه اي را به ترتیب 26 درصد و 4/7 درصد کاهش داده 
است. شرکت دلفین انرژي در تولید و فراورش روزانه دو میلیارد فوت 
یک  با  عمان  و  امارات  به  گاز  ترانزیت  و  شمالي  مخزن  گاز  مكعب 
خط لوله زیردریایي به طول 364 کیلومتر و قطر 48 اینچ موسوم به 

خط  لوله گازي دلفین مشارکت دارد.51 درصد سهام شرکت دلفین 
انرژي در اختیار شرکت مبادله دولوپمنت امارات است و شرکت هاي 
توتال فرانسه و اوکسیدنتال پترولیوم آمریكا نیز هر یک 24/5 درصد 

از سهام این شرکت را در اختیار دارند.
پروژه گاز دلفین، یک پروژه گازي میان امارات، قطر و عمان است 
و نخستین پروژه ترانزیت گاز پاالیش شده در میان کشورهاي عضو 
شوراي همكاري خلیج فارس به شمار مي رود. مدت این قرارداد 25 

سال است.
مشتریان گاز دولفین در امارات عبارتند از :

1-  شرکت آب و برق ابوظبي )ADWEC( با تقاضاي 929 میلیون

افشین جوان
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فوت مكعب در روز
2- شرکت )DUSUP( با تقاضاي 730 میلیون فوت مكعب در روز
تقاضاي  با  نفت عمان  گاز در عمان، شرکت  این  همچنین مشتري 

200 میلیون فوت مكعب در روز مي باشد.

اشتهاي چین براي استفاده از منابع غیر متعارف گازي
چین اهداف بلندپروازانه براي توسعه ذخایر گاز رسي )شیل گس( 
را مد نظر دارد، اما با وجود برخي تردیدها و وجود مشكالتي همچون 
کمبود آب، ناکافي بودن زیرساخت هاي شبكه خطوط لوله، چالش هاي 
زیست محیط و قیمت هاي گاز در این کشور، هنوز مي توان به برنامه 

توسعه 5 ساله ذخایر شیل گس چین خوشبین بود.

بر اساس برآوردهاي موسسه گلوبال دیتا، چین سال 2011 بیش 
از 4/6 تریلیون فوت مكعب گاز مصرف کرده است.

هم اکنون تقاضا از عرضه گاز در چین فراتر رفته است؛ به طوري 

عرضه و تقاضاي گاز طبیعي در چین تا سال 2010

 4/65 حدود  گذشته  سال  کشور  این  صنعت  و  خانگي  بخش  که 
تریلیون فوت مكعب گاز مصرف کرده بودند، در حالي که چین در 

این سال فقط 3/6 تریلیون فوت مكعب تولید گاز داشته است. از

نیازمند  ذخایر  این  کامل  توسعه  که  شد  متذکر  باید 
با  مي تواند  ذخایر  این  توسعه  اما  است  کالن  سرمایه گذاري هاي 
)یارانه(، حذف  مالي  قالب کمک هاي  در  این کشور  دولت  حمایت 

مالیات و مشارکت سرمایه گذاران خارجي محقق شود.
این  تكمیل  و  حفاري  هزینه هاي  دیتا،  گلوبال  گزارش  اساس  بر 
به حفاري  تولید در سال 2015 که  به هدف  براي دستیابي  طرح 
بیش از یک  هزار حلقه چاه نیاز دارد، شاید از 10 میلیارد دالر فراتر 
رود.بنابر اعالم وزارت منابع طبیعي چین، این کشور برنامه توسعه 
هدف  با  را  خود   2015 تا   2011 سال هاي  براي  رسي  گاز  ذخایر 
تولید ساالنه 229 میلیارد فوت مكعب گاز رسي تا سال 2015 ماه 

مارس گذشته منتشر کرد که حجم قابل توجه است.
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 دیگر موانع فراروي اجراي این طرح توسعه اي، پیدا کردن و استفاده 
از میلیون ها گالن آب براي فرآیند استخراج گازهاي رسي است. تنوع 
بخشي به منابع عرضه گاز در چین از جمله تولید گاز از زغال سنگ 
مي تواند این کشور را در پاسخگویي به نیازهاي انرژي یاري دهد. در 
همین حال چین برنامه هاي بلندپروازانه اي براي تولید متان از بستر 

ذغال سنگ دارد.
زیرزمیني  معادن  از  میالدي   2015 سال  تا  دارد  قصد  چین 
زغال سنگ خود، 1/06 تریلیون مترمكعب گاز تولید کند. قرار است 
که چین با توسعه منابع CBM تا سال 2015 تولید تجاري از این 
به  را  عملیات  این  پترو چاینا مسئولیت  کند. شرکت  آغاز  را  منابع 

عهده گرفته است.
بر اساس برنامه پنجساله دوازدهم این کشور تا پایان سال 2015 
تولید چین از این مخازن حدود 30 میلیارد متر مكعب خواهد  بود 
الزم به ذکر است تولید CBM در چین و در سال گذشته حدود 9 
میلیارد متر مكعب بوده است. قیمت تمام شده گاز از CBM حدود 
60دالر به ازاي هر هزار مترمكعب )حدود 1/6 دالر به ازاي هر میلیون 

بي تي یو( تخمین زده مي شود.
هم اکنون 5 پایانه دریافت LNG در چین با ظرفیت کامل دریافت 
است که پیش  فعالیت  گاز در حال  فوت مكعب  تریلیون   1 ساالنه 
 LNG بیني مي شود این رقم تا پایان سال 2016، زماني که 11 پایانه
افزایش  مكعب  فوت  تریلیون  به 2/8  بهره برداري مي رسد،  به  دیگر 
یابد. پكن قصد دارد به منظور کاهش وابستگي خود به نفت و زغال 
سنگ، با سه برابر کردن مصرف گاز، این رقم را تا سال 2020 به 
برنامه  برساند. همچنین پكن قصد دارد طي یک  حدود 10 درصد 
میان مدت حدود 6/5 میلیارد متر مكعب تا سال 2015 تولید گاز 
شیل داشته باشد و تا سال 2020 این رقم را به 60 الي 100 میلیارد 

متر مكعب خواهد رساند.

آنگوال و تولید گازطبیعي تا آخر سال 2012
نخستین فاز از کارخانه تولید LNG در شهر سویو در شمال استان زیره 
آنگوال، هم اکنون در مرحله پیشرفته ساخت قرار دارد و 
پیش بیني مي شود ساالنه به طور متوسط 5/2 میلیون 

تن LNG به بازارهاي جهاني عرضه کند.
سوي  از  میالدي  سال 2007  در  آنگوال   LNG پروژه 
دولت این کشور تصویب شد سهم شرکا به قرار زیر است:

• شرکت  سانآنگول 22/8 درصد

• شرکت شورون آمریكا 36/4 درصد 

• شرکت بي.پي انگلیس 13/6 درصد 

• شرکت اني ایتالیا 13/6 درصد 

• شرکت توتال فرانسه 13/6 درصد 

بر اساس برنامه زمانبندي وزارت نفت آنگوال پروژه 
تولید LNG این کشور تا پایان سال 2012 میالدي

منابع تولید متان از بستر ذغال سنگ در چین در سال 2011
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بازارهاي  به  تولیدي   LNG است  قرار  و  مي رسد  بهره برداري  به   
آمریكا، اروپا و آسیا صادر شود. در همین حال موزامبیک نیز مطالعه 
براي تولید 5 میلیون تن LNG را با شرکن آنادارکو آغاز کرده است.

هنوز قیمت گاز وارداتي روسیه، نروژ و الجزایر بطور شدید به قیمت 
نفت خام وابسته است.فرمول قیمت گاز صادراتي  روسیه به مرز آلمان 

داراي ساختار فرمول قیمت زیر است:
Pgas = 85% )oil Price Index( + 15 %)Spot Gas hub Price(

که آنرا مي توان بصورت زیر تعمیم داد:
Pgas = 85% *Brent+ 15 %*German NCG

قیمت گاز صادراتي روسیه به اروپا در ماه سپتامبر نسبت به آگوست 
حدود 71 سنت به ازاي هر میلیون بي تي یو کاهش داشته است و به 

409/68 دالر در هر هزار متر مكعب رسیده است.

قیمت گاز  صادراتي داخل اروپا نیز در سپتامبر  براي هلند متوسط 
هر  ازاي  به  دالر  انگلستان 9/64  براي  و  بلژیک 9/70  براي   ،9/83

میلیون بي تي یو بوده است.

قیمت گاز صادراتي روسیه به اروپا
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صنعت برق و چک آماده امضای بانکداران

منابع  تامین  زیاد  با حقیقت »مشكالت  ایران همواره  برق  صنعت 
مالي« دست به گریبان بوده و این مشكالت زماني فزوني مي یافت 
که پاي رقیب دیگري در حوزه انرژي یعني نفت به میان مي آمد. این 
درحالي است که سرمایه مورد نیاز صنعت برق نیز کم نیست و در 
صورت تعریف درست، این بازار مي تواند شرایط مناسب تري نسبت 

به صنایع رقیب داشته باشد.
نكته مهم و اساسي آن است که این صنعت نیازمند تامین سرمایه 
اظهارنظرهاي کارشناسي مختلفي در خصوص میزان  است هرچند 
نیاز سرمایه در حوزه مطرح است. براي مثال پارسا،  رئیس کمیسیون 
انرژي اتاق بازرگاني و صنایع و معادن تهران در تابستان امسال در 
گفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسالمي ایران مدعي شد: ساالنه 
باید پنج هزار مگاوات به ظرفیت برق تولیدي کشور اضافه شود که 

این امر نیازمند 10 میلیارد دالر سرمایه گذاري در سال است.
بر  نفت  بود که در خصوص سرمایه گذاري هاي کالن، سایه  سالها 

سر برق سنگیني مي کرد و براي مثال، زماني که بحث تاسیس بانک 
بانک  که  یافت  جریان  درجامعه  نیز  دیدگاه  این  شد،  مطرح  انرژي 
نیز  این حوزه  بانكداران در  بانک نفت است و عملكرد  انرژي همان 

نشان داد که در نظر آنها نفت بر برق ارجحیت دارد.
داده  نشان  گذشته  ماه هاي  بخصوص  و  اخیر  سالهاي  تجربه  اما 
زیرساخت ها  مساعدسازي  صورت  در  که  است  برق  صنعت  این  که 
به صورت  آمده  وجود  به  فرصت  از  مي تواند  درست  اطالع رساني  و 

مناسب استفاده کند.
صنعت برق داراي شرایط خاص خود است از جمله:

 حضور دولت در ابتدا و انتهاي زنجیره تولید
 تعدد تقاضاها

 حجم باالي مجموع سرمایه مورد نیاز
 آماده نبودن زیرساختهاي این صنعت

 نبود تجربه حضور بخش خصوصي

محمد عباسی

بـرق
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یا بد تلقي شود و بسته به  ازاین مباحث مي تواند خوب  هرکدام 
تعریف مي شود.براي مثال  براي سرمایه گذار  نگاهي است که  نوع 
مي توان گفت سرمایه گذار مي تواند با منابع محدودتري نسبت به 
سایر صنایع وارد این بازار شود ولي امكان توسعه آن تا سطح بسیار 

باال را دارد و ... .

فرصت طالیي اجباري
حضور بانكها در سطح باال در صنعت برق لزوماً براساس برنامه ریزي 
اقتصادي و طراحي  شده نبود. حدود بیست ماه از زماني که دولت به 
دو بانک خصوصي  شده اعالم کرده به جاي بدهي خود یک نیروگاه 
تحویل بگیرند مي گذرد  و این در حالي است که اساساً این بانک ها 

خواهان حضور در این حوزه نبودند.
خبر  اما  اشاره شده  آن  به  بارها  که  است  رسمي  غیر  این خبري 

رسمي نیز چندان با این موضوع متفاوت نیست.
در روزهاي پایاني اسفند ماه سال گذشته وزیر نیرو رسماً از دستور 
جدید رئیس جمهوري براي فروش نیروگاه ها به بانكها خبر داد اما 

بحث هاي او گسترده تر از این  واگذاري بود.
این حضور تقریباً ماهیت اجباري به خود گرفت به نحوي که اکثر 
بانكها و موسسات اعتباري و حتي صنایع طلبكار دولت، با پذیرش 
بدهي هاي  پیمانكاري این نیروگاه ها، مالكیت آنها را به دست آوردند.
فرآیندي که وزارت نیرو مدعي شد که  از طریق واگذاري نیروگاه، 
تهاتر بدهي ها را با قرارگاه سازندگي خاتم االنبیا و شرکت مپنا انجام 
دهد و بعد از مصوبه هیئت وزیران در سال 1390 )پرداخت حدود 
7 هزار میلیارد تومان از بدهي هاي وزارت نیرو به بانک ها و تبدیل 
شدن آن به بدهي( وزارت نیرو در عمل توانست  با استفاده از سهام 

شرکت هاي قابل واگذاري، بدهي هاي خود به بانكها را تسویه کند.
البته این رویكردي است که در  سال جاري نیز دنبال مي شود و 
در ابتداي خردادماه اعالم شد که دولت 800 میلیارد تومان از سهام 
خود را در شرکت نیروگاه دماوند بابت رد دیون به بنیاد شهید و امور 

ایثارگران واگذار مي کند.
تحلیل سرمایه گذاري  و  تجزیه  در  است که  دلیل  به همین  شاید 
انجام  بخش غیردولتي گفته شده است: »از کل سرمایه گذاري هاي 

هفتاد  از  بیش  توسعه،  حال  در  کشورهاي  در  بخش خصوصي  شده 
درصد به ساخت پروژه هاي نیروگاهي اختصاص یافته است« و این 
موضوع به معناي آن است که بسیاري از حوزه ها هنوز به عنوان یک 

بخش کشف نشده مي تواند جذاب باشد.

سرمایه گذار توانمند
سالها پیش در دانشكده اقتصاد بحثي مطرح شد در مورد عوارض 
و مالیات و در آن زمان یكي از اساتید، جمله اي گفت که نمي دانم 
ضرب  المثل انگلیسي بود یا نظر فردي خاص که »کسي که قیمت 
را  علت  او  از  وقتي  و  نیست«  خریدار  مي پرسد  را  تفریحي  قایق 
تفریحي  قایق  نگهداري یک  و هزینه هاي  پرسیدیم گفت: »عوارض 
خیلي زیاد است و کسي که از ابتدا نگران قیمت قایق است نمي تواند 

به راحتي این عوارض را پرداخت کند«.
در خردادماه سال گذشته این بحث مطرح شد که »امروزه دولت ها 
یارانه هاي خوبي براي ورود بخش خصوصي در عرصه تولید انرژي و 
ایران  .در  ارائه مي کنند  نیروگاه ها  توسعه  و  برق و همچنین تجهیز 
نیز باید با ارتقاي بهره وري، ظرفیت هاي موجود سرمایه گذاري مورد 
تشویق قرار گرفته و نرخ بهره وام هاي بانكي براي تجهیز نیروگاه ها 
کاهش یابد« و کمتر از چهار ماه بعد علیرضا کفش کنان دبیر کمیته 
برق انجمن صنفي پیمانكاران ساختماني، تاسیساتي و تجهیزاتي در 
گفت وگو با یک خبرگزاري مدعي شد »بخش خصوصي انگیزه الزم 
براي سرمایه گذاري در صنعت برق را ندارد و به نظر نمي رسد که با 

سیاست هاي فعلي، تغییر مطلوبي در این زمینه ایجاد شود«.
لزوم ایجاد انگیزه و تقویت احتمال حضور در یک صنعت با استفاده 
مشوق هایي از این دست، کامال منطقي به نظر مي رسد اما به دالیل 
مختلف از جمله »سهم کم مشوق ها از هزینه کل«، »عدم اطمینان 
مثل  شاخص هایي  کم  »اهمیت  مشوق ها«،  تداوم  به  سرمایه گذار 
مداوم  و»تغییر  تصمیم گیري«  متغیرهاي  سایر  به  نسبت  سود  نرخ 
سیاست ها و اولویت ها« باعث شده که سرمایه گذاران را نتوان با این 
روش به صورت مداوم در صنعتي با مختصات صنعت برق جذب کرد.

در این شرایط الزم است که در این صنعت سرمایه گذاران قدرتمندتر 
با توان ریسک باال وارد شوند که ضمن امكان تامین منابع مالي قدرت 
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پذیرش ریسک هایي از این دست را نیز داشته باشد.
این درحالي است که در مهرماه سال جاري بانک ملت اعالك کرد با 
141 میلیون یورو در راه اندازي طرح توسعه نیروگاه سیكل ترکیبي 
خرمشهر یعني افزایش دو واحد گازي به این نیروگاه مشارکت مي کند 
که با بهره برداري از فاز دوم و راه اندازي دو واحد گازي جدید،324 

مگاوات به ظرفیت تولید برق این نیروگاه افزوده خواهدشد.
این درحالي است که 20 ماه از زماني که نیروگاه 13 میلیارد ریالي 
به  با حضور وزیر کشور  و  بانک ملت  با مشارکت  بیوگاز خاورمیانه، 
صورت رسمي به بهره برداري رسیده بود، مي گذرد و بانک صادرات 
نیز با حدود 4 هزار میلیارد ریال در نیروگاه 500 مگا واتي سیكل 

ترکیبي زواره حضور دارد.

تكرار نقشها
بانكها مي توانند یكي از شاخص ترین منابع سرمایه گذاري و تامین منابع 
مالي براي صنعت برق باشند و این موضوعي است که ظاهراً قرار نیست 

در نگاه دولت مردان تغییرکند. 
بانكها جهت  وزیر نیرو زماني که در خصوص واگذاري نیروگاه ها به 
تسویه بدهي  دولت به آنها سخن مي گفت به طور مشخص مدعي شد که 
»این موضوع مي تواند ظرفیت جدیدي را براي دریافت تسهیالت جدید 

بانكي جهت اجراي پروژه هاي صنعت آب و برق ایجاد کند«.
رویكرد اخیر بانک ها به نوعي تالش براي فاصله گرفتن از یک منبع 
مالي صرف )سرمایه گذار صرف( است اما در عمل مشاهده مي شود که 
این حرکت در قالب ایجاد واسطه هاي تحت عنوان شرکت هاي انرژي 

درحال انجام است.

در حال حاضر بسیاري از بانک ها با ایجاد شرکت هاي تخصصي در حوزه 
انرژي )به صورت مالكیت صددرصدي یا سهام غالب( سعي کرده اند ضمن 
تامین منابع مالي طرح ها، در حوزه مدیریت سرمایه و فعالیت ها نیز ایفاي 

نقش کنند.
براي مثال در هیجدهم بهمن ماه 1389  اعالم شد مجید نامجو« 
وزیر نیرو، »محمد بهزاد« معاون امور برق و انرژي این وزارتخانه، »رامین 
بانک سپه و »میرعلي  پاشایي فام« رییس هیات مدیره و مدیرعامل 
تفاهم نامه اي  امید،  عامل شرکت مدیریت سرمایه گذاري  مدیر  یاري« 
را امضا کردند که احداث نیروگاه هاي حرارتي اعم از گازي، بخاري و 
سیكل ترکیبي به ظرفیت چهار هزار مگاوات و ظرفیت سازي براي تولید 
 )DG( حداقل یكهزار مگاوات برق از طریق ایجاد مولدهاي تولید پراکنده
و یا مولدهاي تولید همزمان حرارت و برق )CHP( ازجمله موضوعات 

شاخص آن بود.
براساس این تفاهم نامه، بانک سپه به عنوان بانک عامل، تامین منابع 
مالي و شرکت مدیریت سرمایه گذاري امید به عنوان سرمایه گذار، اجراي 

طرح هاي موضوع تفاهم نامه را برعهده خواهند داشت.
این گونه موارد به نوعي مبین این نكته است که اگرچه ادبیات بانک ها 
در خصوص تعامل با صنعت برق دچار تغییراتي شده و تالش مي کنند 
خود را به عنوان یک عابربانک تعریف نكنند، اما در عمل حاضر نیستند 
مسئولیت حقوقي چنین مواردي را بپذیریند و زبان تعامل با آنها در قالب 

جدید اما با مفهوم قبلي است.

بانک هاي سرمایه اي کدامند
در یكي از جلسات تخصصي سرمایه گذاري بانكي، یكي از مدیران ارشد 
به صراحت اعالم کرد که »ما بانک سرمایه اي نیستیم، بانک اعتباري 

هستیم  و پول مي دهیم«.
توجه به این موضوع مي تواند راهگشاي افراد یا شرکت هایي باشد که 
براي دریافت منابع مالي یا حمایت در تامین سرمایه، به این حوزه چشم 

دوخته اند.
مهم ترین وجه تمایز بانک سرمایه گذاري از بانک تجاري، سبد مشتریان 
و خدمات آنهاست، بنابراین نمي توان از بانكي که سبد مشتري و خدمت 
در  داشت  انتظار  است،  خاص  فعالیت هاي  به  اعتباردهي  ماهیت  آن 
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حوزه هاي دیگر وارد شود.
مشتریان بانک سرمایه گذاري شرکت ها هستند و وظیفه اصلي این 
تامین مالي است که مي تواند اشكال  براي  به شرکت ها  بانک، کمک 

متنوعي به خود گیرد که در این جا به چند نمونه آن اشاره مي شود.
به  تنها  معمول  در حالت  اعتباري  بانک هاي  اینكه  دیگر  مهم  نكته 
دریافت نرخ سود و تملک وثیقه )در صورت شكست تجاري وام گیرنده( 
اقدام مي نمایند، درحالي که بانک هاي سرمایه اي در بازار غیرپولي هم 
وارد مي شوند و در صورت لزوم در شرایط بحراني ضمن ورود به عملیات 
مدیریتي، حتي  ممكن است در نقش وکیل شرکت عمل کرده و دستمزد 

خود را از حجم فروش دریافت کنند.
درحالي که بانک ها در حالت متعارف اقتصاد ایران تنها به فروش اوراق 
مشارکت اقدام مي کنند، بانک سرمایه گذاري با قراردادن نام خود ذیل 

اوراق قرضه شرکت، به این فرآیند کمک مي کند.
سرمایه گذاري خطرپذیر که به حوزه تخصصي سرمایه گذاري )و دخالت 
در مدیریت و هدایت شرکت هاي جوان( اشاره مي کند از جمله دیگر 

حوزه هایي است که بانک هاي سرمایه گذاري نیز در آن وارد مي شوند. 

بازگشت دیرهنگام سرمایه 
یكي از نكاتي که سیستم بانكي به شدت نسبت به آن حساسیت نشان 
مي دهد، برخ بازگشت سرمایه است به  گونه اي که مدیر اعتبارییكي از 
بانک ها به مدیران بخش سرمایه گذاري این بانک گفته است: سیستم ما 
از زماني که پول را دریافت مي کنید به صورت شمارنده )کنتور( بدهي 
شما را حساب مي کند پس دقت کنید که سود سالیانه شما تضمین باشد.

یا  خصوصي  بانک هاي  که  است  آن  میان  این  در  قابل  توجه  نكته 
شبه خصوصي که داراي سازوکار مجمع و انتخاب مدیریت براساس نظر 
مجمع هستند، به این متغیر حساسیت بیشتري نشان مي دهند و در 
شرایطي که بانک  سپه به عنوان یک بانک دولتي که اتفاقاً قرار نیست 
خصوصي هم بشود، اقدام به سرمایه گذاري سه میلیارد و دویست میلیون 
دالري در یک میدان نفتي مي کند که حداقل پنج سال براي شروع 
بازدهي آن زمان الزم است و سرمایه آن در دوره اي بیش از 10 سال از 
زمان شروع سرمایه گذاري باز مي گردد، بانک هاي خصوصي کمتر به این 

مدل سرمایه گذاري تن مي دهند.

فرصت سازي
حقیقت اقتصاد ایران آن است که حوزه انرژي کشور دو حوزه مشخص 
دارد که نمي توان در کوتاه مدت، انتظار ادغام آنها را داشت اما نكته مهم 
در این میان آن است که این دو حوزه هر کدام به دالیلي مي توانند 
براي جذب سرمایه و منابع مالي در اولویت قرار گیرند.آسیب شناسي این 
حوزه ها نشان دهنده آن است که اطالعات جامعه سرمایه گذار و فعاالن 
اقتصادي آن کاربردي و مطلوب نیست. درحالي که برخي شرایط به 
عنوان نقطه قوت این صنعت مي تواند مورد توجه قرار گیرد، قرارگرفتن 
نقاط ضعف  عنوان  به  شناخت،  عدم  و  اطالعات  تاریک  سایه هاي  در 

محسوب مي شود.
حقیقت این است که حتي در شرایط کنوني و ضعف هایي که براي این 
صنعت بخصوص در حوزه زیرساخت و سیاست گذاري مطرح مي شود، 
از دولت  صنعت برق به دلیل گستردگي فعالیت ها و امكان استقالل 
)نسبت به نفت( مي تواند فرصت مناسب تري براي سرمایه گذار باشد به 
شرط آنكه از یک سو شاخص ها و متغیرهاي مد نظر آن مورد توجه قرار 

گیرد و از سوي دیگر ادبیات و زبان اطالع رساني مناسب اتخاذ شود.
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انتشار به رويکرد بخشي در صنعت نفت   

)Post- Kyoto( 2012 پس از

مقدمه
رو   )2008-2012( کیوتو  پروتكل  تعهد  اول  دوره  که  جا  آن  از 
براي  مناسب  دنبال جایگزیني  به  بین المللي  است، جامعه  اتمام  به 
نظام آب و هوایي بعد از 2012 می باشد. با توجه به اینكه احتمال 
می  رود بر اساس پیشنهادات مختلف اعضاي کنوانسیون تغییر آب و 
انتشار کشورهاي در حال توسعه  )UNFCCC(1، تعهد کاهش  هوا 
در نظام آینده پذیرفته شود، ضروري است به منظور کاهش اثرات 
منفي احتمالي، گزینه هاي ممكن آب و هوایي آینده مورد مطالعه و 
تحقیق قرار گرفته و تبعات احتمالي هر یک از آنها بر شرایط داخلي 

کشور بررسي شود. 
هر چند متعهد شدن کل اقتصاد کشورهاي در حال توسعه بعید به 

نظر مي رسد اما با توجه به اینكه یكي از محتمل ترین رویكردها در 
مورد نظام آینده آب و هوایي، تعیین اهداف کاهش انتشار بصورت 
بخشي است، مي تواند بخش هاي اصلي آلوده کننده این کشورها را در 

تعهدات کاهش انتشار درگیر نماید. 
بخش  از  ناشي  ایران  در  گلخانه اي  گازهاي  انتشار  عمده  قسمت 
انرژي است و منابع عمده اي از انتشار در قسمت هاي مختلف صنعت 
و  یافته  جامعیت  رویكرد،  این  چنانچه  بنابراین  دارد.  وجود  نفت 
تصویب  به  و  تعریف  بخشي  بصورت  انتشار  کاهش  آینده  تعهدات 
برسد، در این صورت آسیب پذیري کشور در این بخش  اجتناب ناپذیر 
خواهد بود. به همین دلیل مطالعه و بررسي پیامدهاي احتمالي تغییر 
مناسب  تصمیمات  اتخاذ  و  کشور  نفت  صنعت  بر  تعهدات  رویكرد 

اعظم محمد باقری - مریم خلیلی یادگاری
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برای حداقل  سازی نمودن این اثرات براي ایران بسیار ضروري و مهم 
است.از این رو محور اصلي این مقاله به این موضوع اختصاص دارد. 
از  این مقاله به بررسي رویكردهاي آب و هوایي بعد  در بخش اول 
2012 می پردازیم و در بخش دوم رویكرد بخشي به عنوان یكي از 
رویكردهاي پیشنهادي بعد از 2012 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

تأثیر رویكرد بخشي بر بازار کربن در بخش سوم و بررسي مشكالت 
صنعت نفت کشور در مواجهه با اعمال رویكرد بخشي کاهش انتشار 
فرصت هاي  و  تهدیدها  به  بررسی خواهد شد.  بخش چهارم  در  نیز 
رویكرد بخشي در صنعت نفت کشور در بخش پنجم پرداخته شده و 
در بخش آخر نتیجه گیري و پیشنهادات جهت کاهش آسیب پذیري 

صنعت نفت در مواجهه با رویكرد بخشي ارائه خواهد شد.
  

رویكردهاي آب و هوایي بعد از 2012 
تاکنون پروتكل کیوتو اولین گام اساسي به سوي رسیدن به اهداف 

کنوانسیون تغییر آب و هوا بوده و بخش اعظم مباحث آن را عرضه 
حال  در  کشورهاي  از  گلخانه اي  گازهاي  انتشار  کاهش  اعتبارات 
توسعه در اثر انجام پروژه هاي مكانیسم توسعه پاك )CDM(2 تشكیل 
اهداف  پایین،  به  باال  بر اساس ساختاري  داده است. پروتكل کیوتو 
کاهش انتشار را در کل اقتصاد و بصورت ملي تعریف و محدوده زماني 

2010-2008 را براي برآورده نمودن این اهداف در نظر گرفته است. 
به کاهش  را متعهد   Annex1 تنها کشورهاي توسعه یافته عضو  اما 
کاهش  اهداف  نمودن  برآورده  در  پروتكل  این  است.  نموده  انتشار 

تغییر آب و هوا نقاط قوت و ضعفیداشته است. 
عمده ترین نقطه قوت پروتكل کیوتو به مكانیسم هاي انعطاف پذیري 
مبتني بر بازار آن مربوط مي شود که به منظور حداقل سازی هزینه هاي 
کاهش انتشار در نظر گرفته شده است. این مكانیسم ها به کشورهاي 
متعهد اجازه مي دهند که اهداف کاهش انتشار خود را در هر جا که 
حداقل هزینه را دارد برآورده نمایند. در میان مكانیسم هاي بازاري 



54

محیط زیست

پروتكل کیوتو، تاکنون مكانیسم توسعه پاك توانسته به عنوان ابزاري 
را در   Non- Annex توسعه عضو  که مشارکت کشورهاي در حال 
تأثیرگذاري بر فعالیت هاي کاهش انتشار کشورهاي توسعه یافته عضو 
Annex1 در نظر دارد، عمل نموده و در کنار هدف کاهش انتشار 

گازهاي گلخانه اي، اهداف توسعه پایدار را نیز در این کشورها دنبال 
مي نماید. همچنین پروتكل کیوتو اصل »مسئولیت هاي مشترك اما 
متفاوت« را با رهبري کشورهاي توسعه یافته هدایت کرده است. با 
از جمله  برشمرد.  نظام  این  براي  را مي توان  این وجود، ضعف هایي 
می توان به عدم حضور کشورهاي با آالیندگي باال نظیر چین و آمریكا 
در تعهدات کاهش انتشار اشاره نمود. ضمن آنكه این پروتكل، انگیزه 
کافي براي استفاده از تكنولوژي هاي بزرگ مقیاس با کربن پایین را 
بوجود نیاورده زیرا کیوتو اهداف کاهش انتشار را بصورت کوتاه مدت 
تغییر زیرساخت ها وجود  امكان   در کوتاه مدت  تبعاً  و  نموده  تعریف 
ندارد. سرمایه گذاران نیز انگیزه کمتري برای شرکت در فعالیت هاي 
برآورده  در  که  شرکت هایي  همچنین  داشت.  خواهند  کوتاه مدت، 
هستند  مواجه  باال  هزینه هاي  با  خود  انتشار  کاهش  اهداف  نمودن 
که  شرکت هایي  با  رقابت  یعنی  بود.  خواهند  مواجه  وضعیت  دو  با 
چنین محدودیتي ندارند و یا تصمیم برای انتقال بخشی و یا تمامي 
هوایي  و  آب  سیاست  که  جایي  به  خود  انتشاردهنده  فرایندهاي 
از  بلكه  نمی یابد  کاهش  انتشار  کل  صورت  این  در  ندارد.  محكمي 
به  توجه  با  ترتیب  بدین  شد.  خواهد  منتقل  دیگر  مكان  به  مكاني 
برآوردن کاهش هاي حداقل  به  تنها  آنچه گفته شد، پروتكل کیوتو 

انجامیده و اهداف مورد انتظار آن محقق نشده است. 
اکنون که اولین دوره تعهد پروتكل کیوتو رو به اتمام است، جامعه 
بین المللي در حال بحث و مذاکره در مورد چارچوب آب و هوایي بعد 
 )COP13( از سال 2012 مي باشد. این مذاکرات از کنفرانس بالي
زیادی  پیشنهادات  و  داشته  ادامه   )COP16( مكزیک  کنفرانس  تا 
ارائه  مختلف  کشورهاي  سوي  از  آینده  هوایي  و  آب  سیاست  براي 
و  جغرافیایي  حوزه  آنها،  اهداف  به  توجه  با  مختلفي  رویكردهاي  و 
نحوه مدیریت فرایند کاهش مطرح شده است. با این وجود، تمامي 
بین المللي  مذاکرات  در  آنها  ضعف  و  قوت  میزان  به  رویكردها  این 
بستگي دارد. از سوي دیگر، میزان آمادگي کشورهاي در حال توسعه 

و حتي توسعه نیافته براي کاهش انتشارات یا استفاده از مشوق هاي 
بین المللي نیز در تصویب هر رویكرد مؤثر خواهد بود.

سؤال مهم این است که آیا رویكرد باال به پایین پروتكل کیوتو که 
اهداف را در سطح ملي و با توجه به یک محدوده زماني تعیین نموده، 
بعد از 2012 نیز به همین شكل ادامه خواهد یافت؟ یا برخي اصالحات 
بر آن صورت گرفته و یا 
رویكردهاي پایین به  باال 
خواهد  آن  جایگزین 
ارائه  پیشنهادات  شد؟ 
استقرار  بر  عمدتاً  شده 
رویكردهاي پایین به باال 
دیدگاه  و  است  استوار 
کلي آنها این است که این رویكردها جامعیت کمتر ولي قابلیت کنترل 
رویكردهاي  استقرار  بر  تالش ها  عمده  لذا  دارند.  بهتري  مدیریت  و 

بخشي کاهش انتشار متمرکز بوده است.

رویكرد بخشي به عنوان یكي از رویكردهاي پیشنهادي 
بعد از 2012

مكانیسم هاي  ناقص  عملكرد  اثر  در  انتشار  کاهش  بخشي  رویكرد 
پروتكل کیوتو پیشنهاد شده است. در واقع از آنجا  که مكانیسم هاي 
بویژه  و  توسعه  حال  در  کشورهاي  تشویق  به  قادر  بازار  بر  مبتني 
کشورهاي  نبود،  گلخانه اي  گازهاي  کاهش  به  نوظهور  اقتصادهاي 
صنعتي راه حل هاي جدیدي را جستجو نمودند. همان طور که گفته 
شد مكانیسم هاي پروتكل کیوتو بسیار منعطف بوده و بر اساس هزینه 
آنكه  براي کشورهاي عضو طراحي شد ه اند. ضمن  حاشیه اي مشابه 
صرفه  به  مقرون  تضمین  با  را  انتشار  تجارت  امكان  کیوتو  پروتكل 
بودن هزینه هاي کاهش انتشار فراهم کرده است. با این حال، رویكرد 
بخشي به کشورها در تعیین بخش و سهم کاهش انتشار آن بخش 

بصورت محلي، حق انتخاب مي دهد.
گازهاي  انتشاردهنده  اصلي  کشورهاي  از  برخي  حاضر،  حال  در 
براي  را  هزینه اي  هیچ  اقتصادي،  فعالیت هاي  از  حاصل  گلخانه اي 
انتشارات خود تقبل نمي کنند. به همین دلیل، سایر کشورها مایلند 

قوت  نقطه  عمده ترین    
پروتكل کیوتو به مكانیسم هاي 
بازار  بر  مبتني  انعطاف پذیري 
آن مربوط مي شود که به منظور 
کاهش  هزینه هاي  حداقل سازی 

انتشار در نظر گرفته شده است 
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تا آنها را به کاهش انتشارات با استفاده از مكانیسم هاي بین المللي 
جدید تشویق نمایند. استفاده از رویكرد بخشي کاهش انتشار مي تواند 

این کشورها را در تعهدات کاهش انتشار شریک نماید. 
از سوي دیگر، رژیم کنوني کاهش تغییرات جوي جهاني با ایده آل 
ایده آل هاي  که  نمي آید  نظر  به  و  داشته  فاصله  اقتصاد دانان  جهاني 
مكانیسم هاي مبتني بر بازار را برآورده نماید. مباحث قیمتي نیز از 
دیگر مسائل پیش رو در رژیم کنوني تغییر آب و هوا به شمار مي رود. 
یک  در  را  کربن  یكسان  قیمت  ضرورتاً  نیز  کشوري  تعهدات  حتي 
کشور برقرار نمي کند. دولت ها بر ابزارهاي سیاست گذاري متنوعي 
به همراه مفاهیم هزینه اي مبتني بر نحوه پیشرفت فرایند اجرا3 تكیه 
دارند. سایر کشورهایي که در حال حاضر تعهدات خاصي در قبال 
پروتكل کیوتو ندارند نیز فاقد چارچوب اجرایي الزم مي باشند. به این 
ترتیب، برخي رویكردهاي جهاني بخشي مي تواند این کشورها را در 

توسعه سیاست هاي کاهش گازهاي گلخانه اي معقول یاري نماید.
یک  وجود  عدم  هوایي  و  آب  جهاني  سیاست هاي  در  دیگر  نقص 
امید بلندمدت مي باشد. سیاست هاي آب و هوایي معموالً به صورت 
دوره اي تعریف  شده و در صورت مثبت بودن عملكرد، ادامه مي یابند. 
این ترتیب، یک همكاري مبتني بر رویكردهاي بخشي مي تواند  به 
در درگیر کردن بخش هاي خاص براي توسعه تكنولوژي هاي نویني 
تالش نماید که براي دستیابي به کاهش هاي عمده از سطوح فعلي 

انتشار مورد نیاز خواهد بود.
تولیدکننده که  به بخش هاي صنعتي  با توجه  رویكردهاي بخشي 
یكي  شده اند.  تنظیم  دارند،  را  گلخانه اي  گازهاي  مقدار  بیشترین 
انتشار،  کاهش  بخشي  رویكردهاي  انتخاب  در  بحث ها  مهم ترین  از 
توازن و توسعه تكنولوژي است. به این ترتیب که تا زماني که اهداف 
مختلف  تكنولوژي هاي  باشد،  مطرح  اقتصاد  کل  در  و  ملي  بصورت 
کاهش انتشار در کل اقتصاد به منظور برآورده نمودن اهداف تعریف 
بكارگیري  نهایي  هزینه  که   زماني  تا  تكنولوژي  توسعه  مي شوند. 
تكنولوژي هاي کاهش انتشار باال نرفته ادامه مي یابد. بعد از افزایش 
ارزان تر  تكنولوژي هاي  به  منوط  تنها  تكنولوژي  توسعه  هزینه،  این 
خواهد شدو لذا توازن در توسعه تكنولوژي از بین خواهد رفت. در 
بكارگیري  شوند،  انتشار  کاهش  به  متعهد  بخش ها  اگر  صورت  این 

اتفاق  باید  تكنولوژي در آن بخش ها صرفنظر از هزینه اي که دارند 
بیفتد که این وضعیت، توازن در توسعه تكنولوژي در میان بخش هاي 

مختلف را به دنبال خواهد داشت.
کاهش هر تن از انتشارات گازهاي گلخانه اي فارغ از اینكه کجا و در 
کدام بخش صورت گیرد، همان تأثیر زیست محیطي را دارد. بنابراین 
را  اجازه  این  اقتصادي  از نظر  یک رژیم آب و هوایي بسیار کارآمد 
مي دهد که کاهش انتشارات در هر جایي که هزینه کمتري دارد، رخ 
دهد. رویكردي که فقط بخش هاي خاصي را مورد هدف قرار مي دهد 
مي تواند منجر به افزایش هزینه هاي تعهد شود. بنابراین، رویكردهاي 
بخشي باید دقت کنند تا مبادا سوء استفاده هاي هزینه اي به تدریج 

در میان منابع مختلف گازهاي گلخانه اي ایجاد نشود.
رویكرد بخشي یكي از روش هایي است که مورد توجه قرار گرفته 
انتقال  بیشتر،  برابري  داده ها،  بودن  دسترس  در  اجرا،  سهولت  و 
را جهت  رویكرد  این  هدفمند  انتشارات  کاهش  و  بیشتر  تكنولوژي 

تغییر رژیم آب و هوایي جالب توجه نموده  است.
براي کشورهاي صنعتي، معیارهاي انرژي بري به عنوان نقطه آغازي 
براي  می روند.  شمار  به  بخشي  اهداف  درباره  دوباره  مذاکرات  براي 
کشورهاي در حال توسعه، اهداف نهایي، اهداف شدت انتشار گازهاي 
گلخانه اي هستند که هیچ محدودیتي را بر رشد مطلق انتشارات در 
بخش مذکور تا زمانیكه شدت انتشار گازهاي گلخانه اي رو به بهبود 

است، اعمال نمي کنند.
کدام  که  است  این  بخشي  رویكرد  در  کلیدي  سئواالت  از  یكي 
بخش ها متعهد به کاهش انتشار شوند، زیرا این امر بر ساختار چنین 
برنامه اي تأثیر خواهد گذاشت. بخش برق و بخش هاي صنعتي انرژي 
بر اصلي )نظیر آهن و فوالد، آلومینیوم، پاالیش نفت، سیمان، آهک 
و خمیر و کاغذ( به خوبي مورد مطالعه قرار گرفته اند زیرا خصوصیات 

زیر در تمام این بخش ها مشترك مي باشند:
  تعداد نسبتًا کم بازیگران

  جمع آوري نسبتًا آسان آمار و داده ها

  محصوالت تقریباً همگن )بجز در مورد پاالیش نفت و خمیر و کاغذ(

  مشارکت در تجارت جهاني )بجز در مورد برق(

و  بگیرند  خود  به  مختلفي  اشكال  مي توانند  بخشي  رویكردهاي 
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ممكن است با توجه به هدف، حوزه جغرافیایي و نحوه اداره با هم 
متفاوت باشند. همان طور که گفته شد، تاکنون تحلیل ها بر توسعه 
چارچوب بین المللي موجود، یعني پروتكل کیوتو و مكانیسم هاي آن 
بطور  توسعه  حال  در  کشورهاي  کردن  متعهد  براي  ابزاري  بعنوان 
 4)SCM( گسترده تر متمرکز شده است. مكانیسم اعتباردهي بخشي
بعنوان گامي رو به جلو از مكانیسم توسعه پاك )CDM( پروژه محور 
هر  براي  فرصتي  مكانیسم  این  شده  است.  طراحي  کیوتو  پروتكل 
کشور جهت حضور در فعالیت هاي کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي 
با دورنماي دریافت اعتبارات گازهاي گلخانه اي را ارائه خواهد نمود. 
اعتباردهي مي تواند بر اساس خط پایه انتشار بخشي احتماالً کشوري 
یا سیاست هاي از پیش تعیین شده و تعریف همكاري آنها در کاهش 
گازهاي گلخانه اي بر بیش از روند وضعیت موجود مبتني باشد. در 
اعتبارات  مستحق  کارخانه هاي  تنها  آن  در  که   CDM با  مقایسه 
گازهاي گلخانه اي وارد فرایند مي شوند، مكانیسم اعتباردهي بخشي 
بخشي،  موضوعات  مشمول  کارخانه هاي  کلیه  که  مي کند  فرض 
عملكرد خود و مقدار اعتبارات تخصیصي به آن را در فرآیند تعریف 

خواهند کرد )شكل 1(.

پیش  معتبر،  از  بخشي  انتشار  اعتباردهي  پایه  خطوط  تعیین 
 )SCM(بخشي اعتباردهي  مكانیسم  مؤثر  عملكرد  کلیدي  نیازهاي 
است. میزان انتشارات گازهاي گلخانه اي تحت تأثیر عوامل فراواني 
سوخت،  جهاني  قیمت هاي  جمعیت،  اقتصادي،  رشد  رشد  نظیر 
نوآوري در تكنولوژي، بهبود الگوهاي سبک زندگي و نظایر آن است. 

تغییر  فعلي  انتظار  به  نسبت  متفاوتي  به طرز  عوامل مي توانند  این 
صنعتي  بخش  در  تولید  و  گلخانه اي  گازهاي  انتشار  میزان  یابند. 
از  نیز چنین خصوصیتي دارند. در عمل مشخص شده که استفاده 
روندهاي تاریخي براي ارزیابي پیشرفت هاي آتي کاهش انتشار داراي 
محدودیت هایي است. هرچند اطالعات تاریخي براي درك روندهاي 
گاهي  تاریخي  داده هاي  برون یابي  اما  است  ضروري  آتي  و  گذشته 
داده هاي  از  استفاده  مشكالت  مي شود.  منجر  غلط  نتیجه گیري  به 
تاریخي در نمودارهای 1 و 2 به تصویر کشیده شده اند. این دو نمودار 
فرایند  از   CO2 انتشار  میزان  زمینه  در  قبلي  اطالعات  مقایسه   به 
تولید برق و گرما در چین تا سال 2020 و داده هاي حاصل از آژانس 
انتشار  )2(،  روند  نمودار  مي پردازد.   )IEA 2007( انرژي  بین المللي 
و  مي دهد  قرار  بررسي  مورد  را  گرما  و  برق  تولید  بار  هر  در   CO2

نمودار )3( نیز روند تاریخي میزان انتشار CO2 را به ازاي GDP در 
هر بخش صنعت برآورد مي کند.ارقام نشان دهنده تفاوت چشمگیري 
تغییرات،  این  متعاقب  مي باشند.  گذشته  سال   15 طي  روندها  در 
گرفته شده  نظر  در  تأثیر سال هاي  تحت  به شدت  برون یابي   نتایج 
بعنوان مبناي برون یابي است. در هر دو نمودار برون یابي روند 5 سال 
گذشته به برنامه ریزي کاماًل متفاوتي نسبت به برون یابي مبتني بر 

10 یا 15 سال گذشته منجر خواهد شد.
پایه  تعیین خطوط  ریسک  آتي،  توسعه  در خصوص  اطمینان  عدم 
از  باالتر  تخمین  مي گیرد.  بر  در  را  پایین  یا  باال  بسیار  اعتباردهي 
مقادیر  اضافي  اعتباردهي  به  مي تواند  اعتباردهي  پایه  خطوط  حد 

نمودار1. مكانیسم توسعه پاک در برابر مكانیسم اعتباري بخشي

نمودار 2. برون یابي روند انتشارات قبلي CO2 به ازاي مقدار 
تولید برق و گرما در چین
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کاهش  موجب  که  شود  منجر  معمول  انتشارات  از  مالحظه  قابل 
سقوط  به  منجر  بالقوه  بطور  و  مكانسیم  زیست محیطي  یكپارچگي 
پایه  برآورد کمتر خط  بازار جهاني کربن شود. در صورت  احتمالي 
اعتباردهي، ممكن است علیرغم کاهش صورت گرفته در آن بخش 
مشوقي  هیچ  مكانیسم  پس  نشود.  صادر  اعتباري  هیچگونه  صنعت 

براي اقدام کاهشي صادر نمي کند.
بدین ترتیب چالش کلیدي، ایجاد خط پایه اعتباردهي انتشار بخشي 
اندازه گیري  مي بایست  که  سیگنالي  باشد  قادر  که  است  بصورتي 
بر  مؤثر  عوامل  )دیگر  پارازیت  از  را  بخش(  در  کاهشي  )اقدام  شود 
تأثیر  موارد  برخي  در  نماید.  متمایز  گلخانه اي(  گازهاي  انتشارات 
عوامل خارجي )نظیر قیمت هاي جهاني سوخت( بر انتشارات گازهاي 
براي  رفته  بكار  معیارهاي  اثرات  از  بیشتر  است  ممكن  گلخانه اي 

کاهش انتشارات باشد.
خط پایه اعتباردهي انتشار بخشي بر اساس معیارهاي متفاوتي ایجاد 
مي شود. با این تفاصیل، رویكردهاي تعیین خط پایه انتشار قطعي، 
خطوط پایه انتشار شاخص گذاري شده و خطوط پایه نفوذ تكنولوژي 

قابل شناسایي مي باشند. خط پایه اعتباردهي انتشار بخشي ضرورتاً 
نباید براي کل شبكه ایجاد شود بلكه مي توان بخش را به چند زیر 
یا عوامل عمده  و  ارائه شده  یا خدمات  متمایز محصوالت  مجموعه 

تولید انتشارات گازهاي گلخانه اي تقسیم نمود.
روش   )SCM( بخشي  اعتباردهي  مكانیسم  آیا  اینكه  ارزیابي  در 
سئوال  اولین  خیر،   یا  مي رود  شمار  به  بخش  یک  براي  مناسبي 

براي  مي تواند  جایگزین  سیاستي  ابزار  کدام  که  است  این  کلیدي 
در  رود.  بكار  بخش  این  در  گلخانه اي  گازهاي  انتشارات  کاهش 
معیارهاي  از  می بایست،  تعدادي  جایگزین  روش هاي  این  ارزیابي 
متفاوت )تاحدودي متضاد( نظیر نشت کربن، کارآیي ابزار بازار کربن، 
پیشرفت تكنولوژیكي، پایش انتشار گازهاي گلخانه اي و ایجاد خطوط 

پایه و سهم در انتشارات جهاني نیز مدنظر قرار بگیرند. 
عالوه بر معیارهاي ارزیابي تناسب SCM براي بخش هاي مختلف، 
 الزم به ذکر است که SCM نیازمند نقش بسیار فعال و قوي دولت 
کشور میزبان در سازماندهي و اجراي آن است. بنابراین SCM ممكن 
است براي کشورهاي داراي ظرفیت هاي قانوني محدود مناسب نباشد.

بخشي،  رویكردهاي  در  سیاستي  گزینه هاي  برقراري  صورت  در 
از اهمیت  قانوني  الزامات  و  شناسایي ذي نفعان، چارچوب حكومتي 
برگزاري جلسات مذاکره  نحوه  برخوردار می باشد. همچنین  خاصي 
براي  ممكن  محدودیت هاي  و  وظایف  و  بخشي  رویكردهاي  براي 
انجمن هاي صنفي صنایع در این مذاکرات نیز بایستي مشخص باشد. 
نوع  به  زیادي  میزان  به   UNFCCC با  ادغام  مقوله  ترتیب،  این  به 

انتظار گروه هاي مختلف از رویكردهاي بخشي بستگي دارد.
 

وضعیت رویكرد بخشي در بازار کربن
بازار کاهش انتشارات کربن، دو بازار اجباري و داوطلبانه را در بر 
و  کیوتو  پروتكل  مكانیسم هاي  تحت  کربن  اجباري  بازار  مي گیرد. 
مبتني بر پروژه مي باشد. مكانیسم هاي پروژه  محور کیوتو نقش مهم و 
مؤثري در بازار ایفا مي کنند. این مكانیسم ها به منظور برآورده نمودن 

سهمیه هاي الزام آور کربن برقرار شده اند.
در  ندارند،  قرار  کیوتو  مقررات  و  قوانین  چارچوب  در  که  نهادهایي 
الزام آور  در چارچوبي  فعالیت مي کنند که مي توانند  داوطلبانه  بازار 
انتشار  جبران  تمامي  خریدهاي  شامل  بازارها  این  گیرند.  قرار  نیز 
به دالیل  را  اعتبارات کربن موجود  که  کربن شرکت هایي مي شوند 
شخصي یا استراتژیک نپذیرفته  و یا آنها را به صورت اعتبارات اعطایي 
دریافت نموده اند. قوانین و مقررات اعتبارات کربن بین دفاتر ثبتي 
بازار اجباري و بازار داوطلبانه بسیار متفاوت است. لذا تحت هر بازار، 
موقعیت هاي  با  و  خاص  فعالیت هاي  براي  مختلفي  مكانیسم هاي 

نمودار 3. برون یابي روند انتشارات قبلي CO2 حاصل از تولید 

گرما و برق به ازاي GDP در چین
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خاص یک پروژه مي تواند برقرار گردد.
مكانیسم هاي انعطاف پذیر پروتكل کیوتو دو ابزار مختلف را در بازار 
اشاره  انتشار  مقادیر مجاز  به  انتشار  معرفي مي کنند. سهمیه  کربن 
تن  یک  با  معادل  گلخانه اي  گازهاي  انتشار  معین  مقادیر  و  دارد 
جبران ها  به  که  کربن  اعتبارات  مي دهند.  نشان  را  دي اکسیدکربن 
گازهاي  انتشار  کاهش  شده  تأیید  مقادیر  نشان دهنده  دارند،  اشاره 
گلخانه اي معادل با کاهش یک تن معادل دي اکسیدکربن مي باشند. 
برنامـه هاي  یا تــرکیبي در  ابزار مي توانند بصورت جداگانه  این دو 
یا تحت یک  بر اساس یک محدودیت  انتشاردهندگان  قــانوني که 
الزام کاهش انتشار جداگانه تعیین مي کنند، مورد استفاده قرار گیرند.

انتشار  تجارت  نقش  درباره  اطمینان  عدم  با  کربن  کنوني   بازارهاي 
در سال هاي بعد از 2012 مواجه مي باشند. 
عنوان  به  بلندمدت تر  تعهدات  این حال،  با 
برنامه  در  و  بازار  این  مهمي در  محرك 
دیده مي شود.  اروپا  اتحادیه  انتشار  تجارت 
ابتكار  به  اشاره  با  نیز  کشورها  از  برخي 
عمل هاي داخلي و ادامه آنها بعد از 2012 

سعي در کاهش عدم اطمینان بازار دارند.
بطور کلي، بازارهاي مستقل اما مرتبط، بر 
این  به  مي گذارند.  تأثیر  یكدیگر  عملكرد 
انتشار  گواهي  نوع  یک  تقاضاي  ترتیب، 
مؤثر  گواهي ها  سایر  تقاضاي  بر  مي تواند 

بوده و توجه خریداران را به خود جلب نماید. 
بازار  به  مربوط  مباحثات  توجه  مرکز  در  اعتبار  آتي  عرضه  حجم 
مبتني بر رویكردهاي بخشي  قرار دارد. این مكانیسم ها با هدف خلق 
پیشنهاد  انتشارات  کاهش  عملكرد  تقویت  جهت  مالي  مشوق هاي 
شده اند. پتانسیل عظیم براي ایجاد اعتبارات بدون وجود تقاضاي الزم 
مي تواند قیمت کربن را کاهش داده و کاهش انتشارات در کشورهاي 
مواجه  دلسردي  با  را  اعتباردهي  مكانیسم  از  مالي  حمایت  مترصد 
نماید. همچنین قیمت پایین ممكن است مضراتي براي سرمایه گذاري 

در توسعه و گسترش تكنولوژي هاي کم کربن بهمراه داشته باشد.
همانطور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، برآورد عرضه و تقاضا 

مي باشد.  مواجه  قطعیت  عدم  با  بخش  بر  مبتني  اعتبارات  براي 
سال هاي 2013-2020  در  اعتبارات  تقاضاي  و  عرضه  تخمین هاي 

بشدت نامطمئن است و به عوامل زیر بستگي دارد:
 سرعت رشد بخش هاي متعهد در کشورهاي در حال توسعه؛ 
گازهاي  انتشارات  بر  انتشار  تأثیر سیاست هاي کاهش  نحوه   

گلخانه اي؛
 )SCM( اعتباردهي بخشي  مكانیسم   بخش هاي تحت پوشش 

یا تجارت بخشي؛ 
 میزان برآورد خطوط پایه؛

 جذابیت مشوق هاي مكانیسم بخشي براي کشورها.
در   )EU ETS( اروپا  اتحادیه  انتشار  تجارت  برنامه  در  همچنین 
معلق  اعتبارات   ،2012 از  بعد  سال هاي 
روبرو  قطعیت هایي  عدم  با   ،JI و   CDM

مي باشد. سه عامل بر مقدار اعتبارات جهت 
استفاده تا 2012 تأثیر مي گذارد:

 CDM اعتبارات  به  توجه  سیاست   
در سایر سیستم هاي تجارت نظیر سیستم 

ایاالت متحده؛
تعهدات  به  نسبت  بازار  دیدگاه   
اتحادیه اروپا، تحت هیئت بازنگري، جهت 
 CDM مشخص  بخش هاي  کردن  محدود 

براي بازار EU ETS بعد از 2012؛
اعتباردهي  مكانیسم  درباره  بین المللي  مباحثات  گسترش   

بخشي؛
رویكرد بخشي همانند سایر رویكردهاي پیشنهادي براي مبارزه با 
تغییر آب و هوا از نقاط قوت و ضعفي برخوردار است. این رویكرد 
هنوز در مرحله ارائه پیشنهاد به سر مي برد. کشورهاي توسعه یافته با 
در نظر گرفتن هزینه هاي کاهش در کشور خود، تغییرات ایجادشده 
در معادالت اقتصاد جهاني و ظهور کشورهاي در حال توسعه و فعال 
از نظر اقتصادي، تمایل دارند این کشورها را نیز در هزینه هاي کاهش 

شریک نمایند. 
از تعهدات ملي به تعهدات  به نظر مي رسد تغییر رویكرد جهاني 

گازهاي  انتشارات  میزان    
عوامل  تأثیر  تحت  گلخانه اي 
اقتصادي،  رشد  نظیر  فراواني 
 رشد جمعیت، قیمت هاي جهاني 
تكنولوژي،  در  نوآوري  سوخت، 
زندگي  سبک  الگوهاي  بهبود 
عوامل  این  است.  آن  نظایر  و 
مي توانند به طرز متفاوتي نسبت 

به انتظار فعلي تغییر یابند 
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بخشي مي تواند همكاري کشورهاي داراي اقتصاد گذار را به این کار 
جلب نماید. مزایا و مضرات حاصل از رویكرد بخشي و اثرات آن بر 
کشورهاي در حال توسعه در اثرات این رویكرد بر بازار کربن مؤثر 

خواهد بود.
است،  انتشار  بخشي  رویكرد  الزامات  از  که  انتشار  پایه  خطوط 
قابل  انتشار  آمار  و  هر صنعت  در  موجود  تكنولوژي هاي  بر حسب 
کشورها  گاهی  شود.  تعیین  متفاوتي  سطوح  در  مي تواند  اطمینان 
تمایل دارند این خطوط باالتر از سطح معمولي تعیین شوند تا سایر 

کشورها براي کسب اهداف کاهش انتشار تالش بیشتری نمایند.
به  بزرگ  مقیاس  در   )SCM( بخشي  اعتباردهي  مكانیسم  کاربرد 
تقاضاي کافي براي چنین اعتباراتي از سوي کشورهاي صنعتي نیاز 
دارد. اجراي یک مكانیسم اعتباردهي بخشي در بسیاري از کشورها 
را در پي  اعتبارات  قابل توجه  و بخش هاي صنعت مي تواند عرضه 

داشته باشد. 
هدف کلي خطوط پایه اعتباردهي در مكانیسم اعتباردهي بخشي 
)SCM( به میزان زیادي به آرمان کلي اهداف مورد نظر کشورهاي 

صنعتي وابسته است و مي تواند بر میزان عرضه و تقاضاي اعتبارات 
تأثیرگذار باشد.

با  کشورها  میان  در  مي تواند  اعتباردهي  پایه  خطوط  از  هدف 
آنها در کاهش  توانایي مشارکت  و  به مسئولیت هاي مختلف  توجه 

انتشارات گازهاي گلخانه اي تغییر نماید. کشورهاي در حال توسعه 
انتشارات  کاهش  به  دستیابي  به  قادر  است  ممكن  پیشرفته تر 
باشند.  یافته  توسعه  کمتر  کشورهاي  به  نسبت  آرمانگرایانه تري 
از کشورهاي میزبان  پایه در میان هر یک  تمایز در هدف خطوط 
مكانیسم  این  بر  را  توجهي  قابل  مشكالت  است  ممكن  بخش ها  و 

نماید.  تحمیل 
عموماً از مكانیسم اعتباردهي بخشي بعنوان یک مكانیسم جانشین 
اساس  این  بر  مي شود.  یاد   )CDM( پاك  توسعه  مكانیسم  براي 
مورد  بخش هاي  در  جدیدي   CDM پروژه  هیچ  که  شده  پیشنهاد 

توجه مكانیسم اعتباردهي بخشي ثبت نشود. 
مكانیسم  و  جدید   CDM پروژه هاي  همزمان  وجود  حقیقت،  در   
شدن  پیچیده تر  به  منجر  است  ممكن   )SCM( بخشي  اعتباري 
کاهش  مضاعف  محاسبه  از  جلوگیري  منظور  به  شود.  مكانیسم 
براي   SCM از  حاصل  اعتبارات  ذخیره  است  الزم  انتشارات، 

پروژه هاي CDM جدید کنار گذاشته شود. 
شماري،  در  تنها  بخشي  اعتباردهي  مكانیسم هاي  مي رسد  نظر  به 
بدین  این  می شوند.  گرفته  بكار  اقتصاد  بخش هاي  از  همه(،  )نه 
معني است که مكانیسم توسعه پاك )CDM( و مكانیسم اعتباردهي 
مختلف  بخش هاي  در  موازي  به صورت  مي توانند   )SCM( بخشي 

اجرا شوند. 
حتي در صورت اجراي دو مكانیسم در بخش هاي مختلف، نمي توان 
 CDM از تأثیر متقابل میان آنها غافل شد. بنابراین، وجود همزمان
از  جلوگیري  براي  تدابیري  به  گوناگون  بخش هاي  در   SCM و 

احتساب مضاعف کاهش انتشار نیاز دارد. 
بهرحال، این چالش در اصل تفاوتي با مكانیسم توسعه پاك کنوني 
ندارد که در آن پروژه هاي CDM در بخش هاي گوناگون به اجرا در 

مي آیند و بر کاهش انتشارات یكدیگر تأثیر مي گذارند.

مشكالت صنعت نفت کشور در مواجهه با رویكرد 
بخشي کاهش انتشار

بخشي  رویكرد  الزامات  مهم ترین  از  گفته شد  آنچه  به  توجه  با 
کاهش انتشار، اندازه گیري دقیق داده ها، ضرایب و منابع انتشار، 
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آسیب پذیر،  مناطق  در  انتشار  اجتماعي  اقتصادي-  هزینه  برآورد 
تكنولوژي ها  بكارگیري  و  داخلي  هماهنگ  سیاست گذاري هاي 
الزامات  این  به  توجه  با  است.  انتشار  کاهش  مناسب  وروش هاي 
مواجهه  در  را  کشور  نفت  صنعت  آسیب پذیري  میزان  مي توان 
داد.  قرار  بررسي  مورد  انتشار  بخشي کاهش  رویكرد  تعهدات  با 

به منظور مشخص شدن ضرورت توجه به بخش انرژي کشور و 
انتشار چه به  با تعهدات کاهش  حساسیت این بخش در مواجهه 
انتشار  به آمار  اقتصاد، توجه  صورت بخشي و چه در سطوح کل 

این بخش ضروري است. از  ناشي  گازهاي گلخانه اي 
دفتر  توسط  شده  تهیه  انتشار  ملي  گزارش  دومین  مبناي  بر   
مجموع  از  زیست،  محیط  حفاظت  سازمان  هواي  و  آب  تغییر 
تن  میلیون   337 کشور  در  شده  CO2تولید  تن  میلیون   375
متعلق به بخش انرژي است که نشان مي دهد بیش از 90 درصد 

از این بخش است. CO2 در کشور ناشي  انتشار 
 33 از این میزان 304 میلیون تن به دلیل احتراق سوخت و   
میزان  است.  بوده  همراه  گازهاي  سوزاندن  از  ناشي  تن  میلیون 
انتشار CO2 در بخش انرژي در سال 2010 با رشدي تقریباً دو 
برابر به 632 میلیون تن رسیده است که 600 میلیون تن ناشي 
نتیجه سوزاندن گازهاي  32 میلیون تن در  از احتراق سوخت و 
آسیب پذیري کشور  میزان  انتشار  مقادیر  این  است.   بوده  همراه 

نشان مي دهد.  انتشار  تعهدات کاهش  با  مواجهه  در  را 
اکتشاف  عملیات  شامل  نفت  صنعت  در  انتشار  عمده  منابع 
و  خشكي  در  گاز  و  نفت  منابع  از  استخراج  عملیات  حفاري،  و 
گازي،  و  نفتي  فرآورده هاي  و  خام  نفت  انتقال  عملیات  دریا، 
تولید  عملیات  و  )پاالیشگاه ها(  گاز  و  نفت  تصفیه  عملیات 
انتشار  دقیق  مقادیر  لیكن  مي باشد.  پتروشیمي  محصوالت 
انتشار  اصلي  منابع  حتي  و  قسمت ها  این  در  گلخانه اي  گازهاي 
انتشار  ضرایب  مقادیر  آنكه  ضمن  است.  نشده  مشخص  آنها  در 

است.  نشده  اندازه گیري  و  محاسبه  نیز 
مختلف  قسمت هاي  حساسیت  میزان  نشان دادن  منظور  به 
این  در  ناگزیر  انتشار،  کاهش  تعهدات  به  نسبت  نفت  صنعت 
انتشار  اندازه گیري  منظور  به   IPCC انتشار  ضرایب  از  مطالعه 

انتشار  مقادیر  ضرایب  این  کارگیري  به  و  است  شده  استفاده 
بنابراین  است.  نموده  روبه رو  قطعیت  عدم  با  را  آمده  بدست 
میزان  اما  نباشد  دقیق  انتشار  مقادیر  است  ممكن  هرچند 
را  انتشار  کاهش  تعهدات  به  نسبت  قسمت ها  این  حساسیت 

گرفت. نادیده  نباید 

باالدستي CO2 در صنایع  انتشار  میزان   1- 4
 ،1387 سال  در  خشكي  مناطق  در  همراه  گاز  تولید  میزان 
شده  سوزانده  گاز  مقدار  و  مترمكعب  میلیون   28298/45
 CO2 انتشار  میزان  و  است  بوده  مترمكعب  میلیون   7920/5

برآورد شده است.  20/6 میلیون تن  حدود 
همچنین در این سال میزان تولید گاز همراه در مناطق دریایي 
16962/4 میلیون مترمكعب و مقدار گاز سوزانده شده 6796/3 
میلیون مترمكعب بوده است که میزان انتشار CO2 حدود 16/3 

است5.  برآورد شده  تن  میلیون 

پایین دستي CO2 در صنایع  انتشار  4-2. میزان 

انتقال لوله  4-2-1. خطوط 

خطوط  ایستگاه هاي  مصرف  از  ناشي   CO2 گاز  انتشار  مقدار 
مترمكعب  هر  در  تن  هزار   692/7 1380حدود  سال  در  لوله 
سوخت مصرفي برآورد شده که این میزان با رشدي معادل 9/7 

به 760/1 هزار تن در سال 1387 رسیده است6.
 

نفت پاالیشگاه هاي   .3-2-4

سال  در  کشور  هیدروکربوري  ترازنامه  انتشار  آمار  مبناي  بر 
1387، مقادیر انتشار دي اکسید کربن طي سال هاي 1377-87 

روند ثابت و برخي اوقات کاهشي را طي کرده است.
علت  به  کربن  دي اکسید  نظیر  آالینده ها  اغلب  دوره  این  در 
توجهي  قابل  کاهش  طبیعي  گاز  به  پاالیشگاه ها  سوخت  تغییر 

داشته اند.
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4-2-4. پاالیشگاه هاي گاز

حدود   1387 سال  در  گازي  پاالیشگاه هاي   CO2 انتشار  میزان 
3381 هزار تن بدست آمده است. 

4-2-5. مجتمع هاي پتروشیمي 

)واحدهاي  پتروشیمي  مجتمع هاي  در   CO2 انتشار  میزان 
تولیدکننده متانول و آمونیاك و ... ( و در بخش فرایندي حدود 5 
میلیون تن در سال 1387 بدست آمده است.  همچنین میزان انتشار 
در واحدهاي در حال بهره برداري حدود 6630 هزار تن و طرح هاي 

شرکت ملي صنایع پتروشیمي 6967 هزار تن بوده است. 
بدین ترتیب، نگاهي به مقادیر انتشار بدست آمده، حاکي از میزان 
آسیب پذیري صنعت نفت کشور در مواجهه با تعهدات کاهش انتشار 

مي باشد.
 

انتشار در صنعت نفت 4-3. فعالیت هاي کاهش 
کاهش  راستاي  در  فعالیت هایي  کشور  نفت  صنعت  در  تاکنون 
مستقیم  بطور  اغلب  فعالیت  ها  این  ولي  است  گرفته  انجام  انتشار 
شده  انجام  کاهش هاي  و  نشده  تعریف  انتشار  کاهش  منظور  به 
نظر  مورد  فعالیت هایي  حالي که  در  مي باشد.  غیرمستقیم  بصورت 
گازهاي  انتشار  کاهش  براي  مستقیماً  که  است  بخشي  رویكرد 
با  نفت  صنعت  منظر  این  از  لذا  و  باشند  شده  تعریف  گلخانه اي 
در  انتشار  کاهش  فعالیت هاي  عمده  شد.  خواهد  مواجه  مشكل 

صنعت نفت در دو گروه زیر طبقه بندي شده است:

الف- فعالیت هاي مربوط به تغییر روش تولید

 فعالیت هاي در حوزه عملیات تولید و فرآورش نفت
پروژه هایي جهت جمع آوري گازهاي  تاکنون  نفت کشور  صنعت 
فعالیت ها  این  که  داده  انجام  آن  سوزاندن  از  جلوگیري  و  همراه 
اغلب هزینه هاي زیادي به همراه داشته اند اما از میزان دقیق این 

سرمایه گذاري ها اطالعات دقیقي در دسترس نیست. 
تغییر سوخت و جایگزیني گاز طبیعي  

بخش هاي  در  طبیعي  گاز  مصرف  جایگزیني  با  نفت  صنعت 
مختلف انرژي کشور توانسته تا حد زیادي انتشار CO2 را کنترل 

نماید.
کاهش  و  نفتي  فرآورده هاي  کیفیت  ارتقاي  طرح هاي   

محیطي؛  زیست  آالینده هاي 
 طرح بهبود فرایند و بهینه سازي ظرفیت پاالیشگاه اصفهان 

با سرمایه گذاري 5/2 میلیارد یورو؛
سرمایه گذاري  با  آبادان  پاالیشگاه  ظرفیت  تثبیت  طرح   

4/1 میلیارد یورو؛
 طرح بهینه سازي و بهبود کیفیت فرآورده هاي در پاالیشگاه 

تهران با سرمایه گذاري 500 میلیون دالر؛
 3 سرمایه گذاري  با  اراك  شازند  پاالیشگاه  توسعه  طرح   

دالر؛  میلیارد 
 طرح بهبود فرآیند و بهینه سازي ظرفیت شرکت پاالیش 

نفت الوان با سرمایه گذاري 500 میلیون دالر.

ب- فعالیت هاي تكنولوژیكي

نصب  طریق  از  انرژي  مصرف  کاهش  تكنولوژي هاي   
تولید؛ تجهیزات جدید و نوسازي ظرفیت 

کربن   اکسید  دي  ذخیره سازي  و  جذب  تكنولوژي  مطالعه   
مطالعاتي(؛ )CCS()فاز 

 مطالعه تكنولوژي جمع آوري گاز دي اکسید کربن و تزریق 
 .)CO2- EOR( در میادین به منظور ازدیاد برداشت نفت و گاز

 4-4. تهدیدها و فرصت هاي رویكرد بخشي در صنعت نفت 

نمودار4. روند انتشار CO2 در پاالیشگاه های نفت 87 - 1377
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انتشار  کاهش  بخشي  رویكرد  دیگر،  هوایي  و  آب  نظام  هر  مانند 
داراي تهدیدها و فرصت هایي است که تحقیق و مطالعه در مورد آنها 
مي تواند از میزان آسیب پذیري منطقه و در اینجا صنعت نفت کشور 
بكاهد. عمده فرصت هایي که از طریق رویكرد بخشي مي تواند عاید 
صنعت نفت گردد بسته حمایت هاي مالي و تكنولوژیكي است که در 
تكنولوژي  امكانات  از  کشورها  بهره گیري  منظور  به  بخشي  رویكرد 
از  بهره گیري  همچنین  است.  شده  تعبیه  تكنولوژي  انتقال  نیز  و 
نیز  کربن  بازار  در  حضور  و   )SCM( بخشي  اعتباردهي  مكانیسم 
از  بكاهد.  کشور  نفت  صنعت  آسیب پذیري  از  حدودي  تا  مي تواند 
سوي دیگر عمده تهدیدهایي که بواسطه رویكرد بخشي براي کشور 
و صنعت نفت متصور است تعهد کاهش  انتشار بخش انرژي و صنعت 
نفت کشور می باشد که در این صورت زیرساخت هاي کشور و بویژه 
انتشار  تعهدات کاهش  با  مواجهه  آمادگي  به هیچ وجه  نفت  صنعت 
انتشار در صنعت  را ندارد. همچنین از آنجا که فعالیت هاي کاهش 
بطور مستقیم با هدف کاهش انتشار تعریف نشده مي تواند توافق با 
خطوط پایه اعتباردهي را در رویكرد بخشي با مشكل مواجه نماید. 
از سوي دیگر همان طور که گفته شد دسترسي به داده هاي انتشار و 
کیفیت آنها و نیز اندازه گیري ضرایب انتشار به منظور محاسبه دقیق 
داده ها از الزامات رویكرد بخشي است که عدم وجود ضرایب دقیق، 
عدم  با  صنعت  مختلف  قسمت هاي  در  را  انتشار  داده هاي  محاسبه 
بخشي  رویكرد  دیگر  الزامات  جمله  از  است.  نموده  مواجه  قطعیت 
است.   انتشار  کاهش  معیارهاي  و  سیاست ها  بكارگیري  در  تعادل 

براي  استراتژي مدوني  و  نفت کشور سیاست  آنكه در صنعت  حال 
کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي وجود ندارد. همچنین هزینه بر بودن 
صنعت  روي  پیش  مشكالت  جمله  از  انتشار  کاهش  تكنولوژي هاي 
به  قانوني همواره  و  موانع حقوقي  آنكه  مي باشد. ضمن  نفت کشور 
از مكانیسم هاي  استفاده  نفت در  عنوان مهم ترین مشكالت صنعت 
ایران  تاکنون  که  عامل موجب شده  و همین  بوده  بین المللي  مالي 
استفاده چنداني از مكانیسم توسعه پاك پروتكل کیوتو نداشته باشد 
بر سر مكانیسم  مانعي  به عنوان  مانع مي تواند  این  و مرتفع نشدن 

اعتباردهي بخشي عمل کند. 

نتیجه گیري
با توجه به محدودیت هایي که براي رویكرد بخشي در عمل ممكن 
است بوجود آید الزاماً نمي توان نتیجه گرفت که رویكرد بخشي که 
بصورت پایین به باال تعریف شده است بهتر از پروتكل کیوتو بوده و 
مي تواند جایگزین آن شود. از تعداد پیشنهاد هایي که در این زمینه 
به دبیرخانه کنوانسیون تغییر آب و هوا رسیده است بر مي آید که 
این رویكرد بصورت متممي در کنار اهداف ملي پروتكل کیوتو عمل 
نموده و به توازن توسعه تكنولوژي هاي کاهش انتشار کمک خواهد 
کرد. با این حال تأکید بر استفاده از رویكرد بخشي با ترس از تحمیل 
انتشار در کشورهاي در حال توسعه همراه  الزام آور کاهش  اهداف 
بوده است. اما در پیشنهادیه هاي مختلف تأکید بر انگیزشي بودن آن 
و توجه بیشتر بر بخش هایي است که بیشترین میزان انتشار را دارند. 
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لذا کشورهایي نظیر هند و چین اگر چه استفاده از این رویكرد را 
مشروط نموده اند اما مفهوم کلي آن را رد نكرده اند.

البته باید در نظر داشت که با توجه به مكانیسم اعتباردهي بخشي 
در رویكرد بخشي احتمال دارد بازار جدیدي براي فعالیت هاي کاهش 
انتشار در صنعت نفت بوجود خواهد آمد که صنعت نفت ایجاد شود، 
این فرصت ها تالش  از  استفاده  باید در جهت  بنابراین صنعت نفت 

نماید. 
صنعت نفت کشور به لحاظ ساختاري با برخي مشكالت رو به رو است 
که در صورت عدم توجه به آنها در مقابل تعهدات رویكرد بخشي و یا 
هر تعهد کاهش انتشار دیگري به شدت آسیب پذیر خواهد بود. این 

مشكالت عبارتند از:
 بررسي مقادیر انتشار به دلیل مشخص نبودن ضرایب انتشار 
در صنعت نفت و مشخص نبودن منابع انتشار از عدم قطعیت باالیي 

برخوردار است. 
انرژي  بخش  بر  انتشار  کاهش  تعهدات  احتمال  به  توجه  با   
تكنولوژي هاي  فقدان  و  ساختاري  مشكالت  وجود  نفت،  صنعت  و 

مناسب کاهش انتشار در صنعت نفت حائز اهمیت و توجه است.
 فعالیت هاي که بطور مستقیم به کاهش انتشار در صنعت نفت 
مي انجامد، مد نظر رویكرد بخشي است و فعالیت هاي دیگر که بطور 
اعتباردهي  پایه  را موجب مي شود خط  انتشار  غیر مستقیم کاهش 
بخشي را با مشكل مواجه مي کند که این وضعیت هزینه هاي سنگیني 

را بر صنعت تحمیل خواهد کرد.
 مشكالت حقوقي و قانوني از موانع عمده استفاده از مكانیسم 

اعتباردهي بخشي محسوب مي شود.
انتشار  کاهش  مشخص  استراتژي  و  هماهنگ  سیاست هاي   

گازهاي گلخانه اي در صنعت نفت کشور وجود ندارد.

پیشنهادات 
هر چند متعهد شدن کشورهاي در حال توسعه به صورت ملي 
نهایي  تصمیمات  لیكن  رو به رو خواهد شد،  این کشورها  مقاومت  با 
براي نظام آب و هوایي آینده مي تواند به گونه اي باشد که کشورهاي 
در حال توسعه را به تعهدات کاهش انتشار بخشي ملزم نماید که در 

به شدت آسیب پذیر  گاز کشور مي تواند  و  نفت  این صورت صنعت 
باشد و باید تالش شود حتي المقدور از فرصت هاي بین المللي نظیر 
حضور در بازار کربن استفاده کرده و تهدیدهاي موجود را به فرصت 
تبدیل نمود. همچنین به منظور آمادگي بیشتر این صنعت در مقابل 

تعهدات احتمالي کاهش انتشار، پیشنهاد مي شود:
 منابع انتشار در قسمت هاي مختلف صنعت نفت و گاز مورد 

شناسایي قرار گیرد.
 ضرایب و مقادیر انتشار محاسبه شود.

 تكنولوژي هاي کاهش انتشار مورد نیاز با توجه به هزینه بري 
و نحوه کاربرد و نیز منافع دیگري که عالوه بر کاهش انتشار عاید 

صنعت مي شود مورد بررسي و ارزیابي قرار گیرد. 
 موانع حقوقي موجود براي بهره گیري از منابع مالي بین المللي 

در پروژه هاي زیست محیطي مرتفع گردد.
 تالش شود که تا پایان زمان باقیمانده پروتكل کیوتو )2012(، 
پروژه هاي CDM تعریف شده نیز در دبیرخانه کنوانسیون تغییر آب و 
هوا ثبت شود تا بتوان از مزایاي انتقال تكنولوژي آنها در پروژه هاي 

دیگر کاهش انتشار کشور استفاده نمود.

توضیحات:

1 - United Nations Framework Convention on Climate 
Change
2 - Clean Development Mechanism

3 - نظیر cap-and-trade، توافقات داوطلبانه، معافیت ها در مورد بخش هاي خاص 
که در معرض رقابت جهاني قرار دارند.

4 - Sectoral Crediting Mechanism
5 - محاسبه شده توسط نویسندگان
6 - محاسبه شده توسط نویسندگان
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مقدمه
امروزه دنیا با چالش مبرم و اضطراري دسترسي به منابع تجاري 
بدون  جهان  جمعیت  نفر  پنج  هر  از  نفر  یک  است.  مواجه  انرژي 
دسترسي به برق و فرصت هایي که برق براي کار، آموزش، یا براي 
دو  مي کند.  زندگي  مي آورد،  وجود  به  کار  و  کسب  یک  امور  اداره 
و  خود  قراردادن  با  نفر(  میلیارد   3 حدود  )یعني  نسبت  این  برابر 
آنان  به سالمت  که  بوهایي  و  دود  معرض  در  خود  خانواده  اعضاي 
لطمه مي زنند و هر سال جان حدود 1 میلیون نفر را مي گیرند، از 
هیزم، زغال، زغال سنگ، یا فضوالت حیواني براي آشپزي و گرم کردن 
خانه  هاي خود استفاده مي کنند. بدون دسترسي به انرژي، دستیابي 
انرژي  خدمات  جا  هر  نیست.  ممكن  هزاره  توسعه  آرمان هاي  به 
امروزي فراوان است، چالش متفاوت است. انتشار دي اکسیدکربن و 
سایر گازهاي گلخانه اي ناشي از سوخت هاي فسیلي، باعث تغییرات 
آب و هوا مي شوند. شدت و دفعات رویدادهاي شدید آب و هوایي، در 
کشورهاي فقیر و غني به گونه اي یكسان، ممكن است افزایش یابند 
و موجب کشته شدن انسان ها، نابودي تأسیسات زیربنایي و مزارع و 
کشتزارها شوند. تغییر آب و هوا، امنیت غذایي و آبي صدها میلیون 
انسان را در همه جاي دنیا به خطر مي اندازد و اساسي ترین پایه هاي 
منابع  بر سر  رقابت  را تضعیف مي کند.  ثبات محلي، ملي و جهاني 
کمیاب رو به افزایش است و مناقشات قدیمي را تشدید و مناقشات 
ضعیف  و  فرسوده  خاك  که  درحالي  آورد.  مي  وجود  به  جدیدي 
مي آیند،  باال  دریاها  آب  سطح  و  مي شوند  نابود  جنگل ها  مي شود، 
جا  به جایي مردم که بر اثر تغییرات زیست محیطي از خانه هاي خود 
دهد.  تغییر  را  کره زمین  انساني  جغرافیاي  مي تواند  مي شوند،  رانده 

 ضرورت توسعه و کاربرد انرژي هاي پايدار
 در دنياي امروز

از منظر اهداف زيست محيطي
بهاره انصاری - واحد تحقیق و توسعه شرکت  صنایع الكتریک و 
الكترونیک بهینه سازان 1999  
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انرژي، که در اکتبر سال 2011  از آژانس بین المللي  گزارشي ویژه 
بین المللي  آژانس  را نشان مي دهد.  این چالش  منتشر شد، مقیاس 

انرژي چنین برآورد مي کند:
 بیش از 1/3 میلیارد نفر به برق دسترسي ندارند و حداقل 2/7 
میلیارد نفر فاقد امكانات آشپزي پاك و سالم هستند. بیش از 95 
در صد از این افراد در منطقه جنوب صحراي آفریقا یا در آسیا  اسكان 

دارند.
تا سال  انرژي  به  امكان دسترسي همگاني  براي فراهم ساختن   
2030 هر سال 48 میلیارد دالر سرمایه گذاري الزم خواهد بود. این 
رقم بیش از پنج برابر مبلغي است که در سال 2009 براي افزایش 
اما فقط  انرژي )9/1 میلیارد دالر( سرمایه گذاري شد،  دسترسي به 
3  درصد مجموع سرمایه گذاري جهاني در بخش انرژي است. تنها 4 
تا 5 میلیارد دالر از این مجموع هر سال براي امكانات آشپزي پاك 

و سالم مورد نیاز است.
خود  کنوني  مسیر  به  جهان  اگر  که  مي دهند  هشدار  دانشمندان 
ادامه دهد، دماي کره زمین تا پایان سده کنوني مي تواند تا بیش از 
چهار درجه سانتي گراد افزایش یابد. این امر بر همه چیز، از اقتصاد 
جهان تا سالمتي شهروندان و سالمت زیست بوم هایي که حیات را در 
زمین حفظ مي کنند، از امنیت انرژي، غذا و آب تا امنیت بین المللي 
تأثیر خواهد گذاشت. حال با توجه به آنكه مي دانیم که نمي توان در 
مسیر خود براي رسیدن به رفاه، به سوزاندن و نابود کردن همه چیز 
نمود. پیشرفت هاي  انتخاب  را  اما مي توان مسیر متفاوتي  ادامه داد 
با  و  تولید  انرژي  تجدیدپذیر،  منابع  از  که  ها  فن آوري  در  سریع 
از  به صرفه تر  مقرون  را  پاك  انرژي  مي کنند  مصرف  بیشتر  کارآیي 
هر زمان دیگر کرده اند. از این رو، بنا به دالیل فوق در مقاله حاضر 
به کارآیي انرژي و استفاده از منابع تجدیدپذیر جهت کاهش تبعات 
جامعه  در  و  کشور  هر  در  انرژي  بخش  محیطي  زیست  صدمات  و 
جهاني تأکید شده است چرا که گازهاي آالینده و گلخانه اي ناشي 
از فعالیت  هاي بخش انرژي، اثرات زیست محیطي غیر قابل انكاري 
به  آنها مي توان  از مهم ترین  در سطح منطقه اي و جهاني دارند که 
آلودگي هوا و اثرات بهداشتي در سطح منطقه اي و اثر بر تغییر اقلیم 

در سطح جهاني اشاره نمود.

ضرورت توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر
بر اساس پژوهش هاي جدید بین سطح توسعه یک کشور و میزان 
ذخایر  به  توجه  با  است.  برقرار  مستقیمي  رابطه  آن،  انرژي  مصرف 
محدود انرژي فسیلي و افزایش سطح مصرف انرژي در جهان فعلي، 
دیگر نمي توان به منابع موجود انرژي متكي بود. امروزه، بحران هاي 
فسیلي،  ذخایر  دوام  محدودیت  نظیر  مسائلي  و  اقتصادي  سیاسي، 
نگراني هاي زیست محیطي، ازدحام جمعیت، رشد اقتصادي و ضریب 
با گستردگي تمام،  مصرف، همگي مباحث جهان شمولي هستندکه 
مناسب  حل  در  مناسب  راهكارهاي  یافتن  در  را  اندیشمندان  فكر 
معضالت انرژي جهان، به خصوص بحران هاي زیست محیطي، به خود 

مشغول داشته است. 
خوشبختانه، بیشتر ممالک جهان به اهمیت و نقش منابع مختلف 
انرژي، به ویژه انرژي هاي تجدیدپذیر در تأمین نیازهاي حال و آینده 
پي برده و به طور گسترده، در توسعه بهره برداري از این منابع الیزال، 
تحقیقات وسیع و سرمایه گذاري هاي اصولي انجام مي دهند. بدیهي 
است که این گونه روند توسعه، بدون برنامه جامع و مدرن، صحیح 
راهبردي  تدوین  منظور  به  این رو، کشورها  از  بود.  نخواهد  پایدار  و 
از  بایست شناخت کاملي  انرژي، مي  از  بهتر  بهره وري  جامع جهت 
وضعیت کنوني و تعیین دقیق وضعیت مطلوب آن در جمیع جهات 

داشته باشند.
به منظور غلبه بر فقر و نجات کره زمین مي بایست تا سال 2030 

دسترسي همگان به انرژي را تضمین نمود. 
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براي رسیدن به این هدف، همه کشورها بایستي تصمیمات مناسبي 
در زمینه سرمایه گذاري و سیاست گذاري براي آینده درخشان تر اتخاذ 
نمایند. در این خصوص، کشورهاي صنعتي مي بایست فن آوري هاي 
انتشار کمترگازهاي زیان بار، توسعه دهند. کشورهاي در حال توسعه 
که بسیاري از آن ها به سرعت در حال رشد هستند، امكان آن را 
دارند که انرژي هاي پاك تر بیشتري را در سبد انرژي مصرفي خود 
بگنجانند. به طور کلي، سه هدف مرتبط، اساس آرمان دستیابي به 
دستیابي همگاني به منابع انرژي تا سال 2030 تشكیل مي دهند که 

عبارتند از:
 حصول اطمینان از دسترسي همگاني به منابع تجاري انرژي؛

 ارتقاءکارآیي مصرف انرژي؛
 دو برابر کردن سهم انرژي تجدیدپذیر در ترکیب انرژي جهاني.

این سه هدف، که هریک به  نوبه خود مهم هستند، در موارد بسیاري 
انرژي هاي  فن آوري هاي  حقیقت  در  مي کنند.  تقویت  را  یكدیگر 
تجدیدپذیر که روز به روز مقرون به صرفه تر مي شوند، مي توانند خدمات 
گسترش  که  حالي  در  بیاورند  روستایي  جوامع  به  را  مدرن  انرژي 
گران  شدت  به  جوامع  این  برق  تأمین  جهت  سنتي  شبكه هاي 
دیگر  مصارف  و  روشنایي  براي  کارآتر  وسایل  هستند.  غیرعملي  و 
الزم  برق  مقدار  از  ترتیب  این  به  و  هستند  کمتري  انرژي  نیازمند 
براي ادامه کار آنها کاسته مي شود. به طور کلي، کارآیي بیشتر در 
تولید و استفاده از برق از وارد آمدن فشار بیش از حد به شبكه هاي 
برق مي کاهد و به آنها امكان مي دهد به  برق خانه ها و مراکز تجاري 

بیشتري را تامین نمایند. 

اقدامات الزم در این راستا 
 2011 سال  آوریل  در  رسماً  تجدیدپذیر  انرژي  بین المللي  آژانس 
تأسیس شد تا از انتخاب روز افزون و تولید و استفاده پایدار از انرژي 
تجدیدپذیر حمایت کند و اینک شامل حدود 85 عضو و نزدیک به 
سوي  از  شده  انجام  تحلیل  اساس  بر  است.  دیگر  کننده  امضا   70
در  جهاني  سرمایه گذاري  متحد،  ملل  سازمان  محیط زیست  برنامه 
میلیارد   211 سابقه  بي  رقم  به   2010 سال  در  تجدیدپذیر  انرژي 

دالر رسید و براي نخستین بار بیش از نیمي از این سرمایه گذاري 
زمینه  در  سرمایه گذاري   شد.  انجام  توسعه  حال  در  کشورهاي  در 
دسترسي به خدمات انرژي امروزي در موارد بسیاري هزینه هاي خود 
را باز مي گرداند و منافع اقتصادي دیگري نیز دارد. براي مثال، بررسي 
با  اجاق هائي  تولید  داد  نشان  بهداشت  جهاني  سازمان  سال 2006 
آلودگي کمتر، عالوه بر بهتر نمودن شرایط بهداشتي، معاش خانواده 
را بهتر نموده، سبب توسعه شده و به پایداري محیط زیست کمک 
علت  به  وقت  در  صرفه جویي  شامل  مزایا  این  به عالوه،  مي نماید. 
جمع آوري  منظور  به  کمتر  وقت  صرف  و  بیماري  کمتر  روزهاي 
جهاني  سازمان  گزارش  اساس  بر  مي باشد.  نیز  آشپزي  و  سوخت 
بهداشت، قرار دادن اجاق  هاي بهتر در اختیار نیمي از خانواده هایي 
که هنوز از سوخت و اجاق سنتي در جهان استفاده مي کنند طي یک 
دوره 10 ساله باعث صرفه جویي 34 میلیارد دالري در سال و تولید 
سود اقتصادي 105 میلیارد دالري ساالنه خواهد شد. عالوه بر این، 
مطابق پیش بیني آژانس  بین المللي انرژي تحقق دسترسي همگاني 
به خدمات انرژي مدرن موجب افزایشي ناچیز )کمتر از یک درصد( 

در انتشاردي اکسیدکربن جهان خواهد شد.

چالش هاي فرآرو
عوامل بسیاري توسعه استفاده از انرژي هاي پاك و تجدیدپذیر را در 

اکثر جوامع با مشكل مواجه نموده است. این مسائل عبارتند از:
الف( توسعه تأسیسات زیربنایي استفاده از انرژي هاي فسیلي  که با 
صرف هزینه فراوان طي سده گذشته انجام شده است. سیاست گذاري ها 
اکثرا طرفدار حفظ وضعیت موجود حتي در  غالب،  تفكر سیاسي  و 

شرایطي است که راه هاي مناسب دیگري نیز وجود دارد.
ب( کمبود منابع مالي بدلیل هزینه هاي فراوان اولیه فن آوري هاي 
انرژي پاك، به ویژه هنگامي که این هزینه ها را مستقیماً مصرف کنندگان 
مدت  طوالني   در  عملیاتي  اندك  هزینه هاي  اگر  حتي  مي پردازند، 
موجب صرفه جویي خالص شود. منابع تأمین مالي، از جمله مؤسسات 
چند ملیتي، بانک هاي توسعه ملي، بخش خصوصي و بازارهاي کربن 
محدود بوده و به خوبي هماهنگ نیستند. تأمین مالي طرح هاي در 
مقیاس کوچک انرژي تجدیدپذیر و بهینه سازي مصرف انرژي به علت 
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هزینه هاي باالي اجراي آنها مي تواند دشوار باشد.
از  که  مقررات  تنظیم  و  قیمت گذاري  سیاست هاي  و  روش ها  ج( 
با  را  انرژي  بازده سرمایه مي کاهد و سرمایه گذاري در بخش  سود و 
مشكل مواجه مي کند یا هزینه هاي بیروني منابع سنتي انرژي را نادیده 
ایجاد  بهداشتي  و  زیست محیطي  هزینه هاي  مثال،  براي  مي گیرد. 

آلودگي، یا هزینه هاي اقتصادي و امنیتي وابستگي به واردات انرژي.
براساس گزارشات آژانس بین المللي انرژي، کشورهاي کمتر توسعه 
براي  ناخالص داخلي خود را در سال 2011  تولید  یافته، 5 درصد 
با  بوده است.   2000 سال  برابر  چهار  نمودندکه  هزینه  نفت  واردات 
این حال همین کشورها مالیات و عوارض گمرکي سنگیني را براي 

واردات وسایل الزم جهت تولید انرژي پاك وضع مي کنند. 
طوالني  سابقه  مبناي  بر  که  تجارت  و  کار  و  کسب  مدل هاي  د( 
ساخت  استوارند.  انرژي  بخش  در  خصوصي  و  عمومي  انحصارهاي 
به  دستیابي  براي  موفق  سیاستي  همواره  ملي  برق  شبكه  ایجاد  و 
نسبت هاي باالتر دسترسي به انرژي در کشورهاي بسیاري بوده است، 
جمعیت  داراي  یا  افتاده  دور  نواحي  برق  تأمین  براي  کار  این  اما 
پراکنده، مناسب نیست. بر اساس برآوردهاي آژانس بین المللي انرژي، 
از طریق شبكه هاي کوچک محلي و  نواحي نخست  این  70 درصد 
برق  نیروي  از  از شبكه  خارج  برق  تولید  فن آوري هاي  یا  منطقه اي 
استفاده خواهند نمود. چنین راه حل هایي نیازمند مدل هاي کسب و 
کاري که از نظر تجاري عملي و قابل قبول باشند، بازارهاي جهاني 
براي شبكه هاي انرژي پراکنده، زنجیره هاي تأمین سرمایه که بتوانند 
کننده،  فزاینده مصرف  پذیرش  پوشش دهند،  را  افتاده  دور  نواحي 
مدل هاي تحویل خدمات جامعه محور و ساز و کارهاي تأمین مالي 

نوآورانه خواهند بود.

ارائه راهكارهایي جهت غلبه با این چالش ها
به منظور توسعه کاربرد انرژي هاي تجدیدپذیر در جوامع و کاهش 

چالش هاي گفته شده در فوق، به موارد ذیل نیاز خواهیم داشت:
 رهبري و تعهد: رهبران، چه در تجارت و کسب و کار، مالیه، 
دولت یا جامعه مدني، مي توانند نیاز براي دگرگوني در حوزه انرژي 
امر هدایت  این  براي مشارکت در  را  بپذیرند، سازمان هاي خود  را 
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کنند، مزایاي آن را به مخاطبان اطالع دهند و نوآوري را تشویق 
کنند.

مقررات:  تنظیم  و  سیاست گذاري  محكم  چارچوب هاي   
الزم  مناسب  انگیزه هاي  کار،  یک   انجام  به  بازارها  ترغیب  براي 
استفاده  موفقیت  عامل،  چند  که  است  داده  نشان  تجربه  است. 
سیاست  شامل  عوامل  این  مي سازد.  ممكن  را  پاك  انرژي  از 
فعاالنه  مشارکت  نهادي؛  و  حقوقي  چارچوب هاي  حمایتي، 
حمایت  جلب  و  پژوهش  براي  مالي  تأمین  )شامل  عمومي  بخش 
را  محیطي  زیست  و  اجتماعي  پایداري  که  سیاست هایي  دولت(؛ 
فسیلي؛  سوخت هاي  به  نامناسب  یارانه هاي  حذف  کند؛  تضمین 
انرژي  صنایع  از  حمایت  و  خصوصي  بخش  نوآورانه  مشارکت هاي 

تجدیدپذیر و کارآفرینان انرژي مي باشند.
 ظرفیت و توانایي بیشتر: کشورهاي توسعه یافته و درحال 
براي  بیشتري  نهادي  و  انساني  منابع  به  یكسان  به گونه اي  توسعه 
اجراي سیاست هاي موثر، ساز و کارهاي مبتني بر بازار، الگوهاي 
سرمایه گذاري  ابزارهاي  و  مقررات  تنظیم  تجارت،  و  کار  و  کسب 
و  استفاده  تحویل،  تأمین مالي،  براي  دارند.  نیاز  انرژي  زمینه  در 
جدیدي   امكانات  و  ظرفیت ها  انرژي،  جدید  شبكه هاي  نگهداري 
نیاز خواهد بودکه فرصت مناسبي است که موجب  در محل مورد 
اشتغال زایي خواهد شد اما براي تحقق آن به آموزش و کمک هاي 

فني الزم نیاز خواهد بود.
 نوآوري: حمایت روز افزون از پژوهش و توسعه توسط دولت و 
بخش خصوصي براي کاهش هزینه ها و بهبود عملكرد فن آوري هاي 
انرژي پاك و حصول اطمینان از این که این فن آوري ها براي تأمین 
نیازهاي مصرف کنندگان در همه بخش هاي دنیا طراحي و ساخته 

شوند، الزم است.
فقط  نه  دست اندرکاران  همه  است  الزم  آگاهي:  و  ارتباط   
و  اطالعات  به  دسترسي  بشناسند.  نیز  را  فرصت ها  بلكه  چالش ها 
دانش، باعث تسهیل در سیاست گذاري مي شود، تصمیمات مربوط 
رفتارهاي  و  انتخاب ها  به  و  مي کند  هدایت  را  سرمایه گذاري  به 
فردي جهت مي دهد. در همین رابطه، همكاري و مشارکت، به ویژه 

بین کشورهاي در حال توسعه حیاتي خواهد بود.

نتیجه گیري 
آلودگي  و  انهدام  عامل  بزرگ ترین  که  است  آن  گویاي  آمارها 
از  است  عبارت  ساخت،  انسان  عوامل  میان  در  محیط زیست 
تولید، تبدیل و مصرف انواع انرژي، این در حالي است که نه تنها 
بلكه  ماند،  نخواهد  باقي  ثابتي  انرژي در جهان در سطح  مصرف 
آتي  سال هاي  در  آن  مصرف  افزایش  از  حاکي  پیش بیني ها، 
ناخالص  تولید  افزایش  و  رفاه  به  میل  افزایش جمعیت،  از  ناشي 
به حدود  تا سال 2020  مي شود  پیش بیني  که  در جهان  سرانه 
متوسط 7000 دالر یعني، تقریبا 75 درصد بیش از سال 1890 
باشد، است. پیامد مصرف این میزان انرژي، افزایش حجم انتشار 
دي اکسیدکربن از 5/9 گیگا تن کربن در سال 1990 به 8/4 گیگا 
تن در سال 2020 خواهد بود. مطالعات و تجربیات نشان مي دهد 

که دو راه حل اصلي براي تعدیل این مشكل وجود دارد:
 - افزایش بازده مصرف انرژي

انرژي  سبد  در  تجدید پذیر  انرژي هاي  سهم  افزایش   -  
مصرفي جهان.

انرژي هاي  از  استفاده  که  است  مهم  بسیار  نكته  این  یادآوري 
از  هرچند  فسیلي،  سوخت هاي  با  مقایسه  در  پذیر  تجدید 
هزینه هاي  ولي  است،  برخوردار  اندکي  بسیار  بهره برداري  هزینه 
داشت.  خواهد  برابر  چندین  حتي  و  باالتر  بسیار  سرمایه گذاري 
بادي  توربین هاي  سرمایه گذاري  هزینه هاي  نمونه،  عنوان  به 
برابر  از 8  حداقل سه برابر، نیروگاه هاي حرارتي خورشیدي بیش 
سرمایه گذاري  هزینه  برابر   10 حدود  فتوولتائیک  سیستم هاي  و 

توربین هاي گازي است. 
در حقیقت، همین موانع سبب شده که سهم انرژي هاي نو در 
حال حاضر کمتر از 2 درصد و در سال 2020 حدود 4 درصد از 
کل انرژي مصرفي جهان پیش بیني شود. استفاده از منابع انرژي 

جدید، به جاي منابع فسیلي الزامي است. 
ساختاري  تغییرات  به  متكي  باید  آینده،  انرژي  جدید  سیستم 
انرژي  انرژي بدون کربن، نظیر  و بنیادي باشد که در آن، منابع 
خورشیدي و کربن خنثي مانند بیوماس مورد استفاده قرارگیرند.
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توسعه انرژی هسته ای در هندتوسعه انرژی هسته ای در هند

مراحل برنامه درازمدت توسعه انرژی هسته ای هند

به ترتیب پلوتونیوم و اورانیوم 233 می باشند. در نهایت و در مرحله 
سوم، توریوم و اورانیوم 233 در راکتورهایی که برای استفاده از این 
می توانند  راکتورها  این  و  می شوند  بكارگرفته  شده اند  طراحی  مواد 
نیازهای انرژی هند را در درازمدت تامین نمایند به این ترتیب نیازی 
به واردات اورانیوم غنی شده که برای راکتورهای آب سبک مورد نیاز 
است نمی باشد. عالوه بر آن، ظرفیت های موجود در صنایع هند در 
مقطع آغاز برنامه هسته ای برای تولید قطعات الزم چنین راکتورهایی 

مناسب تر بوده است.
وضعیت  نیز  و  ژئوپولتیكی  خاص  ویژگی های  به  توجه  با  بنابراین 
کاماًل  شرایط  هند  دغدغه ها،  و  اولویت ها  دسترس،  در  منابع 
منحصر  به  فردی دارد. بر این اساس، برای تامین درازمدت امنیت 
انرژی، تنها گزینه مناسب برای این کشور توسعه استفاده از انرژی 
هسته ای بر پایه استراتژی است که با توجه به منابع و نیازهای آن 

 منابع اورانیوم هند با بیش از 78 هزار تن ظرفیت، حدود 0/8درصد از 
ذخایر اورانیوم دنیا را تشكیل می دهد و این منبع اگر به عنوان سوخت 
پایه برای فعالیت های هسته ای به کار گرفته شود و پس از استفاده به 
عنوان پسماند از چرخه خارج گردد، پاسخگوي تامین سوخت الزم 
برای تولید انرژی در این کشور نخواهد بود. با این وجود، از آنجا که 
هند ذخایر عظیمی از توریوم با ظرفیتی بیش از 390  هزار  تن را در 
اختیار دارد )بیش از 32 درصد ذخایر توریوم جهان ( در صورت انجام 
انرژی  برای مهار کردن  این منبع  از  برنامه ریزی دقیق می تواند  یک 
موجود در توریوم غیرقابل شكافت استفاده کند. بر اساس بررسی های 
انجام شده، تخمین زده می شود که ذخایر توریم طبیعی موجود در 
به میزان300  الكتریسیته کشور  تولید  نیاز  پاسخگوی  هند می تواند 

هزارمگاوات برای 300 سال باشد.
استراتژی هسته ای هند در سه مرحله تدوین گردیده که شكل زیر 
برنامه  اول  مرحله  مي دهد.  نشان  را  استراتژی  این  سه گانه  مراحل 
مشتمل بر استفاده از اورانیوم بومی در راکتورهای آب سنگین تحت 
فشار است1. این فرآیند راندمان باالیی داشته و منجر به تولید انرژی 
بر   PHWR راکتورهای  انتخاب  مي شود.  شكافت  قابل  پلوتونیوم  و 
باالی  میزان  و  اورانیوم محدود هند  منابع  از  بهینه  استفاده  مبنای 
بازفرآوری  وسیله  به  دوم،  مرحله  در  است.  بوده  تولیدي  پلوتونیوم 
سوخت مصرف شده در مرحله نخست درکنار بكارگیری پلوتونیوم 
توریوم  و  شده  فقیر  اورانیوم  سریع2،  زاینده  راکتورهای  در  حاصل 
نیز می توانند سوخت هسته ای قابل شكافت اضافی تولید کنند که 

سامیه کوکبی
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به  دقت تنظیم شده باشد.
ساخت  با  و  میالدی   1969 سال  در  عماًل  هند  هسته ای  برنامه 
نیروگاه هسته ای تاراپور3 در نزدیكی بمبئی آغاز گردید. ساخت این 
مجموعه نیروگاهی که مجموعاً 5 سال به طول انجامید مشتمل بر 
دو واحد نیروگاهی بود که با همكاری امریكا با استفاده از راکتورهای 
تضمین  راکتورها،  نوع  این  انتخاب  علت  شد.  ساخته  آب جوشان4 
بكارگیری  در  تجربه  سریع  کسب  به  نیاز  و  آنها  مطلوب  عملكرد 
نیروگاه  راکتورهای  ساخت  در  است.  بوده  هسته ای  نیروگاه های 
نقش صنایع  کار می باشند  در حال  نیز  در حال حاضر  که   TAPS

هند بسیار کمرنگ بوده به گونه ای که فعالیت های آن ها محدود به 
ارایه خدمات و ساخت ساختمان ها بوده و کلیه  قراردادهای نصب، 

تجهیزات و سوخت مورد استفاده، وارداتی بوده اند.
واحدهای  نخستین 
هند   PHWR نیروگاهی 
واحدهای اول و دوم نیروگاه 
بودند.  راجستان5  هسته ای 
ساخت  برای  برنامه ریزی 
این نیروگاه در سال 1964 
طبق  و  رسید  اتمام  به 
واحدهای   ساخت  برنامه، 
به   RAPS-2 و   RAPS-1

کانادا  با  مشترك  صورت 
آغاز شد. این برنامه در واقع 

مشتمل بر ساخت یک راکتور 200  مگاواتی در رواتباتا در نزدیكی 
کاتا در استان راجستان بود که امكان اضافه نمودن یک واحد دیگر 
نیز در آن در نظرگرفته شده بود. این راکتور در واقع مدلی از راکتور 
کانادایی داگالس پوینت بود که در همان زمان در حال ساخت بود 
و در سال 1966 به بهره برداری رسید. بالفاصله بعد از بهره برداری از 
این راکتور، قراردادی برای ساخت واحد دوم نیروگاه راجستان بین 
داگالس  نیروگاه  واقع همانگونه که  در  منعقد گردید.  کانادا  و  هند 
آوری  فن  کسب  جهت  را  الگو  پیش  یک  نقش  کانادا  برای  پوینت 
بومی سازی  در  را  نقشی  نیز چنین  راجستان  نیروگاه  می نمود،  ایفا 

فن آوری هسته ای برای هند بر عهده داشت.
تجربه  نخستین    RAPS-1 راجستان  نیروگاه  یک  واحد  ساخت 
زمینه صنعت هسته ای  گام هاي جدي در  برداشتن  در  صنایع هند 
ساخت  برای  کافی  توان  از  هند  صنایع  زمانی،  مقطع  این  در  بود. 
قطعات هسته ای همچون Calandria، حفاظ های انتهایی، مولد های 
بخار، ماشین های سوخت گذاری، پمپ های آب سنگین و .... برخوردار 
انجام  و  سختگیرانه  کیفی  نیازمندی های  تامین  به  قادر  و  نبوده 
تكنیک های ساخت ویژه الزم نبودند. از سوی دیگر، نیازمندی های 
قطعات جانبی سایت و قطعات متداول تر همچون توربین ها، ژنراتورها، 
بزرگ گردش سیال و غیره  ترانسفورماتورها، چگالنده ها، پمپ های 
نیز به سبب ظرفیت های باالی مورد نیاز عموماً از حد توان سازندگان 

داخلی خارج بود.
و  برنامه ها  این  با  همزمان 
به طور موازی، سازمان انرژی 
را  تجهیزاتی  تهیه  هند  اتمی 
ساخت  سوخت،  تولید  برای 
زیرکونیوم،  آلیاژهای  از  اجزا 
و  راکتور  دقیق  اجزای  تولید 
نمود  آغاز  سنگین  آب  تولید 
الزم  زمینه  بدین ترتیب  تا 
صنعت  بومی سازی  برای  را 

هسته ای فراهم آورد.
در ساخت واحد یک نیروگاه 
تولید  بقیه  و  وارداتی  تجهیزات  درصد   45  )RAPS-1( راجستان 
راکتور  قلب  در  ابتدا  در  که  از سوختی  نیمی  بود. همچنین  داخل 
قرار داده شد نیز مطابق استانداردهای تضمین کیفیت باال، به صورت 
در  راکتور  این  از  انرژی  کسب  نهایت،  در  بود.  گردیده  تهیه  بومی 
 1973 سال  دسامبر  در  آن  از  تجاری  بهره برداری  و   1972 نوامبر 

میالدی آغاز گردید.
از راه اندازی این راکتورها، هند تحقیقات وسیعی را در همه  پس 
این تحقیقات  با راکتورهای تولید برق آغاز کرد.  زمینه های مرتبط 
مشتمل بر ایجاد تحول و تكامل تدریجی برخی جنبه های منحصر به 
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 فرد همچون  پوشش ایمنی دوگانه، سیستم خودکار مدیریت انرژی 
پوشش ایمنی، لوله های بدون درز در Calandria، بسته های سوخت 
این تحقیقات است که  نتیجه  . در  است  بوده  و غیره  تمام جوشی 
امروزه هند در تمامی زمینه های فن آوری هسته ای، زیر ساخت های 
قابل توجهی در اختیار دارد و به این ترتیب، مرحله نخست برنامه 

هسته ای هند اکنون در مرحله صنعتی قرار گرفته است.
صنایع  سطح  ارتقای  برای  هند  اتمی  انرژی  سازمان  عمل،  در 
صنعت  بومی سازی  در  خود  بلندمدت  اهداف  به  نیل  و  کشور  این 
هسته  ای، همكاری درازمدتی را با صنایع این کشور آغاز نمود. این 
مدیریت  سیستم های  زمینه  در  تالش  بر  عالوه  همچنین  سازمان 
کیفیت و ارزیابی کیفیت قطعات ساخته شده، تجهیزات، آزمایشگاه ها 
و  قطعات  ساخت  توسعه،  و  تحقیق  منظور  به  را  کارگاه هایی  و 

ماشینكاری دقیق فراهم نمود و در اختیار صنایع مرتبط قرار داد.

دوران تحریم هسته ای
در سال 1974 و در حالی که واحد شماره 2 نیروگاه راجستان در 
حال ساخت بود، هند دست به انجام آزمایشات هسته ای در ناحیه 
پخاران6 زد. اگرچه این آزمایشات از سوی مقامات هندی صلح آمیز 
به  کانادایی  بود که طرف  آزمایشات  این  از  ولی پس  گردید،  اعالم 
از سوی  نمود.  نظر  هند صرف  برنامه هسته ای  پشتیبانی  از  یكباره 
دیگر، فرانسه نیز که در ساخت یک راکتور زاینده سریع آزمایشی7 با 
هند همكاری می کرد از تامین سوخت الزم برای این راکتور امتناع 
نمود. همچنین آمریكا نیز اعالم داشت که برخالف قرارداد، قادر به 
انجام تعهدات خود در زمینه تامین سوخت نیروگاه TAPS نمی  باشد. 
به این ترتیب، دوران کنترل انتقال فن آوری به برنامه هسته ای هند 

آغاز گردید.
بازپس گیری ناگهانی کلیه کمک ها و پشتیبانی های فنی خارجی، 
برنامه هسته ای هند را دچار عقب افتادگی غیرقابل جبرانی نمود و 
حتی در مقاطعي از زمان، آن را به مرز نابودی کشاند. این شكل از 
تحریم کلیه حمایت هایی که از صنایع هندی به عمل می آمد و نیز 
کلیه کمک هایی که در زمینه تحقیق و توسعه صورت می گرفت را با 
چالش روبه رو نمود . این مشكالت نه تنها بر سر راه تكمیل پروژه های 

مدنظر  بلندمدت  استراتژی های  پیگیری  زمینه  در  بلكه  تمام،  نیمه 
شده نیز وجود داشت.

برخی  در  تاخیر  بروز  به  منجر  تحریم ها  این  اگرچه  این،  وجود  با 
پروژه های در دست اقدام شد ولی در نهایت موجب رشد توانمندی های 
بومی در جایگزینی محصوالت تحت تحریم، فن آوری ها و دانش فنی 
 )RAPS - 2(  گردید. به این ترتیب، واحد شماره 2 نیروگاه راجستان
در حالی که تنها 25 درصد قطعات آن وارداتی بود در سال 1981 به 
بهره برداری رسید. و راکتور FBTR  نیز در سال 1985 با استفاده از 
سوخت کاربید ترکیبی پلوتونیوم - اورانیوم که به صورت بومی تهیه 

شده بود توانست به سطح عملكرد طراحی شده برسد.
راکتورهای  ساخت  در  وارداتی  تجهیزات  به  هند  وابستگی  میزان 
نیروگاه  ساخت  در  که  گونه ای  به  یافت  کاهش  همچنان  بعدی 
مدرس8 و واحدهای بعدی آن کلیه امور پروژه مشتمل بر طراحی، 
ساخت تجهیزات، ساخت ابنیه و بهره برداری به صورت بومی انجام 
گرفت. سهم واردات در ساخت نیروگاه MAPS به 10 الي 15 درصد 

کاهش یافت.
پس از این تجربه، متخصصین هندی در ساخت نیروگاه هسته ای 
در  چرنوبیل  حادثه  از  پس  که  تكنولوژیكی  پیشرفت های  از  نارورا9 
سراسر دنیا رخ داده بود استفاده نمودند. به این ترتیب، در طراحی و 
ساخت این نیروگاه، عالوه بر تجارب ارزشمند داخلی مسایل ایمنی 
نتیجه  الشعاع حادثه چرنوبیل دستخوش تغییراتی شدند. در  تحت 
بین   MAPS NAPS و  نیروگاه های  تغییرات هزینه تمام شده  این 

20  تا 30 درصد افزایش یافت.
هند همچنین یک سوخت هسته ای از نوع اکسید ترکیبی پلوتونیوم 
– اورانیوم10 را توسعه داد تا به عنوان گزینه جایگزین برای اورانیوم 
این  به  باشد.  مطرح   TAPS نیروگاه  در  استفاده  مورد  شده  غنی 
و  گذشته  به  بازگشت  بدون  هند  تحریم ها،  اعمال  از  پس  ترتیب، 
بدون وابستگی به کمک های خارجی در مسیری که انتخاب نموده 

بود حرکت کرده است.

وضعیت کنونی، چشم انداز آینده
در حال حاضر هند 12 نیروگاه هسته ای در حال فعالیت در اختیار 
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و  اعتماد  قابلیت  ایمنی،  تدریج  به  جدید  راکتورهای  طراحی  دارد. 
مزیت اقتصادی راکتورها بهبود یافته است. در این رابطه، هند موفق 
بازرسی حین کار و تعمیر و نوسازی  برای  به توسعه فن آوری هایی 

نیروگاه های قدیمی شده است.
 PHWR نوع  از  نیروگاه   4 ساخت  مشغول  هند  حاضر،  حال  در 
است و 10 نیروگاه دیگر نیز در دست طراحی است. عالوه بر آن، به 
منظور شتاب بخشیدن به رشد انرژی هسته ای، هند در نظر دارد تا 
تعداد محدودی نیروگاه آب سبک را با همكاری خارجی بسازد. به 
این ترتیب، هدف آنی این طرح دستیابی به ظرفیت تولید 20 هزار 
مگاوات برق هسته ای تا سال 2020 میالدي است. شكل زیر روند 
افزایش تولید الكتریسیته هند را تا سال 2052 و نیز میزان سرانه 

تولید برق را برای جمعیت این کشور مطابق برنامه پیش بینی شده 
نشان می دهد.

تجهیزات  و  هند  سنگین  آب  نیروگاه های  تحوالت،  این  کنار  در 
ساخت اجزا از جنس آلیاژ زیرکونیوم تولیدی این کشور نه تنها الزامات 
داخلی بلكه الزامات صادرات را نیز برآورده می سازند. تجهیزات تولید 
از سوخت های هسته ای  تولید گستره وسیعی  به  قادر  سوخت هند 
بر پایه اورانیوم طبیعی، اورانیوم غنی شده، پلوتونیوم و اورانیوم233 
می باشند. تاسیساتی برای انجام عملیات و مصرف انواع مختلفی از 
تاسیسات هسته ای  کلیه  در  و  ساخته شده  رادیواکتیو  پسماند های 
کار  حال  در  هسته  ای  یكپارچه  سیستم  از  بخشی  عنوان  به  کشور 
استحصال  برای  سوخت  بازفرآوری  تاسیسات  همچنین  هستند. 
 PHWR پلوتونیوم از سوخت مصرف شده نیروگاه های

نیز قباًل به بهره برداری رسیده اند.
اگرچه  ترتیب همانگونه که مشاهده می شود،  این  به 
بر مبنای آمار، انرژی هسته ای تنها 2٪ از تولید انرژی 
الكتریكی هند را بر عهده دارد ولی پیشرفت های هند 
حاکی از این حقیقت است که هند فن  آوری الزم براي 

توسعه این صنعت و تامین نیازهای درازمدت امنیت 

چشم انداز سرانه برق هسته ای )کیلووات ساعت( - راست
چشم انداز ظرفیت نصب شده هسته ای )گیگاوات(- چپ
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انرژی خود را داراست. در جدول زیر ظرفیتهاي نصب شده برطبق 
برنامه برای تولید برق در کشور هند تا سال 2052 نشان داده شده 

است.

امروزه هند تنها کشور در حال توسعه است که توانمندی های خود 
را در طراحی، ساخت، بهره برداری و نگهداری نیروگاه های هسته ای 
نشان داده است. این کشور کلیه تجهیزات مربوط را می سازد و مواد 
ویژه و سوخت هسته ای مورد نیاز را تولید می کند. همچنین حمایت 
کشور  نهم  ساله  پنج  برنامه  طول  در  نیز  هسته ای  برنامه  از  دولت 
مورد تاکید قرار گرفته است. مجموع این عوامل موجب شده تا هدف 
توسط   2020 سال  در  هسته ای  برق  مگاوات  هزار  به20  دستیابی 

برخی صنایع هند هدفی محافظه کارانه تلقی شود.

جمع بندي
صنعت هسته ای هند با توجه به ظرفیت ها و منابع این کشور شكل 
گرفته است. به این ترتیب و با توجه به فقدان ذخایر اورانیوم کافی 
برای توسعه پایدار صنعت هسته ای، این کشور از دهه 50 میالدی 
برنامه ای را در سه مرحله آغاز کرده است که در طی این برنامه با 
استفاده از اورانیوم موجود کشور در راکتورهای حرارتی، سوخت اولیه 
الزم برای راکتورهای زاینده سریع حاصل می شود. آنگاه با استفاده 
از ذخایر عظیم توریم و زیرساخت ایجاد شده تامین انرژی کشور در 

درازمدت تضمین می گردد.
بلندمدت  برنامه ریزی  منظر  از  را  بتوان هند  ترتیب شاید  این  به 
در زمینه انرژی هسته ای نمونه بسیار خوبی دانست که تالش های 
تحقیقاتی خود را با منابع موجود خود به خوبی هماهنگ نموده است.

از سوی دیگر با افشا شدن برنامه های تسلیحاتی هند در دهه 1970، 
این کشور با تحریم های هسته ای گسترده ای مواجه شد. اعمال این 

ظرفیت های نصب شده تولید الكتریسته در هند طبق 
برنامه ریزی انجام شده تا سال 2052

تحریم ها اگرچه روند توسعه صنعت هسته ای هند را کند نمود، ولی 
در نهایت موجب افزایش خوداتكایی این صنعت شد به گونه ای که 
صنعت هسته ای هند را به یكی از بومی ترین نمونه ها در جهان تبدیل 
نموده است. باید خاطرنشان ساخت که هند توسعه انرژی هسته ای 
خود را بر پایه انواع مختلفی از راکتورها قرار داده است. این کشور 
اولین راکتورهای خود را از نوع BWR انتخاب نمود که علت این امر 
کارایی خوب راکتورها، نیاز به دستیابی سریع به منابع انرژی جدید 
و کسب تجربه در صنعت انرژی هسته ای بوده است. پس از آن و با 
توجه به برنامه بلندمدت خود، این کشور عمدتاً به سوی راکتورهای 
آب سنگین از نوع CANDU حرکت کرده است. انتخاب راکتورهاي 
این  هسته  ای  برنامه  در  آن ها  در  پلوتونیوم  تولید  به سبب   BWR

کشور از اهمیت خاصي برخوردار بوده است. در عین حال، با توجه 
به نیاز این کشور به راکتورهای زاینده سریع )FBR( درمرحله دوم 
برنامه هسته ای، برنامه های گسترده ای هم بر روی استفاده و توسعه 

این نوع از نیروگاه ها در هند انجام شده است.
در حال حاضر هند دارای 12 نیروگاه هسته ای و بیش از 220  راکتور 
هزار  سال 2020 صدور 20  تا  دارد  نظر  در  کشور  این   . می باشد 
مگاوات ظرفیت جدید تولید برق هسته ای در کشور ایجاد نماید. هند 
یكی از قدرت های هسته ای دارای سالح های اتمی بوده و در معاهده 

منع گسترش سالح های هسته ای نیز عضویت ندارد.

1 - PHWRs

2 - FBRs

3 - Tarapur Atomic Power Station )TAPS(

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(

توضیحات:

انرژی های نو
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وضعيت زغال سنگ کشور
تجزیه و تحلیل وضع موجود و شناسائي فناوري هاي نوین سیستم عرضه انرژي در بخش زغال سنگ

در  زغال سنگ  استخراجي  و  اکتشافي  فعالیتهاي  عمده  ایران،   در 
سرمایه  نداشتن  بدلیل  خصوصي  معادن  مي باشد.  دولت  اختیار 
توانائي  مدرن،  تجهیزات  و  ماشین آالت  به  دسترسي  عدم  و  کافي 
مورد  فناوري هاي  ندارند.  را  خود  استخراجي  فعالیت هاي  توسعه 
استفاده کنوني، عموماً قدیمي است و نیاز به جایگزیني فناوري هاي 
به  نیاز  بخش  این  توسعه  مي باشد.  محیط زیست  با  سازگار  و  نوین 
سرمایه گذاري داخلي و خارجي و حمایت دولتي دارد. محصوالت و 
فرآورده هاي حاصل از زغال سنگ در صنایعي نظیر فوالد، شیمیائي، 
مي گیرند.  قرار  استفاده  مورد  شوینده  و  الستیک سازي  رنگ سازي، 
فلزي  غیر  و  فلزي  بر  انرژي  در صنایع  انرژي  منبع  این  از  مي توان 
و همچنین نیروگاه هاي برق استفاده نمود. جهت استفاده اقتصادي 
دقیق  مطالعات  به  بخشهاي مختلف صنعت،  در  ماده  این  از  بیشتر 

امكان سنجي نیاز است. 

بخش زغال سنگ در کشور در خدمت صنایع فوالد بوده و هماهنگ 
برق  صنعت  در  زغال سنگ  از  استفاده  مي یابد.  رشد  آن،  توسعه  با 
هنوز توسعه نیافته است. برنامه هاي توسعه اي در بخش فوالد و برق 
توجه  قابل  ذخایر  به  توجه  با  نمي شوند.  تدوین  یكپارچه  بصورت 
هم  و  نیروگاهي  بخش  در  هم  زغال سنگ  باالي  تقاضاي  و  موجود 
در صنایع فوالد، در داخل و خارج کشور، بخش زغال سنگ کشور، 
برنامه هاي  تدوین  با  تا  دارد  را  مستقل  صنعتي  به  تبدیل  قابلیت 
توسعه اي، فعالیتهاي اکتشاف و توسعه و تولید را متناسب با میزان 
تقاضاي داخلي و خارجي و در راستاي تنوع بخشي به منابع تامین 
این  برجسته  و  مهم  ویژگیهاي  از  یكي  دهد.  توسعه  کشور،  انرژي 
صنعت، اشتغال زایي فراوان آن مي باشد که سبب توسعه کارآفریني و 
ایجاد زمینه هاي رشد و شكوفایي صنایع زیربنائي مرتبط در مناطق 

زغال خیز مي گردد.

سید صادق ضرغامی
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در کشور  زغال سنگ  نقاط ضعف وضعیت موجود بخش  از  برخي 
با توجه به مطالعات انجام شده و مصاحبه با خبرگان و کارشناسان 

صنعت زغال سنگ به ترتیب ذیل بدست آمده اند:
از منابع زغال سنگ و توسعه  عدم بهره برداري موثر و اقتصادي   •

نیافتن زیرساخت هاي مرتبط در جهت افزایش تولید و تنوع بخشي 
به سبد عرضه انرژي 

• ضعف مدیریت و برنامه ریزي در تخصیص منابع مالي مناسب به 

بخش هاي اکتشاف و استخراج 
گسترش  خارجي جهت  سرمایه گزاري هاي  جلب  به  توجه  عدم   •

فناوري هاي نوین و سازگار با محیط زیست و توسعه بخش هاي اکتشاف 
و استخراج و بدنبال آن صنایع تبدیلي، انرژي بَر و نیروگاه هاي برق

• ساختار نامناسب بخش زغال سنگ کشور و لزوم بازنگري ساختاري 

مطابق با سیاستهاي کلي اصل 44 و با بهره گیري از نتایج تجربیات 
موفق کشورهاي جهان 

• تعیین دستوري قیمت زغال سنگ و عدم ارتباط آن با مكانیزم بازار
• عدم توجه کافي به خدمات رفاهي کارگران، ایمني معادن و آثار 

زیست محیطي بخش هاي استخراج، فرآوري و تبدیل زغال سنگ
• عدم توجه کافي به توسعه امور پژوهشي جهت ارتقاي فناوري هاي 
کنوني و جایگزیني فناوري هاي نوین با توجه به تجربیات موفق جهاني

از  استفاده  عدم  بدلیل  زغال سنگ  باالي  شده  تمام  هزینه   •

ماشین آالت مدرن در بخش هاي استخراج و اکتشاف
• محدودیت هاي ناشي از شرایط سیاسي و تحریم هاي بین المللي بر 

توسعه بخش زغال سنگ و فعالیت هاي مرتبط

نگاهي به وضعیت زغال سنگ در جهان
نظیر  مهمي  مسائل  بنابر  جهان  در  زغال سنگ  تقاضاي  و  عرضه 
زغال سنگ،  از  استفاده  در  پاك  فناوري هاي  به  دسترسي  قابلیت 
به  بخشي  تنوع  اعمال سیاست هاي  گاز،  و  نفت  قیمت هاي  افزایش 
یا  و  انرژي  امنیت  افزایش  جهت  در  انرژي  تقاضاي  و  عرضه  سبد 
بهره وري اقتصادي،توجه به مسائل ایمني نیروگاه هاي برق )خصوصاً 
افزایش مي باشد.  به  رو  ژاپن(،  فوکوشیماي  از حادثه هسته اي  پس 
در  برقي  نیروگاه هاي  سوخت  تامین  در  سهم  بیشترین  زغال سنگ 

جهان را دارا مي باشد و پیش بیني مي شود که تا سال 2030 همچنان 
سهم عمده در تولید برق در جهان را حفظ نماید. سهم کنوني این 
اولیه جهان 30/3٪ بوده و پیش بیني  انرژي  از مصرف  انرژي  منبع 

مي شود سهم آن تا سال 2030 برابر 32٪ گردد. 
سال 1999 آخرین سال روند کاهش تولید بود و در سال 2010 
میزان تولید زغال سنگ 61 درصد  باالتر از سال 1999 بوده است. 
قسمت عمده این رشد ناشي از رشد تولید زغال سنگ  سخت بوده که 

نسبت به سال 1999،  حدود 73٪  رشد داشته است. 
کشورهاي  در  زغال سنگ  تولید  الگوي  بین  هماهنگی  عدم  یک 
 )OECD( عضو و غیر عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه
در سال ها ي اخیر وجود داشته است. متوسط رشد تولید کشورهاي 
عضو در سال 2010 برابر 0/6 درصد بوده در حالیكه این رقم براي 

کشورهاي غیر عضو 8/2٪ بوده است. 
به  گاز  و  نفت  استخراج  با  مقایسه  در  زغال سنگ   استخراج 
سرمایه گزاري  بسیار کمتر نیاز دارد و تمرکز اصلي بر روي هزینه هاي 
در  اصلي  عامل  متغیر  هزینه هاي  بنابراین  است.  استخراج  متغیر 

تعیین قیمت مي باشند. 
سرمایه گزاري  در صنعت زغال سنگ  نیازمند توسعه هماهنگ عوامل 
متعددي در زنجیره تامین مانند معادن، خطوط ریلي و بنادر مي باشد. 
در این فرآیند معموالً سهامداران متعدد با اهداف و توانائیهاي متفاوت 

در  زغال سنگ  تقاضاي  و  عرضه    
قابلیت  نظیر  مهمي  مسائل  بنابر  جهان 
دسترسي به فناوري هاي پاک در استفاده از 
زغال سنگ، افزایش قیمت هاي نفت و گاز، 
سبد  به  بخشي  تنوع  سیاست هاي  اعمال 
افزایش  انرژي در جهت  تقاضاي  و  عرضه 
امنیت انرژي و یا بهره وري اقتصادي،توجه 
به مسائل ایمني نیروگاه هاي برق )خصوصًا 
پس از حادثه هسته اي فوکوشیماي ژاپن(، 

رو به افزایش مي باشد 
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مالي درگیر هستند. در نتیجه، سرمایه گزاري هاي حمایتي معموالً با 
تاخیر انجام مي پذیرد  و سبب ایجاد مشكالتی مي گردد . 

قیمت باالي زغال سنگ  کک شو سبب جلب سرمایه گزاران جهت 
توسعه پروژه هاي  زغال سنگ  متالورژي در سراسر جهان شده است. 
قرار است  پروژه هاي  مهم  جدیدي در موزامبیک و روسیه شروع بكار 

نمایند.
حال  در  زغال سنگ   صنعت  در  خارجي  مستقیم  سرمایه گزاري  
زغال سنگ   آینده  نیاز  که  چین  و  هند  خصوصاً  مي باشد.  گسترش 
خود را با سرمایه گزاري  مستقیم در پروژه هاي  خارجي مخصوصاً در 

استرالیا، اندونزي و موزامبیک،  تامین مي نمایند.

سهم هریک از حامل هاي انرژي در تامین انرژي اولیه جهان در سال 
2010 و پیش بیني آن تا سال 2035 در نمودار ذیل ارائه شده است. 
تامین  در  بیشترین سهم  مي شود،  مشاهده  نمودار  در  که  همانطور 
ترتیب  به  آن  از  و پس  نفت  را  تا سال 2035  دنیا  در  اولیه  انرژي 
انرژي  هاي  مي باشند.  دارا  هسته اي  و  تجدیدپذیر  گاز،  زغال  سنگ، 

را  تا سال 2035  از سال 2010  تقاضا  مقدار  بیشترین  تجدید پذیر 
دارا مي باشند. گاز با اختالف کمي پس از انرژي هاي تجدید پذیر قرار 

دارد، پس از آن زغال سنگ و در جایگاه آخر، نفت و انرژي هسته  اي 
قرار دارند.

پیش بیني  میزان سهم هریک از حامل هاي انرژي در تامین سوخت 
از  بهره برداري  جهت  الزم  سرمایه گزاري  میزان  و  برق  نیروگاه هاي 
این نیروگاه ها طي سالهاي 2011 تا 2035، در نمودار ذیل نمایش 
داده شده است. همانطور که مشاهده مي شود سهم زغال سنگ در 
تامین سوخت نیروگاه هاي برقي طي بازده زماني مشخص شده،  در 
باالترین سطح قرار دارد. پس از آن،  گاز، هسته اي، برق آبي، بادي و 

خورشیدي به ترتیب در جایگاه هاي بعدي قرار دارند.
مختلف  حامل هاي  از  حاصل  برق  شده  تمام  هزینه  ذیل  نمودار 
انرژي بر طبق مدارك موجود مطالعات انجام شده در سطح دنیا را 
 MIT نشان مي دهد. در آمریكا طبق مطالعات انجام شده در دانشگاه
هر  بازاي  دالر  تمام شده 62  هزینه  با  زغال سنگ  در سال 2009، 

مگاوات ساعت، پائین ترین هزینه تمام شده را نسبت به گاز 
و هسته اي دارد. گاز با هزینه تمام شده 65 دالر بازاي هر 
مگاوات ساعت و هسته اي، 84 دالر بازاي هر مگاوات ساعت، 
به ترتیب در جایگاه هاي بعدي قرار دارند. در مطالعه اي که 
در اتحادیه اروپا در سال 2008 انجام پذیرفته نیز زغال سنگ 
با هزینه تمام شده 62 تا 65 دالر بازاي هر مگاوات ساعت، 
پائین ترین هزینه تمام شده را نسبت به گاز و هسته اي در 
اختیار دارد. در سالهاي 2004 و 2006 و 2008 مطالعاتي 
سال  در  که  پذیرفته  انجام  انگلیس  در  مختلف  سازمان هاي  توسط 
مگاوات  هر  بازاي  دالر   51 با  زغال سنگ  شده  تمام  هزینه   2004
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هر  بازاي  دالر  تا 53  با 51  در سال 2006   باالتر،   از همه  ساعت 
مگاوات ساعت از همه پائین تر و در سال 2008 هزینه تمام شده آن 
با مقدار 82 دالر بازاي هر مگاوات ساعت، بین هزینه تمام شده گاز 

و هسته اي برآورده شده است. 
 ،2004 سال  در  کانادا  و  آمریكا  در  شده  انجام  مطالعات  طبق 
هسته اي  و  گاز  به  نسبت  را  شده  تمام  هزینه  کمترین  زغال  سنگ 

داشته است.
نیروگاهي  بخش  در  زغال سنگ  پاك  فناوري هاي  جدید  نسل 
تولید  مبناي  بر  زغال سنگ سوز  ترکیبي  نیروگاه هاي سیكل  شامل 
گاز طبیعی از زغال سنگ )سیكل ترکیبي گازي یكپارچه(  در حال 
گسترش مي باشند.  بازده این نیروگاه ها 42 تا 45 درصد مي باشد. 
و  ژاپن  اسپانیا،  هلند،  آمریكا،  در  نیروگاه   6 حدود  حاضر  حال  در 
جمهوري چک، با این فناوري در حال کار مي باشند و 12 نیروگاه نیز 

در چین، آمریكا، ژاپن و هلند، در دست احداث مي باشند. 
در صنایع تبدیلي خصوصاً تولید فرآورده های نفتی از زغال سنگ، 
 آفریقاي جنوبي بزرگترین کارخانه در حال بهره برداري را در سطح 
جهان در اختیار دارد. فناوري هاي جذب و ذخیره سازي کربن و  تولید 
طي  را  تجاري سازي  و  تحقیق  مراحل  نیز  زغال سنگ  از  هیدروژن 
مي  نمایند. ژاپن در خصوص ساخت تجهیزات و صدور خدمات فني 
و مهندسي فناوري هاي پاك زغال سنگ جزو کشورهاي برتر جهان 

مي باشد. 
سرمایه گزاري هاي توسعه اي کنوني در دنیا عمدتاً جهت نیروگاه  هاي 
زغال سنگ سوز با فناوري هاي پاك، جذب و ذخیره سازي کربن، تولید 
هیدروژن،  بازیافت متان از الیه هاي زغال سنگي،  تولید فرآورده های 
توسعه  و  طبیعی  گاز  به  زغال سنگ  تبدیل  زغال سنگ،  از  نفتی 
زیر ساخت ها نظیر ظرفیت هاي حمل و نقل،  بنادر، راه آهن و افزایش 

ظرفیت جابجائي کاال در بنادر، انجام مي پذیرد.
ظرفیت  هماهنگي  زغال سنگ،  کننده  صادر  کشورهاي  براي 
و  دارد  اهمیت  بسیار  کشورها،  آن  صادراتي  اهداف  با  زیرساخت ها 
سرمایه گزاري هاي الزم جهت توسعه زیرساختها باید جزو اولویت  هاي 

آن کشورها در نظر گرفته شوند. 
مستقیم  فناوري،  سرمایه گزاري هاي  مهم گسترش  عوامل  از  یكي 

خارجي و  تشكیل شرکتهاي بین المللي تحقیق و توسعه مي باشد. به 
این منظور اتخاذ سیاست هاي مناسب و تنظیم موثر قوانین بازار از 

کارهاي مهمي است که باید صورت پذیرد.
با توجه به مطالعات ترازیابي و نظرات خبرگان صنعت زغال سنگ 
کشور،  اقدامات ذیل جهت نیل به وضعیت مطلوب در این صنعت، 

ضروري بنظر مي رسد:
جهت  کشور،  سنگ  زغال  بخش  ساختار  در  بازنگري  لزوم   •

بهره برداري اقتصادي از معادن و افزایش بهره وري نیروي انساني
• لزوم انسجام در سیاست گزاري ها و برنامه ریزي ها در بخش هاي 

مختلف زغال سنگ
• جلب سرمایه گزاري هاي خارجي جهت توسعه اکتشاف و تولید

سرمایه گزاران  ورود  جهت  مناسب  قوانین  تنظیم  و  بستر سازي   •
خارجي به کشور

• تشكیل شرکتهاي بین المللي جهت گسترش پژوهش و توسعه و 
فناوري هاي نوین

• لزوم جایگزیني فناوري هاي قدیمي با فناوري هاي نوین
• تامین ماشین آالت و تجهیزات مدرن مورد نیاز فعالیتهاي اکتشاف 

و استخراج، جهت افزایش بهره وري اقتصادي
به  تامین کاال )پشتیباني  ایجاد بستر الزم مانند توسعه زنجیره   •
و  پروژه ها(  و  عملیات  نیاز  مورد  کاالي  اقتصادي  و  باکیفیت  موقع، 

پرورش نیروی انسانی، جهت ورود فناوري هاي نوین به کشور
• لزوم انجام مطالعات دقیق و به روز در خصوص مقایسه فني و 

اقتصادي نیروگاه هاي زغال سنگ سوز.
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 مروري برظرفيت خطوط لوله انتقال
نفت خام حوزه خليج فارس

زیر نظر: دکتر محمدباقر نوبخت، معاون پژوهش هاي اقتصادي
گروه پژوهشي امور زیربنایي

مدیر گروه پژوهشي: مهندس اکبر ترکان
تهیه کنندگان: حامد فرنام، میثم شهبازي، علي خواجوي

سازمان تهیه کننده: مرکز تحقیقات استراتژیک

چكیده
در بررسي حوزه هاي مهم عرضه و تقاضاي نفت خام مشاهده مي شود که موقعیت جغرافیایي کشورهاي مهم تولیدکننده و عرضه کننده با موقعیت 
جغرافیایي کشورهاي عمده مصرف کننده انطباق ندارد. طبیعي است که در چنین شرایطي مسئله حمل و نقل نفت خام از تولیدکننده به مصرف کننده 
اهمیت باالیي پیدا مي کند. نفت خام تولیدي باید از دریاها و اقیانوس ها و گذرگاه ها و تنگه هاي مختلف و یا از کیلومترها خط لوله عبور کند تا در 
منطقه اي دیگر در اختیار مصرف کننده قرار گیرد. روزانه بیش از 42 میلیون بشكه نفت خام و معادل 53 درصد از کل نفت تولیدشده جهان از پنج 
تنگه حیاتي عبور داده مي شود که سه مورد از آنها حدود 46 درصد از کل عرضه جهاني نفت خام را به خود اختصاص داده اند. در این میان، تنگه 
هرمز با انتقال 17 میلیون بشكه در روز بیش از 20 درصد از ترانزیت کل نفت خام جهان را در اختیار دارد و به همین دلیل نخستین و مهم ترین نقش 
را در نقل و انتقاالت نفتي ایفا مي کند. با توجه به اهمیت این تنگه در معادالت سیاسي و اقتصادي بین المللي، در این گزارش به بررسي ظرفیت هاي 

جایگزین تنگه هرمز در قالب خطوط لوله انتقال نفت خام از منطقه خلیج فارس پرداخته شده است.



79

معرفی 
گزارش 

کتاب و مقاله

نقش گاز طبيعي در امنيت 
ملي ايران روسيه و قطر 

)مطالعه تطبيقي(

تهیه کنندگان: : اکبر ترکان، زینب ابوطالبي و حامد فرنام
سازمان تهیه کننده: مرکز تحقیقات استراتژیک

چكیده
قرن  دو  در  بین المللي  مسائل  و  انرژي  بین  تنگاتنگ  رابطه 
گذشته،پارادایم هاي بین المللي خاص خویش را به وجود آورده و امنیت 
کشورها را درپیوندي غیر قابل تردید با مسائل بین المللي قرار داده 
است. لذا انرژي و امنیت ملي دو مقوله به هم پیوسته قلمداد مي شوند. 
پارادایم جدید  یكم، یک  و  بیست  قرن  آغاز  و  بیستم  قرن  پایان  در 
در باب انرژي در حال شكل گیري است که متأثر از تحوالت فناوري 
منابع سوخت هاي  به  دسترسي  میزان  هم چنین  و  زیست محیطي  و 
فسیلي و تقاضاي جهاني مي باشد. در این بین سهم رو به رشد گاز 
طبیعي در سبد انرژي مصرفي جهان از 23/7 درصد در 2011 به 28 

درصد در 2030 نشان دهنده اهمیت روز افزون گاز طبیعي مي باشد.
پارادایم گاز طبیعي، مبتني بر افول عصر نفت است و کشورها را در 

معرض یک انتخاب قرار داده است. 
ایران با در اختیار داشتن دومین ذخایر گازي جهان در این فرآیند 
جایگاه مهمي را دارد. از نظر تولید گاز طبیعي، جمهوري اسالمي ایران 
جایگاه معتبري در جهان دارد ولي به دلیل مصرف بي رویه داخلي و 
عادت مسرفانه در کلیه زمینه هاي صنعتي،خانگي و تجاري متاسفانه با 
توجه به تولید بیش از 500 میلیون متر مكعب گاز طبیعي در روز در 

کشور، مقدار زیادي از آن به دلیل باال بودن شدت انرژي، هدر مي رود. 
این ظرفیت عظیم به جاي خود به قدرت سیاسي و اقتصادي مناسب 
تبدیل نشده است؛ بررسي هاي صورت گرفته در طي این تحقیق نشان 
توسعه صنعت گاز طبیعي در  و  مي دهد که علي رغم سرمایه گذاري 
کشورهاي اصلي رقیب ایران در این عرصه، یعني قطر و روسیه، ایران 

اقدامي براي بهره برداري از این مزیت اقتصادي انجام نداده  است.
در بررسي عملكرد روسیه مشاهده مي کنیم چگونه پس از فروپاشي 
اتحاد جماهیر شوروي سابق با روي کار آمدن نظام جدید مدیریتي در 
روسیه و ابتكارات پوتین، این کشور توانسته نقش برجسته اي در تأمین 
انرژي اروپا ایفا نماید و پیوندي بین اقتصاد و امنیت روسیه و اقتصاد و 

امنیت اروپا برقرار نماید. 
از سوي دیگر کشور قطر با توسعه گسترده میدان گازي گنبد شمالي 
عنوان قطب  به  دارد  است سعي  ایران مشترك  پارس جنوبي  با  که 
LNG اصلي اقتصادي در جنوب خلیج فارس تبدیل شود و با صادرات
نقش جهاني برجسته اي در اقتصاد و امنیت قطر ایفا نماید. این کشور 
همچنین توانسته است با صادرات گاز طبیعي از طریق خط دولفین 

به کشورهاي همسایه خود اهمیت منطقه اي خویش را ارتقاء بخشد.
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بررسي سياستهاي راهبردي انرژي و نقش قوانين
مرتبط در آينده انرژي کشور

کتاب مورد نظر در چهار مرحله تنظیم شده است. در مرحله اول کتاب 
کلیه اسناد و قوانین مرتبط به انرژي درکشور بررسي گردیدند و کلیه موارد 
همسو و ناهمسو در آنها با اسناد باالدستي راهبردي پروژه مشخص شدند. 
در مرحله دوم با بررسي جغرافیاي منابع و مصارف انرژي در کشورها و 
مناطق مختلف جهان و دسته بندي و رتبه بندي آنها و نیز بررسي و ارزیابي 
وضعیت منابع و مصارف و سیاستهاي انرژي در12 کشور با تجربیات برتر 
و منتخب، به ارائه برآیند سیاستها و عملكرد کشورهاي با تجربیات برتر 
پرداخته شد. در مرحله سوم با بررسي و ارزیابي وضعیت منابع و مصارف و 
سیاستها و قوانین انرژي در کشور، و تحلیل و تبیین نقاط قوت و قابلیت ها و 
امكانات و فرصت ها و نقاط ضعف و تهدیدات و با استفاده از برآیند تجربیات 
برتر کشورهاي منتخب، تحلیل شكاف بین وضعیت موجود و برآیند نتایج 
تجربیات برتر ارائه شده است. همچنین در این مرحله از بررسي و ارزیابي 
نتایج نقاط ضعف سیاستها و عملكرد مرتبط در کشورهاي منتخب در 
مقایسه با سیاستها و عملكرد موفق در تجربیات برتر، در تحلیل و تبیین 

نقاط ضعف وضعیت موجود انرژي در کشور استفاده گردیده است. 
مرحله چهارم و ارائه وضع مطلوب، مهمترین مرحله از این تحقیق مي باشد. 
در این مرحله، باستناد روش شناسي تحقیق و برپایه قابلیت ها و محورهاي 
کلیدي سند چشم انداز و براساس سیاستهاي کلي اصل 44 و با تبیین 
زنجیره ارزش صنایع انرژي، و استفاده از تجربیات برتر و تحلیل شكاف، 
مكانیسم کسب و کار این صنایع، چشم انداز، اهداف کالن و مأموریت 
بخش انرژي کشور و چشم انداز و اهداف و مأموریتهاي هر یک از حوزه هاي 
هفت گانه انرژي در نفت و گاز، پاالیش، پتروشیمي، برق، صنایع انرژي هاي 
تجدیدپذیر و انرژي اتمي تدوین گردیدند. سپس با بهره گیري از نظرات 
خبرگان و کارشناسان ذیصالح، و اولویت بندي و دسته بندي موضوعات 
راهبردي، راهبردهاي اثربخش براي به فعلیت درآمدن فرصت هاي راهبردي 
و منفعت هاي راهبردي حاصل از تحقق این فرصت ها در جهت رسیدن 
به وضع مطلوب و چشم انداز و اهداف کالن و مأموریتهاي بخش انرژي 

مشخص گردیدند. حساسیت و 
بذل توجه کامل به گلوگاه ها و 
تنگناها و پارادایم هاي وابسته 
راهبردهاي  ارائه  و  آنها  به 

اثربخش مرتبط به رفع این گلوگاه ها 
و تنگناها و پارادایم ها براي رسیدن به فرصت هاي راهبردي که در این 
مرحله عنوان شده، از اهمیت بسزائي برخوردار است. مجموعه سیاستهاي 
راهبردي و راهبردهاي اثربخش بصورت یكپارچه ارائه گردیده و جداسازي و 
اجراي بعضي از سیاستهاي راهبردي و راهبردهاي مرتبط بدون پیاده سازي 
یكپارچه همه آنها انتظار تحقق چشم انداز و اهداف کالن یكپارچه انرژي را 
اصالً برآورده نمي نماید. بدین لحاظ این سیاستهاي راهبردي در برگیرنده 
پیكره یكپارچه اي از چشم انداز، اهداف کالن، مأموریتها و راهبردهاي 
اثربخش انرژي کشور و حوزه هاي مختلف آن مي باشد. اهم مأموریت هاي 
بخش انرژي براي رسیدن به چشم انداز و قابلیت هاي کلیدي و اهداف 
کالن بخش انرژي تعیین گردیده و متناسب و یكپارچه و هماهنگ با 
این مأموریت هاي بخش انرژي، اهم مأموریت هاي حوزه هاي مختلف انرژي 
مشخص گردیده اند. براي ایجاد یكپارچگي در چشم اندازها و اهداف کالن 
و مأموریتها و راهبردهاي حوزه هاي مختلف انرژي از روش یكپارچه سازي 
قابلیت هاي کلیدي چشم انداز آنها و نیز یكپارچه سازي مؤلفه هاي کلیدي 

مأموریت آنها استفاده شده است. 
بخش پنجم از مرحله چهارم این تحقیق، مهمترین بخش از این مرحله 
است. که در آن در 19 موضوع راهبردي، با تبیین اولویت و دسته بندي آنها، 
راهبردهاي اثربخش مرتبط ارائه گردیده اند. این بخش در ماهیت خود ارائه 
» سندملي راهبردهاي انرژي کشور« مي باشد. شایان توجه است که در هر 
مرحله از این تحقیق، بر اجراي بخشي از روش شناسي کلي این تحقیق 
تأکید شده است. بدین لحاظ، حسب ضرورت اجزاء آن بخش از مدل، در 

مرحله مربوطه، بطور کامل باز و تشریح و پیاده گردیده است. 

نویسنده: محمد آقایی تبریزی و همكاران     سازمان تهیه کننده: موسسه مطالعات بین المللی انرژی
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