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 مهمترين بعد اليحة هدفمند كردن يارانه ها، مسألة افزايش 
از  و  نيست  تازه  موضوع  اين  است.  انرژى  حامل هاى  قيمت 
حدود بيست سال پيش و از برنامة اول مورد توجه بوده است 
و بسيارى از مفاد اليحة اخير نيز قبًال در طرح تحول اقتصادى 

مطرح بوده است.
با توجه به سابقة موضوع، نشرية اقتصاد انرژى در گذشته 
در چندين مقاله، از ابعاد مختلف به بررسى آن پرداخته است. 
عواملى  چه  انرژى  حامل هاى  قيمت گذارى  در  كه  نوشته ايم 
بايد مورد توجه قرارگيرد. و توضيح داده ايم كه توجه صرف 
به قيمت تمام شده يا قيمت هاى منطقه اى (جهانى) نمى تواند 
مالك قيمت گذارى حامل هاى انرژى باشد. ديدگاه هايمان را نيز 

برشمرده ايم و استدالل كرده ايم كه مشكالت مصرف نامطلوب 
و نامناسب انرژى در كشور صرفًا با اصالح قيمت ها اصالح 
نخواهد شد و نيازمند بكارگيرى راه كارهاى غيرقيمتى است. 
اما  شوند،  اصالح  بايد  قيمت ها  كه  نداريم  و  نداشته  ترديدى 
قائل به شرايط و مقدمات و تدريج بوده ايم. خوانندة عالقه مند 
انرژى  اقتصاد  مختلف  شماره هاى  به  رابطه  اين  در  مى تواند 

رجوع كند.
اما آنچه در اين اين نوشتار به آن خواهيم پرداخت، يكى 
از ديگر ابعاد مهم اليحة هدفمند كردن يارانه ها است كه نياز 
به توجه جدى دارد، و آن مسألة چگونگى محاسبة يارانه در 
اين اليحه و برخورد اين اليحه با قدرت خريد مردم است. در 

اليحة هدفمند كردن يارانه ها 
و قدرت خريد ايرانيان 
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اليحة هدفمند كردن يارانه ها قيمت فرآورده هاى نفتى در بازار 
جهانى (بازار منطقة خليج فارس) به عنوان قيمت هاى واقعى در 
نظر گرفته شده و از آنجا كه قيمت هاى جهانى بر مبناى دالر 
اعالم مى شوند، طبعًا اين قيمت ها براساس نرخ رسمى تبديل 
با  آن  مابه التفاوت  و  است  شده  تبديل  ريال  به  دالر،  به  ريال 
قيمت هاى فعلى داخلى فرآورده هاى نفتى به عنوان يارانه در نظر 
گرفته شده است. البته اين كه آيا اين تعريف از يارانه تعريف 
صحيحى است يا نه، جاى بحث دارد، چراكه اگر يارانه بعنوان 
معادل فارسى سوبسيد در نظر گرفته شده باشد، كه چنين نيز 
قيمت  مابه التفاوت  به  سوبسيد  اقتصادى،  ادبيات  در  هست، 
تمام شدة يك كاال و قيمت فروش آن (اگر كمتر از قيمت تمام 
شده باشد) اطالق مى شود، در صورتى كه قيمت هاى منطقه اى 
ربطى به قيمت تمام شده ندارد. اما موضوع اصلى اين نوشته 
اين نيست بلكه موضوع نرخ برابرى ريال با دالر و ارتباط آن 

با قدرت خريد مردم است.
نرخ  كه  نيست  مرسوم  اقتصادى  محاسبات  در  معموالً 
تبديل پول داخلى كشورها به دالر يا هر ارز خارجى ديگر، 
هر  اگر  ديگر  عبارت  به  باشد.  خريد  قدرت  كنندة  منعكس 
دالر آمريكا برابر با 980 تومان ايران يا مثًال 5/5 كرون نروژ 
است، معنى آن اين نيست كه لزومًا آنچه (سبدى از كاالها و 
خدمات) را كه در آمريكا مى توان با يك دالر خريدارى كرد، 
در ايران مى توان با 980 تومان، و در نروژ مى توان با 5/5 كرون 
خريد، و ممكن است قدرت خريد آن ميزان تومان در ايران 
و يا آن ميزان كرون در نروژ، بيشتر از يك دالر در آمريكا يا 

كمتر از آن باشد.
تعيين نرخ برابرى پول داخلى كشورها به ارزهاى خارجى، 
به سابقة تاريخى اين پول ها و برابرى آن ها، به شرايط مختلف 
اقتصادى كشورها، به وضعيت انحصارى بودن يا رقابتى بودن 
بازار ارزهاى خارجى در اين كشورها، و به سياست گذارى هاى 
دولت ها و بانك هاى مركزى كشورها ارتباط دارد. اما همان گونه 
و  داخلى  خريد  قدرت  كردن  برابر  به  لزومًا  شد  اشاره  كه 

خارجى اين پول ها ارتباط ندارد.
اين مسأله كه نرخ تبديل ارزها منعكس كنندة قدرت خريد 
نيست، در مقايسه هاى بين المللى بين كشورها مشكل بوجود 
مى آورد. وقتى ما توليد ناخالص داخلى سرانة كشورها را به 
پول ملى آن ها محاسبه مى كنيم براى اين كه بتوان اين شاخص 
اين  طبعًا  كرد،  مقايسه  يكديگر  با  مختلف  كشورهاى  در  را 
همة  سرانة  ملى  ناخالص  توليد  ولذا  نيست.  ممكن  مقايسه 
واحد  ارز  يك  به  آن ها  پول  تبديل  نرخ  مبناى  بر  را  كشورها 

تبديل  (دالر)  ارز  آن  به  است)  دالر  هم اكنون  (كه  خارجى 
دليلى  همان  به  اما  كرد.  يكدست  را  همه  بتوان  تا  مى كنند 
قدرت  كنندة  منعكس  ارزها  تبديل  نرخ  (اين كه  شد  گفته  كه 
خريد نيست)، مقايسة اين عددهاى دالرى شده نيز قضاوت 
درستى را به دست نمى دهد. يعنى نمى توان قضاوت كرد كه 
از  (صرفنظر  دارد  باالترى  سرانة  ناخالص  درآمد  كه  كشورى 
وضعيت توزيع درآمدى) وضعش بهتر از كشور ديگر است. 
به اين منظور در سال 1918 شاخصى تحت عنوان «شاخص 
 (PPP) يا (Power ParityPurchasing) «برابرى قدرت خريد
از  مشخصى  سبد  قيمت  يا  ارزش  مبنا  اين  بر  شد.  پيشنهاد 
كاالها و خدمات در هر كشور بر مبناى ارزش واحد آن در 
كشور مبدأ مقايسه (فعًال دالر آمريكا)، محاسبه مى شود و از 
اين طريق نرخ تبديل ارزى (فرضى) كه منعكس كنندة قدرت 
داخلى  ناخالص  توليد  نهايتًا  و  مى شود  محاسبه  باشد  خريد 
سرانة كشورها بر مبناى برابرى قدرت خريد محاسبه مى گردد 
كه قضاوت دقيق ترى را در مقايسة بين كشورها منتقل مى كند. 
بانك  مانند  بين المللى  مراجع  توسط  همه ساله  محاسبات  اين 
انجام  كشورها  همة  براى  پول  بين المللى  صندوق  و  جهانى 

مى شود.
جدول (1) كه اطالعات آن از سايت صندوق بين المللى 
پول استخراج شده است، نرخ تبديل ارز جارى در 44 كشور 
را، كه نمونة متنوعى از كشورها در مناطق و سطوح اقتصادى 
بر  شده  محاسبه  ارز  تبديل  نرخ  با  مقايسه  در  است،  مختلف 
 PPP Exchange) آن ها  خريد  قدرت  برابرى  شاخص  مبناى 
جدول  آخر  ستون  مى دهد.  نشان   2008 سال  براى   (Rate

ارز  تبديل  نرخ  تفاوت  تا  است  شده  محاسبه  نگارنده  توسط 
 (PPPex) (فرضى) محاسبه شده بر مبناى برابرى قدرت خريد
كه  كند  مشخص  و  دهد  نشان  ارزها  تبديل  جارى  نرخ  با  را 
نرخ جارى چند درصِد نرخ تبديل ارز منعكس كنندة قدرت 

خريد است.
همان گونه كه در جدول مالحظه مى شود و قبًال نيز اشاره 
شد، نرخ برابرى ارز هيچ يك از 44 كشور منتخب در مقابل 
قدرت  كنندة  منعكس  كه  ارزى  برابرى  نرخ  با  آمريكا  دالر 
كشورهايى  اغلب  در  نيست.  مطابق   ،(PPPex) است  خريد 
كه اقتصاد قوى دارند نرخ جارى كمتر از نرخ منعكس كنندة 
خريد  قدرت  كه  مى شود  موجب  اين  و  است  خريد  قدرت 
داخل  از  بيشتر  ازكشورشان  خارج  در  كشورها  اين  مردم 
اقتصاد  با  اغلب  كشورهاى  از  بسيارى  در  باشد.  كشور  آن 
ضعيف تر وضعيت برعكس است و نرخ جارى بسيار بيشتر 
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از نرخ منعكس كنندة قدرت خريد است. و طبعًا قدرت خريد 
داخل  از  كمتر  خود،  كشور  از  خارج  در  كشورها  اين  مردم 

كشورشان خواهدبود.
در جدول (1) در ميان 44 كشور، تنها پنج كشور هستند كه 
نرخ ارز جارى آن ها بيش از 200 درصد بيشتر از نرخ منعكس 
كشور  چهار  اين  ميان  در  ايران  و  است  خريد  قدرت  كنندة 
قرار دارد. در حالى كه در سال 2008 متوسط هر دالر بيشتر 
از9800 ريال بوده است نرخ منعكس كنندة قدرت خريد كمتر 

از 4000 ريال به ازاء هر دالر بوده است و نرخ جارى حدود 
250 درصد باالتر يا دو و نيم برابر نرخ منعكس كنندة قدرت 

خريد بوده است.
آنچه گفته شد اين واقعيت را نمايان مى كند كه نرخ جارى 
تبديل ارز در ايران منعكس كنندة قدرت خريد مردم نيست و 
از اين نظر درسطح نامطلوبى در مقايسه با اغلب كشورهاى 
منطقه اى  قيمت هاى  تبديل  شرايط  اين  در  دارد.  قرار  جهان 
فرآورده هاى نفتى به ريال بر مبناى نرخ هاى جارى تبديل ارز 

نام كشور
نرخ تبديل ارز 
منعكس كننده 
قدرت خريد

نرخ تبديل 
ارز جارى

تفاوت 
نرخ دوم با 
اول(درصد)

0/5780/28649مالت
9/8935/55156نروژ

8/5264/96258دانمارك
1/7021/009459سوئيس

5/1653/672571امارات عربى متحده
1/4861/0873استراليا
0/9140/666773فرانسه
9/2376/8874سوئد
0/8830/666776بلژيك
0/8660/666777ايتاليا
0/8560/666778آلمان
116/57691/1578ژاپن

1/5541/3285نيوزيلند
0/310/28592كويت
3/9513/6492قطر

0/6470/60594انگلستان
3/63/698103اسرائيل
115/687122/2106ايسلند

5/7526/3253110ترينيداد و توباكو
1/4591/7432119برزيل

14/13517/279122جمهورى چك
3/043/75123عربستان سعودى

نام كشور
نرخ تبديل ارز 
منعكس كننده 
قدرت خريد

نرخ تبديل 
ارز جارى

تفاوت 
نرخ دوم با 
اول(درصد)

0/2960/376127بحرين
0/3020/3845127عمان
1/0781/3964130سنگاپور
136/173177/96131مجارستان
1/0451/396134برونئى
1/9022/8044147لهستان
364/523542/56149شيلى

762/8021179/10155كره جنوبى
18/4329/0858158روسيه
1208/501910/04158كلمبيا

4/6357/475161آفريقاى جنوبى
89/594150/76168قزاقستان
5454/529480174اندونزى
1/9283/3915176مالزى
3/7986/8272180چين

3/4396/6445193بوتسوانا
16/66933/446201تايلند

47/932114/8079240سريالنكا
3986/389886248ايران
16/01346/66291هند
0/7462/56343قبرس
23/83883/3061349پاكستان

 جدول 1- مقايسه نرخ تبديل ارز جارى و نرخ تبديل ارز فرضى برمبناى برابرى قدرت خريد در 44 كشور
(1 دالر در مقابل ميزان پول داخلى كشور مورد نظر)
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زيرا  نمى رسد.  نظر  به  منصفانه  آن  مبناى  بر  يارانه  محاسبة  و 
در اين محاسبه قدرت خريد شهروندان براى تأمين حامل هاى 
انرژى ناديده گرفته مى شود و ميزان يارانة واقعى يا مؤثر بسيار 

بيشتر از واقع برآورد مى شود.
فرآورده هاى  منطقه اى  قيمت هاى  آخرين  جدول (2)  در 
نفتى درج گرديده است. از آنجا كه قيمت هاى منطقه اى اين 
ليتر  به  قيمت ها  اين  مى شود،  اعالم  تن متريك  به  فرآورده ها 
دالرى  قيمت هاى  آخر  ماقبل  ستون  دو  در  و  شده اند  تبديل 
منعكس كنندة  ارز  تبديل  نرخ  با  و  جارى  ارز  تبديل  نرخ  با 
قدرت خريد، به ريال تبديل شده اند و براى سهولت محاسبه، 
نرخ اولى 000,10 ريال و دومى 000,4 ريال در نظر گرفته 

شده است.
ستون  دو  ارقام  تفاوت  مى شود،  مالحظه  كه  همان طور 
ماقبل آخر، بسيار زياد است. يعنى اگر يارانه ها را به گونه اى 
محاسبه كنيم كه قدرت خريد مردم در نظر گرفته شود، ميزان 
مردم  خريد  قدرت  كه  است  حالتى  از  كمتر  بسيار  يارانه ها 

لحاظ نگرديده است.
البته ممكن است گفته شود كه بخشى از اين شدت تفاوت 
خريد  قدرت  منعكس كنندة  ارز  نرخ  و  رسمى  ارز  نرخ  ميان 
(PPPex)، خود ناشى از پائين بودن قيمت حامل هاى انرژى 
است كه بخشى از اقالم سبد هزينه را تشكيل مى دهند. اين 
را  تفاوت  همة  مسلمًا  اما  است،  درست  حدودى  تا  حرف 
توجيه نمى كند. در ايران نرخ بازار ارز انحصارى است و نرخ 
جارى و رسمى ارز به صورت انحصارى توسط دولت تعيين 

مى شود. 
نكتة قابل تأمل ديگرى كه در زمينة اين شيوه از محاسبة 
يارانه وجود دارد، مسألة مبهم بودن ميزان آن در آينده است. 

قيمت هاى  يعنى  متغير  عامل  دو  شد،  مالحظه  كه  همان طور 
منطقه اى فرآورده ها و نيز نرخ رسمى تبديل ارز، در اين نحوة 
اولية  محاسبة  در  مى رسد  به نظر  كه  دارند  دخالت  محاسبه 
اليحه، ثابت در نظر گرفته شده اند، اما تأثير تغييرات احتمالى 

آن ها مسكوت گذاشته شده است.
بيش  به  نفت خام  جهانى  قيمت  زمانى كه  پيش  سال  دو 
بعضى  منطقه اى  قيمت  بود،  رسيده  بشكه  در  دالر   140 از 
فرآورده ها به حدود يك دالر در ليتر هم رسيد، كه با احتساب 
ليتر  در  تومان   1000 واقع  در  تومانى   1000 حدود  دالر 
تكليف  شود،  تكرار  وضعيتى  چنين  كه  صورتى  در  مى شود. 
ميزان يارانه ها چه خواهد بود؟ همچنين ممكن است دولت به 
هر دليلى تصميم بگيرد كه نرخ ارز را افزايش دهد. مثًال چند 
هفته پيش صادر كنندگان به دولت فشار مى آوردند كه چنين 
اقدامى را انجام دهد. و در اين مورد نيز اين سؤال قابل تكرار 
خواهد بود كه در اين صورت ميزان يارانه ها چه مقدار خواهد 
بود؟ اليحه اى كه محاسبات اعداد و ارقام آن براساس دو عامل 

متغيير است بايد براى اين سؤال پاسخ داشته باشد.
نكته قابل توجه ديگر، اين است كه گرچه قيمت حامل هاى 
انرژى در ايران، غير منطقى، نا مطلوب و دچار مشكل است اما 
اين مشكالت به قيمت هاى مذكور محدود نمى شود و بسيارى 
از قيمت هاى ديگر و از جمله نرخ ارز نيز عالمت درستى به 
اقتصاد نمى دهند و نمى توان از اين ميان بقيه را ناديده گرفت 

و فقط به يكى توجه نمود.
دست  و  اسالمى  شوراى  مجلس  نمايندگان  است  اميد 
اندركاران تصويب و اجراى اين اليحه با دقت بيشتر، ضمن 
توجه به قدرت خريد ايرانيان ابهامات را بر طرف نمايند. !
مدير مسئول

تبديل تن متريك نوع فرآورده
به ليتر

قيمت تن متريك 
قيمت ليتر (دالر)(دالر)

قيمت ليتر بر 
مبناى نرخ جارى 

ارز(ريال)

قيمت ليتر بر 
مبناى نرخ ارز 
قدرت خريد 

(ريال)

نرخ هاى فعلى 
داخلى فروش 
فرآورده (ريال)

1351680/320/50503620141500بنزين سوپر بدون سرب
1351656/640/49486019441000بنزين معمولى (نفتا)

1240667/280/5453812153165سوخت جت (نفت سفيد)
1192622/820/5252252090165نفت گاز
1065460/630/434325173095نفت كوره

(G.P.L) 1844667/500/3636201448300گاز مايع

جدول 2 - آخرين قيمت فرآورده هاى عمده نفتى در بازار خليج فارس (منطقه اى) در مورخه 88/8/14 و تبديل آن به نرخ ارز جارى و قدرت خريد
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نه  گذشته  اوت  ماه  پايانى  روز 
صنعت  براى  بلكه  كويت  براى  تنها 
مى رفت.  شمار  به  مهمى  روز  گاز، 
ان  «ال  محمولة  نخستين  روز  اين  در 
كويت  االحمدى»  «مينا  پايانة  در  جى» 
اين  جالب  شد.  تخليه  و  گرفت  پهلو 
از  شل  شركت  را  محموله  اين  كه 
بارگيرى  روسيه   2- ساخالين  پروژة 
از  يكى  ترتيب،  اين  به  بود.  كرده 
جى»  ان  «ال  محموله هاى  نخستين 
جى»  ان  «ال  توليد  پايانة  نخستين  از 
گاز،  صادركنندة  بزرگترين  به  متعلق 

كشور  به  روسيه،  منطقة  شرقى ترين  از 
كشورهاى  ميانة  در  كه  نفت خيزى 
گرفته  قرار  گاز  توليدكنندة  بزرگ 
تغييرات  از  خبر  اين  شد.  وارد  است، 
تجارت  در  كه  دارد  حكايت  بزرگى 
زود  يا  دير  و  است  داده  روى  گاز 
گاز  كشورهاى  ميان  منطقه اى  روابط 
را  آن ها  همجوار  كشورهاى  و  خيز 
از  گريزى  راه  و  كرد  خواهد  متحول 

بود. خواهد  منطقه اى  چالش هاى 
نفت خيز  كشورهاى  از  يكى  كويت 
كه  است  خليج فارس  منطقة  ثروتمند  و 
گازطبيعى  واردكنندگان  به  تازگى  به 
است.  پيوسته  جى)  ان  (ال  شده  مايع 

گريز از چالش هاى منطقه اى 
اين كشور به لحاظ سرانة مصرف برق، سعيد خوشرو

به  دارد،  قرار  بزرگترين ها  جايگاه  در 
گازطبيعى  داخلى  توليد  كه  گونه اى 
تابستان  فصل  در  ويژه  به  كشور،  اين 
فّعال  بسيار  خنك كننده  سيستم هاى  كه 
هستند، براى تأمين خوراك نيروگاه هاى 
دولت  رو  اين  از  نيست.  كافى  برق 
را  خود  گاز  داخلى  نياز  تا  مى كوشد 
براى  و  كند  تأمين  واردات  طريق  از 
راه هاى  تمام  هدف  اين  به  دست يابى 

پيش رو را بررسى نموده است.
متر  تريليون   1/8 به  نزديك  كويت 
اختيار  در  گازطبيعى  ذخاير  مكعب 
گازهاى  صورت  به  آن  بيشتر  كه  دارد 

واردات LNG كويت
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كشور  اين  مقامات  است.  نفت  همراه 
با  تا  كوشيده اند  پيش  سال  چند  از 
سوخت  تأمين  در  گاز  سهم  افزايش 
واحدهاى  خوراك  و  برق  نيروگاه هاى 
نفت  روزانة  مصرف  از  پتروشيمى، 
خود به ميزان 100 هزار بشكه بكاهند 
چهارمين  جايگاه  حفظ  ضمن  تا 
اقتصادى  منافع  خام،  نفت  صادركنندة 
اما  سازند.  خود  نصيب  را  بيشترى 
مكعب  متر  ميليارد   12/6 ساليانه  توليد 
را  داخلى  نياز  كشور،  اين  گازطبيعى 
تابستان،  پرمصرف  فصل  در  ويژه  به 
اين  از  نمى كرد.  تأمين  كامل  طور  به 
تالش  ضمن  كشور  اين  مقامات  رو، 
گازهاى  سوزاندن  از  جلوگيرى  براى 
ميدان هاى  توسعة  و  اكتشاف  و  همراه 
با  گازطبيعى،  واردات  براى  گازى، 
جمله  از  منطقه  بزرگ  توليدكنندگان 
قطر و ايران و حتى عراق وارد مذاكره 

شدند.
كويت در سال 2000، براى واردات 
قطر  شمالى  گنبد  گازى  ميدان  از  گاز 
يادداشت  جنوبى)،  پارس  با  (مشترك 
امضا  به  كشور  اين  با  را  تفاهمى 
يادداشت  نيز   2003 سال  در  رساند. 
لولة  خط  ساخت  براى  ديگرى،  تفاهم 
اين  از  گاز  واردات  براى  نياز  مورد 
با  سرانجام  اما  رسيد،  امضا  به  كشور 
بود  قرار  كه  سعودى  عربستان  مخالفت 
بخشى از خط لولة يادشده از قلمروى 
عمًال  پروژه  اين  كند،  عبور  كشورش 
ايران  از  گازطبيعى  واردات  شد.  منتفى 
كويت  كارى مقامات  اولويت  در  نيز 
سال  در  منظور  اين  به  و  گرفت  قرار 
كشور  دو  ميان  اوليه  توافق  يك   2005
از  ناشى  مشكالت  اما  رسيد،  امضا  به 
دريايى  مرز  تعيين  به  مربوط  اختالفات 
ميان دو كشور و خصوصًا مسأله ميدان 
مربوط  پروژه هاى  اجراى  آرش،  نفتى 

به  را  ايران  از  گازطبيعى  واردات  به 
است. انداخته  تأخير 

سوى  از  كويت  اشغال  از  پيش  تا 
متر  ميليون   9 به  نزديك  روزانه  عراق، 
مكعب گازطبيعى از ميدان روميله عراق 
از طريق خط لوله اى به قطر 40 اينچ و 
طول 100 مايل به كويت ارسال مى شد. 
در  شد.  قطع  جنگ  از  پس  گاز  اما اين 
سال 2004 دو كشور به توافق رسيدند 
بار  را  لوله  خط  اين  از  بهره بردارى  كه 
از  گازطبيعى  صدور  و  كنند  آغاز  ديگر 
طبق  سرگيرند.  از  را  كويت  به  عراق 
 1 روزانه  اول  مرحلة  در  توافق  اين 
تا  دوم  مرحلة  در  و  مكعب  متر  ميليون 
5 ميليون متر مكعب گازطبيعى از طريق 
خواهد  ارسال  كويت  به  لوله  خط  اين 
با  برابر  سرمايه اى  منظور  اين  به  و  شد 
تا  است  نياز  آمريكا  دالر  ميليون   800
خريدارى  فشار،  تقويت  ايستگاه هاى 
سبب  به  نيز  پروژه  اين  شود.  نصب  و 
و  سرمايه  تأمين  براى  مالى  تنگناهاى 
اجرا  به  تاكنون  عراق،  بودن  ناامن  نيز 

در نيامده است.
كويت،  گازطبيعى  داخلى  تقاضاى 
به  كه  نيست  اندازه اى  به  بى گمان 
از  واردات  طرح هاى  همزمان  اجراى 
باشد.  داشته  نياز  قطر  و  ايران  عراق، 
توافق هاى  از  هركدام  درعين حال 
از  درهاله اى  داليلى  به  گرفته  صورت 
ابهام قرار گرفته است كه اجراى آن ها 
مى اندازد.  تأخير  به  ناخواه  خواه  را 
آگاهند  خوبى  به  نيز  كويت  مقامات 
كه با اين توافق هاى نيم بند، نمى توانند 
را  خود  داخلى  رشد  به  رو  تقاضاى 
و  كوتاه تر  راه  رو،  اين  از  كنند.  تأمين 
كشور  اين  برگزيده اند.  را  مطمئن ترى 
ان  «ال  دريافت  پايانه  يك  ساخت  با 
 15 به  نزديك  روزانة  ظرفيت  با  جى» 
در  را  بزرگى  گام  مكعب،  متر  ميليون 

بى دغدغة  و  بى دردسر  تأمين  جهت 
است  برداشته  داخلى  نيازهاى 

در  جى»  ان  «ال  عرضة  اكنون  هم 
به  آن  قيمت هاى  و  است  فراوان  بازار 
با  كويت  است.  يافته  كاهش  شدت 
خود  عمل  در  يادشده،  پايانة  ساخت 
و  مسائل  به  مربوط  دردسرهاى  از  را 
به  و  كرد  خالص  منطقه اى  مشكالت 
معامله هاى  تعداد  كه  شد  وارد  بازارى 
تك محموله در آن روز به روز آسان تر 
روز،  به  روز  معامالت  اين  تعداد  و 
خريدهاى  كه  چند  هر  مى شود.  بيشتر 
مذاكرات  است.  متداول تر  بلندمدت، 
ميليون   1/4 ساليانه  خريد  براى  كويت 
تن «ال ان جى» از قطر از جمله مواردى 
آن  منافع  از  كشور  دو  هر  كه  است 
مشتريان  بيشتر  شد.  خواهند  بهره مند 
اوج  كه  هستند  كشورهايى  قطر  گاز 
حالى  در  است،  زمستان  در  مصرفشان 
اوج  به  تابستان  در  كويت  تقاضاى  كه 
كاهش  با  قطر  ترتيب،  اين  به  مى رسد. 
تابستان،  در  آسيايى  مشتريان  تقاضاى 
به  را  خود  اضافى  محموالت  مى تواند 

بفرستد. كويت 
كويت  مقامات  تقدير،  هر  به 
گاز  بازار  تحوالت  كه  داده اند  نشان 
تأمين  براى  و  كرده  دنبال  خوبى  به  را 
چه  هر  دقت  و  جديت  با  داخلى  نياز 
مدنظر  را  ممكن  راه هاى  تمام  بيشتر، 
برگزيده اند.  را  آن  بهترين  و  داده  قرار 
و  جى  ان  ال  دريافت  پايانة  ساخت 
وارد شدن به بازار تك محمولة ال ان 
«تصميم  يك  از  روشن  نمونه اى  جى، 
«اجراى  با  و  مناسب»  «زمان  در  قاطع» 
كويت  مقامات  سوى  از  درست» 
چالش هاى  از  را  كشور  اين  كه  است 
از  گاز  براى واردات  كه  منطقه اى 
بود،  بزرگى  مانعى  همجوار  كشورهاى 

خالص كرده است. !
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تحت  را  مقاله اى  اكتبر   6 روز  در  اينديپندنت  روزنامة 
عنوان «مرگ دالر» منتشر كرد كه تعّجب همگان را برانگيخت 
كرد.  جلب  خود  به  را  نفتى  محافل  توّجه  همه  از  بيش  و 
قصد  خليج فارس  عرب  كشورهاى  بود:  آمده  مقاله  اين  در 
از  استفاده  به  فرانسه  و  ژاپن  روسيه،  چين،  همراه  به  دارند 
از  سبدى  آن  جاى  به  و  دهند  پايان  نفت  معامالت  در  دالر 

است  مالى  تغيير  عميق ترين  اين  و  گيرند  كار  به  را  ارزها 
كه تا كنون در تاريخ خاورميانه اتفاق افتاده است. اين سبد 
شامل ين ژاپن ، يوان چين، يورو، طال، و ارز جديد واحد 
بود.  خواهد  خليج فارس  همكارى  شوراى  عضو  كشورهاى 
و  دارايى  وزيران  بين  سّرى  جلسات  نوشت  روزنامه  اين 
برزيل  و  ژاپن  چين،  روسيه،  در  مركزى  بانك هاى  مديران 
در اين رابطه تشكيل شده و مفهومش اين است كه استفاده 
نويسنده  داشت.  نخواهد  دوامى  نفتى  معامالت  در  دالر  از 
در  بانكى  منابع  توسط  برنامه ها  اين  وجود  كه  است  افزوده 
چينى در هنگ  بانكى  كشورهاى عربى خليج فارس و منابع 
كنگ تأييد شده است و همين برنامه ها ممكن است موجب 

افزايش شديد قيمت طال شده باشد.
در ادامه آمده است آمريكايى ها از اين مالقات ها اطالع 
دارند  قصد  و  بوده اند  بى خبر  آن  جزئيات  از  اما  داشته اند 
مانند  آمريكا  هميشگى  متحدان  كه  بين المللى  توطئة  اين  با 
ژاپن و كشورهاى عرب نيز در آن شركت داشته اند، مقابله 

كنند.

در جستجوى جايگزينى براى 

دالر
بهروز بيك عليزاده

balizadeh@nioc.org تحليلگر ارشد بازار نفت- وزارت نفت
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نام  آن ها  از  كه  كشورهايى  گزارش  اين  انتشار  دنبال  به 
برده شده بود اين نشست ها را تكذيب كردند. معاون وزير 
نقش  تغيير  موضوع  كشور  اين  كرد  اعالم  روسيه  دارائى 
است.  نداده  قرار  بحث  مورد  را  نفتى  معامالت  در  دالر 
معامالت  در  دالر  تغيير  موضوع  گفت  فرانسه  دارايى  وزير 
اين  به  عالقه اى  ما  و  است  بازى  بورس  براى  بيشتر  نفتى 
دربارة  مذاكره اى  گفت:  نيز  كويت  نفت  وزير  نداريم.  كار 
جايگزينى ارز ديگرى به جاى دالر دربين كشورهاى عرب 
اين  حتى  كه  كرد  تأكيد  و  نشده  انجام  نفت  صادركنندة 
موضوع را به خواب خود هم نديده است. وزير نفت الجزاير 
دالر  جايگزين  را  ديگرى  ارز  ندارد  قصد  اوپك  كرد  اعالم 
و  مى رود  كار  به  كاال  درمعامالت  دالر  گفت  او  البته  كند. 
ولى  مى شود،  استفاده  نيز  بلندمدت  ارزى  ذخيرة  عنوان  به 
به تدريج مانند پوند كه زمانى در معامالت و ذخاير ارزى 
ين،  مانند  ارزها  ساير  به  را  خود  جاى  مى شد،  كارگرفته  به 
يورو و يا يوان و مانند آن خواهد داد. وزير دارايى الجزاير 
جاى  به  ديگرى  ارز  جايگزينى  به  نيازى  كه  كرد  اعالم  نيز 
گزينه ها  تمام  حال  هر  به  اما  نيست  نفتى  معامالت  در  دالر 
در كنفرانس  IMF بحث خواهد شد. رييس بانك مركزى 
موضوع  نفت  صادركنندة  عرب  كشورهاى  گفت:  عمان 
جايگزينى سبدى از ارزها به جاى دالر را مطرح نكرده اند 
بدون  اوپكى  منبع  يك  مى كنند.  استفاده  دالر  از  همچنان  و 
توليدكنندگان  سوى  از  برنامه اى  هيچ  كرد  اعالم  نام  ذكر 

براى جايگزينى دالر مطرح نشده است.
از  ايران  كه  كرد  اعالم  ايران  اقتصاد  وزير  ميان  اين  در 
ساير  با  و  شده  منتفع  نفت  معامالت  در  دالر  گذاشتن  كنار 
توليدكنندگان نيز در اين باره گفتگو كرده است. مدير عامل 
اعالم كرد كه  شركت ملى نفت ايران نيز در سيزدهم اكتبر 
و  دالر  از  غير  به  ارزهايى  به  اغلب  ايران  نفت خام  فروش 

عمدتًا به يورو صورت مى گيرد.
گزارش  انتشار  از  هفته  دو  تقريبًا  گذشت  با  هرحال  به 
را  معتدل ترى  سخنان  اوپكى  مقامات  از  برخى  اينديپندنت، 
ايراد كردند كه نشان مى داد كه نسبت به جايگزينى ارزهاى 
ارزش  اين كه  ويژه  به  نيستند.  بى تمايل  دالر  جاى  به  ديگر 
دالر نيز كاهش يافت و به كمترين سطح خود در 14 سال 
دربارة  ترديدها  دالر  ارزش  ضعف  و  نمود  تنزل  گذشته 

استفاده از اين ارز در مبادالت نفتى را تقويت كرد.
برخوردار  صراحت  از  گرچه  اوپك  مقامات  اظهارات 
نيستند.  راضى  وضعيت  اين  از  كه  مى داد  نشان  اما  نبود 

حاكى  كه  حركتى  هيچ  جريان  در  كرد  اعالم  اوپك  دبيركل 
ندارد  قرار  باشد  معامالت  در  ديگرى  ارز  با  دالر  تغيير  از 
اما معتقد است ضعف ارزش دالر ممكن است مورد توجه 
زمينه  اين  در  سازمان  اما  باشد  اوپك  اعضاى  از  هركدام 
سياستى را در دست ندارد. او گفت جدا شدن از دالر در 
مطرح  جايگزين  تنها  كه  يورو  از  استفاده  و  نفت  معامالت 
به  دالر  از  استفاده  و  است  بلندمدت  موضوع  يك  مى باشد، 
جاى پوند استرلينگ نيز چندين دهه طول كشيد. وزير نفت 
بايد  آيا  اين كه  دربارة  مداومى  مذاكرات  كرد  اعالم  نيز  قطر 
ارزها  از  سبدى  دنبال  به  يا  و  كرد  استفاده  دالر  از  همچنان 
ادامه  همچنان  و  است  شده  انجام  بود،  آن  جايگزينى  براى 
دارد. مدير عامل آژانس پولى عربستان در اول نوامبر بدون 
ارز  هر  از  بيش  دالر  گفت  سرى،  مذاكرات  اين  تكذيب 
ديگرى در قيمت گذارى انواع صادرات و واردات و به ويژه 
در مورد كاالها به كار مى رود و اين نه تنها در خليج فارس 
موضوع  اما  مى شود،  استفاده  نيز  اروپايى ها  توسط  بلكه 
ضرورتًا  دالر  براساس  قيمت گذارى  كه  است  اين  اصلى 
به  نيز  را  شده  فروخته  كاالى  بهاى  كه  نيست  معنى  اين  به 
بايد به دالر تحويل گرفت و يا اين كه سرمايه گذارى ها نيز 
بايد به دالر باشد و نبايد اين سه نقش را براى هر ارزى با 
يكديگر خلط كرد، حال اين ارز دالر باشد يا يورو و يا ين. 
رييس جمهور اكوادور (كه در 2008 به اوپك پيوسته است) 
درقيمت گذارى  ارزها  از  سبدى  يا  و  يورو  كارگيرى  به  از 

نفت اعالم حمايت كرد.
نفت  توليدكنندگان  از  برخى  تمايل  از  اظهارات  اين 
دارد  حكايت  نفتى  معامالت  در  دالر  تغيير  از  گفتگو  به 
چنين  كه  كشورهايى  دامنة  مى رسد  نظر  به  كه  گونه اى  به 
توليدكننده  عرب  كشورهاى  از  مى كنند  جستجو  را  تغييرى 
حاشية  عرب  كشورهاى  اقدام  اما  است.  رفته  فراتر  نفت 
خليج فارس به همراه چين، روسيه، ژاپن و برزيل موضوعى 
گزارش  واقع  در  و  دارد  نياز  بيشترى  بحث  به  كه  است 
اينديپندنت از ابعاد مختلفى قابل بررسى و تحليل است كه 

در ذيل به آن اشاره مى گردد:
چنين  واقعًا  آيا  اين كه  دربارة  قضاوت  بدون   -1
آيا  اين كه  و  خير  يا  است  گرفته  صورت  سرى  نشست هاى 
به  مى توان  دارند،  ذهن  در  را  اهدافى  چنين  واقعًا  آن ها 
خوبى اين نكته را دريافت كه كشورهاى عرب صادركننده 
ناخشنودند.  دالر  ارزش  كاهش  از  خليج فارس  نفت 
مجموع  در  قطر  و  كويت  عربستان،  امارات،  كشورهاى 
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ارزى  ذخاير  دالر  تريليون   2/1
ارزش  كاهش  دارند.  دالرى 
ارزش  كاهش  معنى  به  دالر 
دولت  است.  آن ها  دارايى هاى 
دارد  تمايل  معموالً  نيز  آمريكا 
خود  صادرات  تشويق  براى 
ارزش  مرزهايش  از  خارج  به 
اين  و  دارد  نگاه  پايين  را  دالر 
صادركنندة  كشورهاى  موضوع 
نفت داراى ذخاير ارزى دالرى 
لذا  و  است  ساخته  نگران  را 
كنند  تالش  كه  است  طبيعى 
به  را  خود  نفتى  درآمدهاى  تا 
كرده  كسب  دالر  از  غير  ارزى 
ارزهايى  به  را  خود  ذخائر  و 
كنند.  نگهدارى  دالر  از  غير 
با  مقابله  براى  آمريكا  دولت 
را  بهره  نرخ  پيوسته  ركود، 
كاهش داده است و به نظر نيز 

اين  در  آينده  سال  چند  در  باشد  داشته  قصد  كه  نمى رسد 
وضعيت تغييرى ايجاد كند.كاهش نرخ بهره به معنى كاهش 
ارزش دالر است. بنابراين كشورهاى صادركنندة نفت براى 
خود  وارداتى  نيازهاى  مى بايست  خود  خريد  قدرت  حفظ 
به  بيشتر  وابستگى  معنى  به  كه  كنند  تأمين  آمريكا  از  را 
منطقه  عرب  كشورهاى  حالى كه  در  بود.  خواهد  كشور  اين 
سياسى-  تهديدهاى  شاهد  سپتامبر،  يازده  حوادث  از  بعد 
اقتصادى شديدى از سوى آمريكا بوده اند و اين تجربه براى 
از  محتاطتر  آمريكا  با  خود  روابط  در  كه  است  كافى  آن ها 
گذشته باشند. به ويژه اين كه سلفى گرى دركشورهاى عربى 
كشورها  اين  بر  حاكم  رژيم هاى  و  است  گسترش  به  رو 
تحت فشار قرار دارند تا در رفتار خود با آمريكا تجديدنظر 

كنند.
كشورهاى عرب ياد شده پول ملى خود را به دالر    -2
را  خود  ملى  پول  كويت  فقط  آن ها  بين  در  كرده اند.  مرتبط 
به سبدى از ارزها گره زده است كه البته در بين آن ها دالر 
نيز وجود دارد. به اين ترتيب به دليل پايين بودن نرخ بهره 
نرخ  ناچارند  نيز  خليج فارس  عرب  كشورهاى  آمريكا  در 
بهره خود را در سطح پايينى نگهدارند تا از آربيتراژ ارزها 
جلوگيرى كنند. اين موضوع باعث شده است كه بانك هاى 

از  عرب  كشورهاى  مركزى 
تورم  كنترل  براى  پولى  ابزار 
گردند.  محروم  كشورشان  در 
كه  نيست  ترديدى  بنابراين 
فعلى  وضعيت  تداوم  از  آن ها 

نباشند. خشنود  دالر  سلطة 
در  نفت  فروش    -3
غير  به  ارزى  دريافت  مقابل 
چندانى  پيچيدگى  از  دالر  از 
حال  در  نيست.  برخوردار 
در  نفت  قيمت گذارى  حاضر 
دالر  براساس  بين المللى  بازار 
كه  كشورى  مى شود.  انجام 
نفت خام صادر مى كند مى تواند 
بخواهد  خود  نفت  خريدار  از 
خريدارى  كه  را  نفتى  بهاى  كه 
غير  به  ارزى  به  است  كرده 
اين  در  كند.  پرداخت  دالر  از 
ارز  تبديل  هزينة  تنها  صورت 
بين  توافق  براساس  كه  شد  خواهد  اضافه  محاسبات  به 
فروشنده و يا خريدار نفت، ممكن است يكى از طرفين اين 
هزينه را برعهده گيرد. درچند سال اخير ايران و ونزوئال به 
تدريج به اين امر اقدام و بهاى نفت خود را به ارزى غير از 
دالر دريافت كرده اند. مقامات ايرانى در اواخر سال 2007 
اعالم كردند كه ايران تا 90 درصد از بهاى نفت صادراتى 
خود را به ارزهايى به غير از دالر دريافت مى كند. اين اقدام 
در جايى كه صادركنندة نفت بخواهد درآمد ارزى خود را 
اقتصادى  كامًال  كند  دالرى  غير  مناطق  از  واردات  صرف 
خواهد بود. زيرا در سال هاى اخير ارزش دالر در مقابل ساير 
ارزها و به ويژه يورو در حال كاهش بوده است. از آنجايى 
واردات  و  ندارد  چندانى  مبادالت  آمريكا  با  كشورمان  كه 
خود را از مناطق غيردالرى انجام مى دهد دريافت ارزهاى 
است  بديهى  است.  بوده  كشور  نفع  به  دالر  جاى  به  ديگر 
كه مناقشات بين آمريكا با ايران و ونزوئال زمينة سياسى را 
در تصميم گيرى براى دريافت بهاى نفت صادراتى به ارزى 
سران  اجالس  در  حتى  است.  كرده  تسهيل  دالر  از  غير  به 
اوپك در سال 2007 رييس جمهور ايران پيشنهاد كرد كه در 
قيمت گذارى نفت از سبدى از ارزها به جاى دالر استفاده 
شود اما اين پيشنهاد فقط با حمايت ونزوئال همراه شد. البته 
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چنين اقدامى موجب ناخشنودى دولت آمريكا مى شود زيرا 
مى گردد.  بين المللى  مبادالت  در  دالر  نقش  تضعيف  باعث 
در اين راستا بسيارى از تحليل گران معتقدند موضوع تهاجم 
كه  يافت  قطعيت  زمانى  تنها  عراق  به  انگليس  و  آمريكا 
ارزى  به  را  خود  صادراتى  نفت  بهاى  گرفت  تصميم  عراق 
به  آمريكا  حمله  از  پس  حتى  كند.  دريافت  دالر  از  غير  به 
عراق و اشغال نظامى اين كشور در سال 2003، اين نظريه 
تروريسم  با  مبارزه  نه  حمله،  اصلى  دليل  كه  گرديد  مطرح 
سالح هاى  به  عراق  دستيابى  از  جلوگيرى  نه  و  جهانى 
كه  بود  جهان  اقتصاد  بر  دالر  سلطة  حفظ  بلكه  هسته اى، 
فروش  بر  مبنى  حسين  صدام  تصميم  و  يورو  موفقيت  با 
اقدام  منظر،  اين  از  بود.  افتاده  خطر  به  يورو  به  عراق  نفت 
دالر  عرصه  به  را  عراق  نفت  فروش  تنها  نه  آمريكا  نظامى 
بازگرداند بلكه به ساير كشورهاى عضو اوپك نيز نشان داد 
كه آمريكا قيمت گذارى و فروش نفت را به ارزى جز دالر 
خليج فارس  عرب  كشورهاى  حال  هر  به  پذيرفت.  نخواهد 
آمريكا  به  شديدشان  اقتصادى  و  سياسى  وابستگى  لحاظ  به 
قصد ندارند خشم مقامات اين كشور را برانگيزند. بنابراين 
ممكن است در اجراى هدف جدا شدن از دالر به حمايت 

چين،  مانند  كشورهايى  سياسى 
روى  ژاپن  و  فرانسه  روسيه، 
است  بديهى  باشند.  آورده 
ذخيرة  تغيير  براى  تصميم  كه 
ارزى  به  دالرى  تريليون   2/1
به  شديدى  ضربة  يورو  مانند 
خواهد  وارد  آمريكا  اقتصاد 
را  آمريكايى ها  اعتراض  و  كرد 

انگيخت. برخواهد 
نوشتة  به  بنا    -4
تريليون   7/2 از  اينديپندنت، 
جهان،  بين المللى  ذخيره  دالر 
صورت  به  آن  تريليون   2/1
كشورهاى  اختيار  در  دالرى 
در  دالر  تريليون   2/3 و  عرب 
چين  لذا  و  است  چين  اختيار 
خود  دالرى  ذخائر  نگران  نيز 
 2003 درسال هاى  چين  است. 
و 2004 بخش قابل توجهى از 
يورو  به  را  خود  ارزى  ذخيرة 

تبديل نمود تا از نوسان ارزش دالر متضرر نگردد. از سوى 
ديگر تالش اين كشور براى دست يابى به منابع جديد نفتى 
براى  چين  است.  كرده  تبديل  آمريكا  براى  رقيبى  به  را  او 
مصرف  لحاظ  از  نيز  چندان  كه  خود  اقتصادى  رشد  تداوم 
داشت  خواهد  نياز  نفت  به  آينده  در  نمى باشد،  كارآ  انرژى 
چين  است.  خاوميانه  در  بيشتر  نفوذ  دنبال  به  بنابراين  و 
و  روسيه  از  (عمدتًا  را  خود  نياز  مورد  نفت  از  درصد   60
پول  يوان  كارگيرى  به  بنابراين  مى كند.  وارد  خاورميانه) 
رود  كار  به  نفتى  مبادالت  براى  كه  سبدى  در  چين  ملى 
باعث تحكيم بيشتر جايگاه اين كشور در بين توليدكنندگان 

نفت به ويژه در خاورميانه خواهد شد.
نياز آيندة چين به نفت، باعث شده اين كشور در    -5
مناطق نفت خيز به سرمايه گذارى بپردازد. چين قراردادهاى 
نيز  عراق  با  است.  كرده  امضا  ونزوئال  با  را  نفتى  متعدد 
آمريكا  توسط  تاكنون  كه  كرده  امضا  نفت  توليد  قرارداد 
توسعة  براى  را  قراردادهايى  نيز  ايران  با  است.  شده  بلوكه 
نيز  سودان  با  و  است  رسانده  امضا  به  گاز  توليد  و  پااليش 
مذاكرات  به  نيز  ليبى  در  و  بوده  نفتى  قراردادهاى  داراى 
نفتى مشغول است. تمايل چين براى حضور در كشورهاى 
نوعى  به  همگى  كه  شده  ياد 
با  غيردوستانه  رابطة  داراى 
با  تقابل  نوعى  هستند،  آمريكا 
محسوب  آمريكا  سياست هاى 
كه  است  بديهى  مى گردد. 
با  چين  مالى  گسترده تر  عاليق 
مى تواند  نفت،  توليدكنندگان 
تأمين  را  چين  بلندمدت  منافع 
بيشتر  سيطرة  و  نفوذ  و  نمايد 
نفت خيز  كشورهاى  بر  آمريكا 
را  خاورميانه  در  ويژه  به 

كند. محدودتر 
كه  چين  صادرات    -6
تسليحات  از  متنوعى  طيف 
نظامى گرفته تا لوازم لوكس را 
شامل مى شود به اندكى كمتر از 
ده درصد از واردات هركدام از 
كشورهاى منطقه بالغ مى گردد. 
سوى  از  چين  حاضر  حال  در 
بانك مركزى اروپا تحت فشار 
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است تا ارزش يوان را افزايش 
آمريكا  ترتيب  اين  به  تا  دهد. 
بهبود  را  خود  مالى  تراز  بتواند 
نيز  يورو  بر  فشارها  و  بخشد 
ارزش  افزايش  يابد.  كاهش 
صادرات  كاهش  معنى  به  يوان 
خواهد  واردات  افزايش  و 
توسعة  مسير  كه  حالى  در  بود. 
افزايش  چارچوب  در  چين 
و  است  شده  ترسيم  صادرات 
تمايل  روى  هيچ  به  كشور  اين 
گيرد  كار  به  را  سياستى  ندارد 
كند.  محدود  را  صادراتش  كه 
از  چهارم  سه  حاضر  حال  در 
كسرى تراز تجارى آمريكا تنها 
بقيه  در  و  است  چين  مقابل  در 
اوپك  عضو  كشورهاى  نيز  آن 
بنابراين  دارند.  عمده اى  سهم 
منافع  كه  مى شود  مالحظه 

ارزها  از  سبدى  به  دالر  از  مبادالتى  ارز  تغيير  در  نيز  چين 
تأمين  بيشتر  باشد،  داشته  قرار  آن ها  زمرة  در  نيز  يوان  كه 
يوان  اندوختة  افزايش  با  شد  خواهد  باعث  زيرا  مى گردد. 
در كشورهاى توليدكنندة نفت زمينة افزايش واردات كاال و 

خدمات از كشور چين تقويت گردد.
خليج فارس  همكارى  شوراى  عضو  كشور  شش    -7
گيرند  كار  به  را  خود  واحد  ارز   2010 سال  تا  است  قرار 
زده اند.  سرباز  توافق نامه  اين  امضاى  از  عمان  و  امارات  اما 
امارات با تعيين محل بانك مركزى در رياض مخالف است 
و عمان نيز اعالم كرده است فاقد شرايط الزم براى پيوستن 
ارز  اين  كه  مى شود  پيش بينى  درابتدا  است.  توافق  اين  به 
ارتباط  اين  بعدى  مراحل  در  و  گردد  مرتبط  دالر  به  واحد 
امارات  خروج  با  كند.  عمل  مستقل  طور  به  و  گردد  قطع 
ژانويه  تاريخ  اعالم  مى رسد  نظر  به  توافق  اين  از  عمان  و 
2010 براى انتشار پول واحد توسط چهار كشور، تا حدودى 
واحد  پول  اين  ارايه  كه  صورتى  در  اما  باشد  پروازانه  بلند 
در  مى تواند  نفتى  مبادالت  در  آن  بكارگيرى  گردد،  عملى 
تقويت ارزش آن نقش مهمى داشته باشد. مقامات عربستان 
واحد  پول  انتشار  با  نيز  كشور  دو  اين  زودى  به  اميدوارند 
همكارى  شوراى  عضو  كشورهاى  بين  در  كنند.  موافقت 

كشورهاى  خليج فارس 
امارات،  كويت،  عربستان، 
مى باشند  اوپك  عضو  قطر، 
بشكه  ميليون   13/4 حدود  و 
در روز نفت توليد مى كنند كه 
مجموع  از  درصد   46 معادل 
نيز  عمان  است.  اوپك  توليد 
سوم  ماهة  سه  در  تنهايى  به 
 750 ميزان  به   2009 سال 
نفت خام  روز  در  بشكه  هزار 
حجم  اين  است  كرده  توليد 
اين  مى تواند  نفت  توليد  باالى 
با  كه  بدهد  آن ها  به  را  امكان 
در  خود  واحد  پول  بكارگيرى 
اعتبار  و  ارزش  نفتى  مبادالت 
بين المللى  سطح  در  را  آن 

كنند. تقويت 
نيز  اروپا  اتحادية    -8
در  دالر  نقش  كه  دارد  تمايل 
معامالت نفتى كاهش يابد. موقعيت انحصارى دالر در بازار 
نفت همچنين هزينة سنگينى را بر كشورهاى عضو اتحاديه 
اروپا تحميل مى كند. كشورهاى واردكنندة نفت در اتحادية 
اروپا مى بايست براى خريد نفت، ارز خود را به دالر تبديل 
كنند. اين امر نه تنها چند درصد هزينه و كارمزد تبديل ارز 
بيالن  تا  مى شود  موجب  بلكه  مى كند  تحميل  آن ها  بر  را 
واردات نفت آن ها عالوه بر نوسانات بازار نفت دستخوش 
دليل است كه بيالن  ارز نيز بشود. به همين  بازار  نوسانات 
و  نوسانات  داراى  آمريكا  به  نسبت  اروپا  نفت  واردات 
كه  آنند  خواهان  اروپايى  كشورهاى  است.  بيشترى  بى ثباتى 
شود  واگذار  يورو  به  جهان،  ذخيرة  ارز  نقش  از  بخشى 
اين  كه  تسهيالتى  و  مزايا  از  بتوانند  نيز  كشورها  اين  تا 
شوند.  بهره مند  مى آورد  فراهم  اقتصادى  توسعة  براى  نقش 
هستند  مايل  امر  اين  پيشبرد  براى  اروپا  اتحادية  كشورهاى 
جهان  نفت  صادرات  از  بخشى  فروش  و  قيمت گذارى  كه 
به يورو انجام پذيرد. كاهش هزينه هاى ناشى از تبديل ارز 
خواست  اين  اساسى  داليل  از  يكى  ارز،  بازار  نوسانات  و 
برگزارى  تاريخ  هرچند  ارتباط  دراين  است.  اروپا  اتحادية 
به  است  نوشته  آن  دربارة  اينديپندنت  كه  سرى  مذاكرات 
اين  در  فرانسه  حضور  بتوان  شايد  اما  نشده  قيد  دقيق  طور 
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مذاكرات را به رياست دوره اى فرانسه بر اتحاديه (از ژوئيه 
تحليلگران  از  برخى  داد.  نسبت   (2008 دسامبر  پايان  تا 
به  آمريكا  حملة  در  بريتانيا  و  استراليا  مشاركت  معتقدند 
در  مى بايست  نيز  را  فرانسه  و  آلمان  مخالفت  و  عراق 
آن ها  ارز  رابطة  ويژه  به  و  كشورها  اين  اقتصادى  موقعيت 
ارزى  ذخيرة  داراى  استراليا  كرد.  جستجو  دالر  به  نسبت 
بزرگى به دالر است، مبادالت تجارى آن عمدتًا با آمريكا و 
به دالر مى باشد و سقوط دالر آمريكا موجب تضعيف دالر 
و  است  نپيوسته  يورو  به  هنوز  بريتانيا  شد.  خواهد  استراليا 
در  را  بريتانيا  موضع  دالر  قدرت  حفظ  در  آمريكا  موفقيت 
و فرانسه  آلمان  اروپا به ويژه  اتحادية  در  خود  رقباى  برابر 
در  تا  داد  خواهد  اجازه  بريتانيا  به  و  نمود  خواهد  تقويت 
صورت لزوم در آينده اى دورتر و با كسب امتيازهاى بيشتر 
و  آلمان  شديد  مخالفت  ديگر  سوى  از  بپيوندد.  يورو  به 
فرانسه با حملة آمريكا به عراق به دليل تمايل اين كشورها 
به تقويت يورو در برابر دالر آمريكا و حفظ موقعيت برتر 

خود در عراق و خاورميانه مى باشد.
بانك هاى  ارزى  ذخائر  درصد   70 به  نزديك    -9
مركزى آسيا به دالر مى باشند. اين بانك ها داراى بزرگترين 

بالغ  كه  مى باشند  دالرى  ذخيرة 
تخمين  دالر  تريليون   1/4 بر 
درصورتى كه  مى شود.  زده 
تجارى  مبادالت  عمدة  حجم 
است.  اروپا  اتحادية  با  آن ها 
اين  كليه  دالر  تضعيف  ادامة 
خواهد  ناچار  را  كشورها 
توجهى  قابل  بخش  تا  ساخت 
از ذخاير دالر خود را به يورو 
نمايند  تبديل  ارزها  ساير  يا  و 
و براى آن ها راحت تر است كه 
به  آينده  در  را  خود  نفت  بهاى 
با  ارزهاى  از  سبدى  يا  و  يورو 
همين  به  كنند.  پرداخت  ثبات 
دليل نيز ژاپن به عنوان سومين 
اين  در  نفت  بزرگ  واردكنندة 
است.  داشته  حضور  مذاكرات 
كشورهاى  بر  پترودالر  مكانيزم 
نيافته  توسعه  و  رشد  حال  در 
تحميل  را  سنگينى  هزينة  نيز 

اتحادية  به  غالبًا  كشورها  اين  بيشتر  صادرات  است.  نموده 
اروپا است و در نتيجه درآمد ارزى اين كشورها عمدتًا به 
يورو مى باشد. اّما اين كشورها مى بايست براى خريد نفت، 
درصورتى كه  و  كنند  تبديل  دالر  به  را  خود  ارزى  درآمد 
صندوق  از  قرض  با  باشند  نداشته  ارزى كافى  درآمد 
نياز  مورد  دالر  بين المللى  بانك هاى  ساير  و  پول  بين المللى 
خود را تأمين نمايند. اين امر عالوه بر هزينة تبديل ارز و 
بهره وام هاى دالرى، ريسك هاى بازار بين المللى ارز را نيز 
بر كشورهاى توسعه نيافته و درحال رشد تحميل مى كند. با 
توجه به ضعف اقتصادى اين كشورها، هزينه اى كه سيستم 
است.  سنگين  بسيار  مى كند  تحميل  آن ها  بر  نفتى  دالرهاى 
براى اين گروه از كشورها نيز انجام مبادالت نفتى به يورو 
نفت  روز  در  بشكه  ميليون   2/5 برزيل  است.  مطلوب تر 
به  را  خود  توليد   2010 سال  تا  دارد  قصد  و  مى كند.  توليد 
2/750 ميليون و تا سال 2020 به 5/7 ميليون بشكه در روز 
افزايش دهد. بنابراين برزيل براى ترسيم مسير توسعة آينده 
كه  حالى  در  دارد  خود  نفتى  درآمدهاى  تثبيت  به  نياز  خود 
اتكا به درآمدهاى نفتى دالرى در ذات خود حامل بى ثباتى 
مذاكرات  اين  در  نيز  برزيل  حضور  ترتيب  اين  به  است. 

است. توجيه پذير  كامًال  سرى 
بزرگترين  كه  روسيه    -10
نفت  صادركنندة  كشور 
وضعيتى  مى باشد  غيراوپك 
عرب  كشورهاى  مشابه 
يعنى  دارد.  نفت  صادركننده 
را  آن  ارزى  ذخائر  75درصد 
روسيه  مى دهد،  تشكيل  دالر 
 2004 و   2003 درسال هاى 
ذخيرة  از  توجهى  قابل  بخش 
تبديل  يورو  به  را  خود  ارزى 
در  روسيه  دولت  حتى  نمود. 
نمود  تمايل  ابراز   2003 سال 
را  خود  نفت  از  بخشى  تا 
سال  در  و  بفروشد.  يورو  به 
و  روسيه  بين  مذاكراتى   2003
اتحادية اروپا در اين خصوص 
انجام گرفت. اين كشور در ماه 
قرارداد  امضاى  به  اكتبر2009 
مبادرت  چين  به  گاز  عرضة 
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سال  درسه  است  قرار  و  كرد 
گاز  چشمگيرى  مقادير  آينده 
كند.  صادر  چين  به  را  طبيعى 
نخست وزير  نيز  ارتباط  اين  در 
روسيه  كه  كرد  اعالم  روسيه 
مقابل  در  انرژى  فروش  با 
دالر  جاى  به  روبل  دريافت 
هم  روسيه  ندارد.  مخالفتى 
گاز  درصد   25 از  بيش  اكنون 
را  اروپايى  كشورهاى  موردنياز 
حال  در  روسيه  مى كند.  تأمين 
توليد  است  توانسته  حاضر 
 10 از  بيش  به  را  خود  نفت 
برساند.  روز  در  بشكه  ميليون 
مى تواند  نيز  روسيه  بنابراين 
جديدى  جايگزين  تعيين  در 
ايفا  اساسى  نقش  دالر  جاى  به 
اين  در  دليل  همين  به  و  كند 
است.  كرده  شركت  مذاكرات 

آمريكا  ژئوپلتيكى  نفوذ  است  عالقمند  روسيه  آن،  بر  عالوه 
جلوگيرى  و  كند  محدود  را  ميانه  آسياى  و  خاورميانه  در 
نظامى  حضور  ساختن  محدود  در  مى تواند  دالر  ازسلطة 

باشد. تأثيرگذار  نيز  آمريكا 
در حال حاضر قيمت نفت و نرخ مبادلة دالر رابطة    -11
دارد  وجود  نفت  بازار  در  رايج  ايدة  اين  دارند.  تنگاتنگى 
زيرا  مى يابد  كاهش  نفت  قيمت  دالر  ارزش  افزايش  با  كه 
مؤسسات مالى و بورس بازان سرماية خود را از بازار بورس 
نفت خارج مى كنند و به بازار بورس ارز روى مى آورند و 
اين  زيرا  مى يابد  افزايش  نفت  قيمت  دالر  ارزش  كاهش  با 
و  كاال  بورس  بازارهاى  به  را  خود  سرمايه هاى  مؤسسات 
منتقل  شده اند  قيمت  تعيين  دالر  براساس  كه  نفت  ويژه  به 
قوى تر  كه  خود  غيردالرى  ارز  با  مى توانند  چون  مى كنند 
شده است نفت و كاالى بيشترى به دست آورند. اين پديده 
باعث شده است كه بى ثباتى دالر نيز به قيمت هاى نفت راه 
پيدا كند. زيرا پيش بينى نوسانات ارزش دالر بورس بازان را 
باعث  و  مى كند  هدايت  نفت  قيمت  نوسانات  پيش بينى  به 
موقعيت  در  كرده اند  پيش بينى  آنچه  براساس  آن ها  مى شود 
و  نفت  رابطة  هرچقدر  حال  قرارگيرند.  فروش  يا  و  خريد 
مصرف كنندگان  گروه  دو  هر  نفع  به  گردد  ضعيف تر  دالر 

بود  خواهد  توليدكنندگان  و 
قيمت هاى  در  بى ثباتى  زيرا 
يافت.  خواهد  كاهش  نفت 
مى توانند  توليدكنندگان 
براى  بيشترى  اطمينان  با 
خود  نفتى  درآمدهاى 
رفاه  از  و  كنند  برنامه ريزى 
اقتصادى مناسب ترى برخوردار 
تصميم گيرى  جمله  از  و  شوند 
براى سرمايه گذارى در صنعت 
توليدكنندگان  براى  نفت 
زيرا  شد  خواهد  راحت تر 
دربارة  مطمئن ترى  چشم انداز 
دست  در  را  نفت  قيمت هاى 
اين  به  و  داشت  خواهند 
به  كه  عرضه  امنيت  ترتيب 
نيز  است  مصرف كنندگان  نفع 
عالوه  گرديد.  خواهد  تأمين 
نيز  مصرف كنندگان  برآن 
يافت.  خواهند  خالصى  نفت  قيمت  بى مورد  نوسانات  از 
درعين حال با توجه به بى ثباتى ارزش دالر، مصرف كنندگان 
ناچار نخواهند بود ذخاير عظيم ارزى دالرى را براى خريد 
نفت نگهدارى كنند. البته نگهدارى ارزهاى ديگر از ريسك 

كمترى برخوردار خواهد بود.
ارزها  از  سبدى  يا  ارز  يك  چنانچه  است  بديهى    -12
آمريكا  شود،  دالر  جايگزين  نفتى  معامالت  در  بتواند 
به  را  خود  نقش  دالر  زيرا  بود.  خواهد  بازنده  بزرگترين 
اين  داد.  خواهد  دست  از  ارزى  ذخيرة  اصلى ترين  عنوان 
داده  قرار  آمريكا  اختيار  در  بزرگى  اقتصادى  امتياز  نقش 
بين المللى  سطح  در  مى تواند  آمريكا  اين كه  جمله  از  است. 
و  كند  دريافت  خود  ملى  ارز  صورت  به  را  قرض هايى 
بدهى هاى انبوه خارجى داشته باشد بدون اين كه دچار بحران 
تراز پرداخت گردد. بايد توجه داشت كه بانك هاى مركزى 
جهان، ذخائر دالر خود را در صندوق نگاه نمى دارند، بلكه 
ناشى  ريسك هاى  از  جلوگيرى  و  درآمد  كسب  منظور  به 
صرف  آنرا  از  توجهى  قابل  بخش  ارز،  بازار  نوسانات  از 
و  قرضه  اوراق  خريد  ويژه  به  و  آمريكا  در  سرمايه گذارى 
پيدايش  موجب  فوق  شرايط  مى كنند.  آمريكا  دولت  بهادار 
خارجى  پرداخت هاى  تراز  سرمايه اى  حساب  در  مازاد 
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در  تا  مى دهد  اجازه  آمريكا  به  مازاد  اين  مى شود.  آمريكا 
بخش حساب جارى تراز پرداخت هاى خارجى خود، داراى 
كاال  خود  صادرات  ارزش  از  بيش  و  باشد  مشابهى  كسرى 
وارد كند. به عبارت ديگر، موقعيت دالر به عنوان ارز ذخيرة 
آمريكا  به  است  استوار  نفتى  دالر  سيستم  پاية  بر  كه  جهان 
مصرف  خود  توليدى  ظرفيت  از  بيشتر  تا  مى دهد  اجازه 
نمايد  تأمين  را  خود  نظامى  ماشين  سنگين  هزينة  كند، 
شرايط  در  كند.  حفظ  را  جهانى  اقتصاد  بر  خود  سلطة  و 
تراز  جارى  حساب  بخش  در  كشور  يك  كه  هرگاه  عادى، 
پرداخت هاى خارجى خود داراى كسرى باشد ناچار خواهد 
تا  دهد  افزايش  را  خود  بهره  نرخ  آن  با  مقابله  براى  تا  شد 
مازاد  ايجاد  و  كشور  درون  به  خارجى  سرمايه  جذب  با 
و  خارجى  پرداخت هاى  تراز  سرمايه اى،  حساب  بخش  در 
كسرى بخش حساب هاى جارى را خنثى سازد. اما افزايش 
پيدايش  و  داخلى  سرمايه گذارى  كاهش  موجب  بهره  نرخ 
روندهاى تورمى در اقتصاد مى شود و غالبًا محيط نامناسبى 
را براى رشد اقتصادى بوجود مى آورند. نقش دالر به عنوان 
ازاين  خارج  تا  مى دهد  اجازه  آمريكا  به  جهان  ذخيرة  ارز 
محدوديت ها عمل كند و براى مدتى طوالنى، بيشتر از توان 

توليد خود مصرف كند و براى 
داخل  در  ركود  از  جلوگيرى 
كاهش  را  بهره  نرخ  نيز  كشور 

دهد.
در سال 2003 حساب   
پرداخت هاى  تراز  جارى 
 500 داراى  آمريكا  خارجى 
اين  بود.  كسرى  دالر  ميليون 
 665/9 به   2004 در  كسرى 
يافت  افزايش  دالر  ميليارد 
توليد  كل  6درصد  با  برابر  كه 
در  بود.  آمريكا  ملى  ناخالص 
كسرى  كل  حجم  مجموع، 
خارجى  پرداخت هاى  تراز 
اين  به   1990 سال  از  آمريكا 
بوده  دالر  تريليون   3/5 سو 
طى  ديگر،  عبارت  به  است. 
تريليون   3/5 آمريكا  مدت  اين 
دالر بيش از ارزش صادراتش 
كشورهاى  از  خدمات  و  كاال 

خارجى وارد كرده است. اين امر تنها به دليل وجود سيستم 
دالرهاى نفتى و نقش دالر به عنوان ارز ذخيرة جهان ميسر 
پيدايش  موجب  آمريكا  قرضة  اوراق  و  دالر  خريد  است. 
خارجى  پرداخت هاى  تراز  سرمايه اى  حساب  در  مازاد 
جارى  حساب  بخش  در  موجود  كسرى  كه  مى شود  آمريكا 
موقعيت  اين  مى كند.  خنثى  را  خارجى  پرداخت هاى  تراز 
همچنين موجب باال رفتن عرضة سرمايه در اقتصاد آمريكا 
را  خود  بهره  نرخ  تا  مى دهد  اجازه  آمريكا  به  و  مى شود 
اقتصاد  رونق  موجب  اين  و  نمايد  حفظ  پايينى  سطح  در 
تورم زا  غير  محيط  يك  در  اقتصادى  رشد  نرخ  افزايش  و 
نرخ  بين  معكوس  رابطة  وجود  دليل  به  همچنين،  مى شود. 
افزايش  موجب  پايين،  نرخ بهرة  اوراق بهادار،  ارزش  و  بهره 
پايين  ديگر،  سوى  از  مى گردد.  آمريكا  اوراق بهادار  ارزش 
به  كمى  سود  تا  مى دهد  اجازه  آمريكا  به  بهره  نرخ  بودن 

كشورهايى كه اوراق بهادار را در اختيار دارند بپردازد.
و  تجار  به  بين المللى  ارز  عنوان  به  دالر  نقش   
بين المللى  مبادالت  تا  مى دهد  اجازه  آمريكايى  سرمايه داران 
را به ارز بومى خود انجام دهند. اين امر تجار و سرمايه داران 
آمريكايى را از هزينه هاى مربوط به تبديل ارز و ريسك هاى 
و  مى سازد  مصون  ارز  بازار 
و  تجار  به  نسبت  را  آن ها 
در  كشورها  ساير  سرمايه داران 
مى دهد.  قرار  برترى  موقعيت 
دالر  به  نفت  قيمت گذارى 
اقتصاد  كه  مى شود  موجب 
در  كمترى  ميزان  به  آمريكا 
بازار  نوسانات  ريسك  معرض 
ارز قرارگيرد، زيرا واردات نفت 
كل  از  قابل توجهى  بخش  كه 
مى دهد  تشكيل  را  آن  واردات 
انحصارى  موقعيت  دليل  به 
مصون  ارزى  نوسانات  از  دالر 

مى باشد.
عوامل  مجموعة   
سنگين  نظامى  بودجة  فوق 
مى سازد  تحمل  قابل  را  آمريكا 
تا  مى دهد  اجازه  آمريكا  به  و 
كه  مالى  محدوديت هاى  بدون 
مواجه  آن  با  كشورها  ساير 
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مى باشند فعاليت هاى نظامى خود را در پهنة جهان گسترش 
داراى  جهان،  ذخيرة  ارز  عنوان  به  دالر  نقش  لذا  و  دهد. 
ارزش سياسى و استراتژيك قابل توجهى است كه فراتر از 

مى كند. عمل  اقتصادى  صرفًا  محاسبات 
انحصارى  ارز  عنوان  به  دالر  نقش  كه  اين  نتيجه    -13
سلطه  اركان  از  يكى  جهان  ذخيرة  ارز  و  نفت  مبادالت 
نفت   مسلط  نقش  است.  آمريكا  نظامى  و  اقتصادى 
«برنت»  و  اينترمديت»  تگزاس  «وست  شاخص  خام هاى 
كه  انگليس  در   ICE و  آمريكا  در  نايمكس  بورس هاى  در 
نمى دهد  اجازه  مى شود،  انجام  دالر  با  آن ها  قيمت گذارى 
قيمت  شود.  انجام  ديگرى  ارز  براساس  نفت  قيمت گذارى 
در  گسترده  صورت  به  آتى،  معامالت  در  خام ها  نفت   اين 
نفت  صادركنندة  كشورهاى  در  فرمول هاى  قيمت گذارى 
به كار مى رود. معامالت آتى اين نفت خام ها از نقدينگى و 
تاكنون  و  است  برخوردار  معامله گران  باالى  بسيار  استقبال 
نتوانسته اند  بين المللى  معتبر  بورس هاى  از  هيچكدام  نيز 
نقدينگى الزم را براى رقابت با اين نفت  خام هاى شاخص 
كوتاه مدت  در  كه  نمى رسد  نظر  به  بنابراين  كند.  جذب 
براى  ترديد  بدون  باشد.  امكان پذير  تغييرى  چنين 
نفت  قيمت گذارى  در  دالر  جاى  به  ديگرى  ارز  جايگزينى 
مبادالت  در  جاى  دالر  به  ديگر  ارزهاى  جايگزينى  با  (كه 
نفت خام هاى  قيمت گذارى  از  بايد  دارد)  تفاوت  نفتى 
شاخص  نفت خام هاى  كه  آنجايى  از  كرد.  شروع  شاخص 
بازارهاى  در  نفت  قيمت گذارى  در  را  مسلط  نقش  نامبرده 
جديد  مقررات  تدوين  به  آن  تغيير  مى كنند  ايفا  بين المللى 
و  معامله گران  استقبال  و  بين المللى  بورس هاى  براى 
آن كه  بدون  حال  هر  به  اما  دارد.  احتياج  زمان  گذشت 
ارزى  سبد  يا  و  ارز  جايگزينى  براى  زمان بندى  درصدد 
اين  مراحل  بتوانيم  مى رسد  نظر  به  باشيم  دالر  جاى  به 
افتاد  خواهد  اتفاق  ابتدا  در  آنچه  كنيم.  پيش بينى  را  تحّول 
مبادالت  در  دالر  جاى  به  ارزى  سبد  يا  و  ارز  جايگزينى 
و  محدود  مناطق  و  معامالت  در  ابتدا  كه  بود  خواهد  نفتى 
سپس  و  گرفت  خواهد  صورت  معدود  كشورهاى  بين  در 
گسترش خواهد يافت. پيش از اين عراق، ايران و ونزوئال 
اين كه  احتمال  و  يافته اند  دست  زمينه  اين  در  تجربياتى  به 
تبعيت  الگو  اين  از  نيز  نفت  توليدكنندة  كشورهاى  ساير 
قيمت گذارى  بعد  مرحلة  در  نيست.  ذهن  از  دور  كنند 
حامل هاى انرژى به ارزهايى به غير از دالر و يا به سبدى 
بى ثباتى  هرچقدر  ميان  دراين  شد.  خواهد  انجام  ارزها  از 

شود  طوالنى تر  نيز  آن  زمان  و  باشد  بيشتر  دالر  ارزش 
تسريع  دالر  جاى  به  ديگر  ارزهاى  جايگزينى  فرآيند 
ترجيح  نفت  توليدكنندگان  صورت  اين  درغير  شد.  خواهد 
بيايند.  كنار  گونه اى  به  فعلى  سيستم  با  كه  داد  خواهند 
نفت  مبادلة  فعلى  سيستم  باشد  قرار  چنانچه  آن  بر  عالوه 
در مقابل دالر تغيير كند، به سختى مى توان تصور كرد كه 
با رشد قدرت اقتصادى چين در آينده پول ملى اين كشور 
اين كه  براى  اما  باشد.  نداشته  حضور  معامالت  سيستم  در 
رابراى  خود  مالى  ذخاير  كه  شوند  راضى  ديگر  كشورهاى 
سبدى  در  آنرا  يا  و  كنند  نگهدارى  «يوان»  به  نفت  خريد 
كه مبادلة نفت براساس آن انجام خواهد شد بپذيرند، بايد 
مبادله  قابل  سادگى  به  دالر  فعلى  وضعيت  همانند  ارز  اين 
چين  حركت  اما  است  داده  را  وعده اى  چنين  چين  باشد. 
داخلى اش  اقتصاد  نمى خواهد  زيرا  مى شود  انجام  كندى  به 
فرآيند  معتقدند  تحليلگران  از  برخى  گردد.  بى ثباتى  دچار 

درازا خواهد كشيد. سال به  الى ده  آزادسازى «يوان»پنج 
بايستى  نيز  آمريكا  ژئوپلتيك  رفتار  ميان  اين  در   
تغيير كند و با متحدان خود مانند عربستان، كويت و برخى 
ديگر از كشورهاى عربى به اين توافق برسند كه بهاى نفت 
نظر  به  البته  كنند.  دريافت  دالر  از  غير  به  ارزى  به  را  خود 
طور  به  تغييرى  چنين  با  فعلى  شرايط  در  آمريكا  نمى رسد 
گسترده موافقت كند. شايد تكذيب برگزارى اين مذاكرات 
سرى از سوى مقامات رسمى دركشورهاى عرب، ناشى از 
مخالفت آمريكا با جايگزينى ارزهاى ديگر به جاى دالر در 

نفتى باشد. معامالت 
تا كنون سازمان اوپك از ورود به بحث جايگزينى   
نظر  به  اما  مى كرد  پرهيز  نفتى  معامالت  در  ديگر  ارزهاى 
شد،  اشاره  آن  به  كه  جديدى  شرايط  به  توجه  با  مى رسد 
فضاى مناسب براى مطالعه و بررسى اين جايگزينى فراهم 
روش ها  امكانات،  به  مى توان  مطالعه  اين  در  باشد.  آمده 
زمينه  علمى  رويكرد  با  و  پرداخت  جايگزينى  اين  آثار  و 
و  ايران  تجربة  ترديد  بدون  كرد.  آماده  تغيير  اين  براى  را 
جايگزينى  اين  پوشيدة  زواياى  از  بسيارى  مى تواند  ونزوئال 
ايجاب  ما  ملى  منافع  كه  ترديدى نيست  سازد.  آشكار  را 
صورت  تحول  اين  گسترده تر  و  سريع تر  هرچه  كه  مى كند 
براى  عمومى  افكار  فعلى  شرايط  در  است  بديهى  بگيرد. 
آماده  ديگرى  هرزمان  از  بيش  موضوع  اين  شدن  مطرح 

است. !
منابع و مأخذ در دفتر نشريه موجود است.
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مقدمه:
كشور عراق با در اختيار داشتن 115 ميليارد بشكه نفت قابل 
برداشت در پايان سال 2008، سومين دارندة ذخاير نفتي جهان 
مي باشد. اين در حالي است كه بخش زيادي از كشور عراق تا 
كنون مورد ارزيابي هاي اكتشافي قرار نگرفته است و انتظار مي رود 
با انجام فعاليت هاي اكتشافي مجدد و با استفاده از فناوري هاي 
نوين، حجم ذخاير هيدروكربوري اين كشور كه در طول 22 سال 
گذشته      تغيير محسوسي نكرده است، افزايش قابل مالحظه اي 
پيدا كند. طي اين مدت از ميان كشورهاي خاورميانه قطر، يمن، 
عربستان سعودي و ايران به ترتيب با 9، 4/5، 2/1، 1/9 درصد 

رشد متوسط ساالنه، بيشترين افزايش در حجم ذخاير نفتي خود 
را داشته اند.

در سال هاي پاياني حاكميت رژيم بعث در عراق، توليد نفت 
اين كشور با محدوديت هايي از طرف سازمان ملل مواجه شده 
بود، لذا از سال ها پيش از سقوط رژيم بعث، صنعت نفت اين 
كشور با ركودي فراگير مواجه گرديده بود كه اين مشكالت پس 
از تهاجم نظامي آمريكا به اين كشور تشديد شد. مهاجرت بسياري 
از كارشناسان و متخصصان حوزة نفت و گاز عراق به خارج از 
كشور، اختالفات دولت مركزي عراق با دولت خودمختار ناحية 
كردستان، امنيت متزلزل حاكم بر كشور، قديمي و مستهلك شدن 
بسياري از تأسيسات توليد و بهره برداري، افت توليد از ميادين 
توسعه يافته به دليل عدم برنامه ريزي مناسب و اجراي برنامه هاي 
ازدياد برداشت و غيره، همه و همه سبب گرديدند كه عراق نتواند 

دورنماى 
توسعة 
ميادين 

نفت و گاز 
عراق 

بررسى مناقصه هاى 
اخير ميادين 
هيدروكربورى
 در عراق

على خواجوى 
اداره كل برنامه ريزى استراتژيك - معاونت برنامه ريزى وزارت نفت 
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طي اين مدت، جايگاهي متناسب با منابع و ذخاير خود را در 
بازارهاي جهاني نفت و گاز، كسب نمايد. 

از ابتداي سال 2009 و با تثبيت نسبي دولت مركزي، وزارت 
نفت عراق عزم كرده است تا با سامان دادن دوباره به فعاليت هاي 
شركت هاي دولتي نفت عراق و استفاده از مديريت، سرمايه و 
تكنولوژي شركت هاي خارجي جايگاه صنعت نفت عراق را در 
جهان بهبود بخشيده و بدين طريق وضعيت اقتصادي و سياسي 
عراق را نيز ارتقاء بخشد. در همين راستا دو مناقصه تا كنون 
از طرف وزارت نفت عراق براي توسعة ميادين هيدروكربوري 
نحوة  جزئيات،  به  ادامه  در  كه  است  شده  اعالم  و  برنامه ريزي 

برگزاري و نتايج حاصل از آن پرداخته شده است.

الف) نكاتى پيرامون دور نخست مناقصه 
- دور نخست مناقصة ميادين هيدروكربورى عراق در تاريخ 30 
ژانويه 2009 در شهر بغداد برگزار گرديد. در اين دور از مناقصه، 
32 شركت از 19 كشور جهان براى حضور از طرف دولت عراق 
تائيد اوليه شده بودند، كه ميان آن ها 22 شركت از 15 كشور در روز 

برگزارى مناقصه، حاضر به رقابت با يكديگر شدند.
- در دور نخست، 6 ميدان نفتى با ذخيره اى بالغ بر 43 ميليارد 
بشكه نفت خام درجا و 2 ميدان گازى با ذخيره اى معادل 5/4 
كه  بودند  شده  مناقصه گذارده  به   (TCM) مكعب  متر  تريليارد 
اسامى و مشخصات آن ها در جدول (2) و (3) آورده شده است:

البته با در نظر گرفتن گازهاى همراه با نفت خام حاصل از 
توليد ميادين نفتى عرضه شده در مناقصة اول، مجموع ذخاير گاز 
به مناقصه گذاشته شده در اين دور از مناقصه به 22 تريليون فوت 

مكعب (TCM) خواهد رسيد.
- اسامى 32 شركت تائيد شده براى حضور در مناقصة نخست 

عبارتند بودند از:
(شركت هايى كه با وجود تائيد اولية دولت عراق در مناقصه 

حضور پيدا نكردند، با خطكشى مشخص شده اند)
آمريكا،  اديسون  آمريكا،  فيليپس  كونوكو  آمريكا،  شورون 

اكسون موبيل آمريكا، آمراداهس آمريكا، ماراتن آمريكا، اكسيدنتال 
پتروليوم آمريكا، اينپكس ژاپن، ژاپكس ژاپن، ميتسوبيشى ژاپن، 
نيپون اويل ژاپن، گازپروم روسيه، لوك اويل روسيه، بى.اچ.پى 
بيلتون استراليا-انگليس، بى.پى انگليس، رويال داچ شل هلند-

انگليس،  CNOOCچين،  CNPC چين، سينوكم چين، سينوپك 
چين،  ONGCهند، وودسايد پتروليوم استراليا، انى ايتاليا، كوگس 
اندونزى،  پرتامينا  كانادا،  نكسن  دانمارك،  مرسك  كره جنوبى، 
پتروناس مالزى، رپسول اسپانيا، استات اويل هيدرو نروژ، توتال 

.(TAPO) فرانسه، تركيش پتروليوم تركيه
- حضور متنوع شركت هاى نفتى از كشورهاى مختلف از 
طرفى و ايستادگى مقامات عراقى بر مواضعى سخت گيرانه براى 
واگذارى مناقصات از طرف ديگر، دليلى قانع كننده براى دولت 
عراق مهيا نموده است تا بتواند به متخصصان و افكار عمومى 
كشور خود، ثابت نمايد اين مناقصات در جهت حداكثر نمودن 
منافع ملى عراق بوده است و نه تأمين منافع اقتصادى و سياسى 

كشورها و يا قدرت هايى خاص.
- حضور فعاالنه چين با 4 شركت، اين كشور را در رتبة اول 
مشاركت در اين مناقصه قرار داده است. آمريكا با سه شركت و 
روسيه و ايتاليا هركدام با دو شركت در مراتب بعدى قرار داشتند. ساير 

حجم ذخايرنام ميدانرديف
17روميله1
8/7قرنه غربي، فاز 21
8/6كركوك3
4زوبير4
2/5گروه ميسان5
2/3باي حسن6

43/1مجموع
EIA  :واحد: ميليارد بشكه منبع

ذخاير نفت شرح
(ميليارد بشكه)

توليد نفت 
(هزار بشكه در روز)

ذخاير گاز
(ميليارد متر مكعب)

توليد گاز
(ميليون متر مكعب 

در روز)
ظرفيت پااليش

(هزار بشكه در روز)

11524233/1710681مقدار
1/931/70/50/8سهم جهاني (درصد)

312124926رتبه جهاني

جدول(1): وضعيت ذخاير و توليد نفت خام و گاز طبيعي عراق در پايان سال 2008

جدول2. مشخصات ميادين نفتى عرضه شده در مناقصه اول 
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جدول 3. مشخصات ميادين گازى عرضه شده در مناقصه اول 

حجم ذخايرنام ميدانرديف
3/3منصوريه1
2/1عكاض2

5/4مجموع
EIA  :منبع (TCM) واحد: تريليون فوت مكعب

كشورها نيز هر يك با يك شركت در اين مناقصه شركت نمودند.
- حضور مؤثر و پرتعداد شركت هاى چينى در اين مناقصه به 
خوبى بيانگر توجه ويژه و استراتژيك چين به منابع هيدروكربورى 
عراق جهت تأمين مصارف آتى خود دارد. از سوى ديگر، اين 
توجه استراتژيك مى تواند در دل خود پيام روشنى براى مقام هاى 
عراقى داشته باشد كه مى توانند در بلندمدت، روى چين بعنوان 
بازارى عظيم و مطمئن برنامه ريزى نمايند. ضمن اين كه مى توانند 
از سرمايه و تكنولوژى شركت هاى چينى در مشاركت هاى دوجانبه 

جهت توسعة صنعت نفت خود بهره مناسب را نيز ببرند.
- ميادين به مناقصه گذاشته شده و همچنين كنسرسيوم ها و 
شركت هاى متقاضى براى هر يك از آن ها در ادامه آورده شده است:

* ميدان نفتى رميله - استان بصره 
ذخيره: 17 ميليارد بشكه 

شركت كنندگان در مناقصه 1:
CNPC و BP -1

2- 2- اگزون موبيل و پتروناس 
پيشنهاد اوليه پذيرفته شدهBP :2 و  CNPC با 3/99 دالر براى 

توليد هر بشكه نفت خام اضافى 3
بشكه  هر  توليد  براى  دالر   2 عراق:  نفت  وزارت  پيشنهاد 

نفت خام اضافى 
بشكه  هر  توليد  براى  دالر   2 با   CNPC و    BP نتيجه:  

نفت خام اضافى 
* فاز 1 ميدان نفتى قرنه غربى- استان بصره 

ذخيره: 8/7 ميليارد بشكه 
شركت كنندگان در مناقصه:

1- اگزون موبيل و رويال داچ شل 
2- رپسول، استات اويل و مرسك 

3- لوك اويل و كونوكوفيليپس 
4- توتال  CNPC-5,پتروناس و ژاپكس 

پيشنهاد اوليه:  CNPC,پتروناس و ژاپكس با 1/7 دالر براى 
توليد هر بشكه نفت خام اضافى 

پيشنهاد وزارت نفت عراق: 1دالر براى توليد هر بشكه نفت 
خام اضافى 

نتيجه: لوك اويل و كونوكوفيليپس در حال مذاكره با دولت 
براى اخذ قرارداد

* ميدان نفتى كركوك - استان تميم 
ذخيره: 8/6 ميليارد بشكه 

شركت كنندگان در مناقصه:
1- رويال داچ شل،  Sinopec ,CNPC و تركيش پتروليوم 

(TAPO)
پيشنهاد اوليه پذيرفته شده: 7/89 دالر براى توليد هر بشكه 

نفت خام اضافى 
پيشنهاد وزارت نفت عراق: 2 دالر براى توليد هر بشكه نفت 

خام اضافى 
نتيجه: بدون برنده 

* ميدان نفتى زبير - استان بصره 
ذخيره: 4 ميليارد بشكه 

شركت كنندگان در مناقصه:
1- انى،  Sinopec و اكسيدنتال و كوگس 

2- شركت  ONGC گازپروم و تركيش پتروليوم 
3- اگزون موبيل، رويال داچ شل و پتروناس 

CNPC  و BP  -4
و  ,اكسيدنتال   Sinopec انى،   شده:  پذيرفته  اوليه  پيشنهاد 

كوگس 4/8 دالر براى توليد هر بشكه نفت خام اضافى 
پيشنهاد وزارت نفت عراق: 2 دالر براى توليد هر بشكه نفت 

خام اضافى 
نتيجه: كنسرسيوم انى، اكسيدنتال و كوگس در حال مذاكره با 

دولت عراق براى اخذ قرارداد
* ميادين نفتى گروه ميسان 4 - استان ميسان 

ذخيره: 2/5 ميليارد بشكه 
و    CNOOC شركت    -1 مناقصه:  در  شركت كنندگان 

Sinochem

پيشنهاد اوليه پذيرفته شده: 21/40 دالر براى توليد هر بشكه 
نفت خام اضافى 

پيشنهاد وزارت نفت عراق: 2/30 دالر براى توليد هر بشكه 
نفت خام اضافى 

نتيجه: بدون برنده 
* ميدان نفتى باى حسن - استان ميسان 

ذخيره: 2/3 ميليارد بشكه 
شركت كنندگان در مناقصه:
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CNOOC  و Sinopec  ،1- اگزون موبيل
پيشنهاد اوليه پذيرفته شده: 26/70 دالر براى توليد هر بشكه 

نفت خام اضافى 
پيشنهاد وزارت نفت عراق: 4 دالر براى توليد هر بشكه نفت 

خام اضافى 
نتيجه: بدون برنده 

* ميدان گازى عكاض - استان انبر
(TCF) ذخيره: 2/1 تريليون فوت مكعب

شركت كنندگان در مناقصه:
1- اديسون، پتروناس و  CNPC, تركيش پتروليوم و كوگس 

پيشنهاد اوليه پذيرفته شده: 38دالر براى 1000 فوت مكعب 
توليد اضافى 

فوت  براى 1000  دالر   8/50 عراق:  نفت  وزارت  پيشنهاد 
مكعب توليد اضافى 

نتيجه: بدون برنده 
* ميدان گازى منصوريه - استان دياال

(TCF) ذخيره: 3/3 تريليون فوت مكعب
شركت كنندگان در مناقصه: بدون متقاضى 

- از ميان 8 ميدان به مناقصه برده شده در دور نخست، تنها 
ميدان روميله در جنوب عراق كه در حال حاضر نزديك به نيمى 
از توليد نفت عراق از آن تأمين مى شود به كنسرسيومى متشكل از 
دو شركت  BP(38 درصد) و  CNPC(37 درصد) واگذار شد. 
طى اين قرارداد 20 ساله، كه امكان تمديد آن نيز وجود دارد اين 
دو شركت مى بايست در كوتاه مدت 10 درصد به توليد فعلى 
اين ميدان بيفزايند و در ادامه با بكارگيرى لرزه نگارى 3 بعدى، 
حفر 10 چاه تزريقى و 20 چاه توليدى، تعميرات 130 حلقه چاه 
موجود و نوسازى تأسيسات بهره بردارى اين ميدان سطح توليد 
آن را به حدود 3 برابر توليد فعلى يعنى 2/85 ميليون بشكه در 
روز برسانند و اين مقدار را براى هفت سال متوالى حفظ نمايند.5 
همچنين از آنجا كه سهم مشاركت طرف عراقى در مناقصه برگزار 
شده 25 درصد تعيين شده بود، سازمان بازاريابى نفت عراق 6 نيز 
با 25 درصد سهم در توسعه اين ميدان مشاركت مى نمايد. اين دو 
شركت كه كار خود را از ابتداى سال 2010 در اين ميدان آغاز 
مى كنند، با وجود اين كه براى هر بشكه توليد اضافى از ميدان 
3/99 دالر پيشنهاد كرده بودند، با پذيرش شرايط دولت عراق، 
با دريافت 2 دالر به ازاى توليد هر بشكه نفت خام اضافى از 
اين ميدان موافقت كردند. همچنين دولت عراق ميزان 35 درصد 
ماليات بر پاداش توليد اين دو شركت وضع كرده است. ضمناً دو 
شركت  BP و  CNPC متعهد شده اند حداقل مبلغ 5 ميليون دالر 

به آموزش نيروهاى عراقى اختصاص دهند.
- بعد از برگزارى مناقصة دور اول و پديدار شدن فاصله 
زياد بين انتظار شركت هاى حضور يافته در مناقصه از سودآورى 
قراردادها با آنچه كه دولت عراق در نظر داشت، شركت ها با عدم 
استقبال خود نارضايتى خود را از سطح فعلى قيمت ها و سود در 
نظرگرفته شده توسط دولت عراق اعالم كردند و حاضر به عقد 
قرارداد نشدند. اما پس از نهايى شدن قرارداد نفتى ميدان روميله 
و در نظر گرفتن ساير شرايط اين شركت ها مجدداً درخواست 
بررسى بيشتر به دولت عراق دادند و با كاستن از قيمت مورد نظر 
خود از طرف عراقى نيز خواستند تا متقابًال با افزايش در سطح 
فعلى قيمت ها موجبات عقد اين قراردادها را فراهم نمايد. در 
همين راستا رئيس شركت لوك اويل به تازگى اعالم كرده است 
كه آمادگى دارد تا در صورت تمايل دولت عراق، قرارداد توسعة 
فاز 1 ميدان قرنه غربى را به عهده بگيرد. رئيس اين شركت اعالم 
كرده است لوك اويل و كونوكوفيليپس پس از انجام بررسى هاى 
كامل در جزئيات قرارداد فاز 1 ميدان نفتى قرنه غربى، نظر خود 
را تغيير داده اند و شرايط دولت عراق را براى توسعه اين ميدان 
پذيرفته اند. اخبار منتشر شده پيرامون اين شرايط حاكى از آن است 

جدول 3. مشخصات ميادين نفتى عرضه شده در مناقصه دور دوم 

EIA  :واحد: ميليارد بشكه منبع

حجم ذخايرنام ميدانرديف
12/9قرنه غربي فاز 12
12/6مجنون2
8/1بغداد شرقي3
4/1هالفايا4
0/9قراف5
0/9نجمه6
0/8قياره7
0/2كيفيل8
0/2كيفيل غري9
0/2مرجان10
0/1بدرا11
0/1قمر12
0/1گالبات13
0/1نادومن14

40/3مجموع ميادين
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كه دولت عراق براى افزايش هر بشكه نفت خام اضافى از اين 
ميدان 1/90 دالر پاداش در نظر گرفته شده است و شركت هاى 
حالى  در  اين  كرده اند.  استقبال  رقم  اين  از  نيز  مذاكره  طرف 
است كه شركت اگزون موبيل و شل نيز اعالم كرده اند شرايط 
دولت عراق براى توسعة اين ميدان را پذيرفته اند و براى بدست 
آوردن امتياز توسعة اين ميدان با كنسرسيوم لوك اويل به رقابت 
مى پردازند. نكته جالب توجه اين كه در منحنى توليد اين ميدان كه 
از سوى كنسرسيوم شل ارائه شده براى توليد اين ميدان تا سطح 
2/3 ميليون بشكه در روز برنامه ارائه شده است اما در برنامة 
شركت لوك اويل اين ميزان 1/5 ميليون بشكه در روز اعالم شده 
است. البته نتيجة نهايى در خصوص واگذارى قرارداد توسعة اين 
ميدان به هر يك از كنسرسيوم هاى متقاضى از طرف دولت عراق 
تاكنون اعالم نشده است. الزم بذكر است در سال 1997 شركت 
لوك اويل با امضاى قراردادى 23 سال با رژيم بعثى توسعة فاز 2 
ميدان قرنه غربى را بر عهده گرفت كه با سرنگون شدن رژيم بعث 
عراق، دولت جديد اين قرارداد را در سال 2002 فسخ اعالم كرد. 
در حال حاضر لوك اويل بدنبال زنده كردن قراردادى است كه 
سال ها پيش در اختيار او گذاشته شده بوده و تالش مى كند توسعة 

فاز 1 و فاز 2 اين ميدان را بطور همزمان از آن خود كند.
همچنين شركت شل نيز به تازگى اعالم كرده است كه از 
ازاى  به  پاداش  ميزان  افزايش  با  تا  است  خواسته  عراق  دولت 
افزايش توليد هر بشكه امكان توسعة ميدان كركوك را توسط 
اين شركت و كنسرسيوم همراه با آن فراهم نمايد كه نتيجة اين 
درخواست نيز بستگى به نظر هيئت وزيران عراق دارد. در كنار 
شركت هاى فوق زمزمه هايى بر نزديك شدن تفاهم بين كنسرسيوم 
انى، اكسيدنتال و كوگس با دولت عراق براى توسعة ميدان زبير 
شنيده مى شود. توليد فعلى ميدان زبير 195 هزار بشكه در روز 
مى باشد كه طى توافقى كه با شركت انى شده است اين شركت 
با انجام كارهاى توسعه اى سطح توليد اين ميدان را تا 1 ميليون و 

125 هزار بشكه در روز ارتقا خواهد داد.
در صورتى كه توسعة اين سه ميدان (روميله، فاز 1 قرنه غربى 
و زبير) با شركت هاى طرف مذاكره نهايى گردد پيش بينى مى شود 
كه توليد عراق از اين 3 ميدان به بيش از 4/6 ميليون بشكه در روز 

طى شش سال آينده افزايش يابد.
پيشنهادى  شركتى  هيچ  كه  منصوريه  گازى  ميدان  بجز   -
براى توسعه آن ارائه نداده بود، براى ساير ميادين، شركت ها و 
كنسرسيوم هاى مختلفى براى توسعة آن ها به رقابت با يكديگر 
CNPC  پرداختند. نكته قابل توجه اين كه در اكثر اين ميادين، شركت

چين حضور داشت كه البته سهم مشاركت آن از 17/5 درصد (در 

ميدان گازى عكاض) تا 66/7 درصد (در ميدان نفتى زبير) متغير 
بوده است.  CNPCبا وارد شدن به كنسرسيوم هاى مختلف در 5 
ميدان شانس خود را براى پيروزى در مناقصه محك زد. (4 ميدان 

نفتى و 1 ميدان گازى)
- بعد از  CNPC,شركت پتروناس مالزى با حضور در مناقصة 
چهار ميدان، رتبة دوم را به خود اختصاص داد. رتبة سوم نيز با 
حضور در سه مناقصه نصيب اكسون موبيل،  Sinopec,شل و 
تركيش پتروليوم شد. همچنين  BP, CNOOCو كوگس با حضور 
در دو مناقصه در رتبة چهارم قرار گرفتند. ساير شركت ها تنها در 

مناقصه يك ميدان شركت كرده بودند.
- بجز شركت توتال كه در مناقصه به صورت منفرد وارد شده 
بود، ساير شركت ها با تشكيل چهارده كنسرسيوم متفاوت در مناقصه 
حضور پيدا كردند. فراوانى و توزيع اين كنسرسيوم ها عبارتند از: شش 
كنسرسيوم با مشاركت دو شركت، پنج كنسرسيوم با مشاركت سه 
شركت، دو كنسوسيوم با مشاركت چهار شركت و يك كنسرسيوم 
با مشاركت پنج شركت. در اين ميان، نقش شركت هاى چينى در اين 
كنسرسيوم ها بسيار چشمگير بود، به طورى كه در هشت كنسرسيوم 

از اين چهارده كنسرسيوم عضويت داشتند.
با  مختلف  كنسرسيوم هاى  در  كه  شركت هايى  تركيب   -
يكديگر همكارى مى كردند قابل توجه مى باشد. چرا كه بغير از 
كنسرسيوم متشكل از شركت هاى اكسون موبيل و شل در ميدان 
قرنه غربى، ساير كنسرسيوم ها متشكل از شركت هاى كشورهاى 
درحال توسعه و توسعه يافته بصورت توأمان بوده است. اين امر 
مى تواند داليل متعدد و متفاوتى داشته باشد. از جمله نيروى كار 
ارزان و فراوان كشورهاى در حال توسعه. اما يكى ديگر از داليل 
مهم اين تركيب مى تواند اين باشد كه شركت هاى موسوم به هفت 
خواهران كه متعلق به كشورهاى توسعه يافته و در واقع اشغال 
كنندگان عراق مى باشند جهت كم كردن ريسك سرمايه گذارى 
خود در اين كشور و حفظ منافع خود در برابر حمالت احتمالى 
خرابكارانه، سعى در استفاده و بكارگيرى شركت هاى كشورهاى 
در حال توسعه در كنار خود دارند تا بتوانند با استفاده از حسن 
ظن افكار عمومى مردم عراق نسبت به اين كشورها (مانند چين، 
مالزى و غيره) منافع خود را در برابر اين آسيب هاى احتمالى 

مصون نگه دارند.
- در اين دور از مناقصه تنها براى سه ميدان پيشنهادهاى 
متفاوت و رقابتى نفس گير حاكم گرديد: فاز 1 ميدان نفتى قرنه 
غربى، 11 شركت در غالب 5 كنسرسيوم، ميدان نفتى زبير 12 
شركت در غالب 4 كنسرسيوم و ميدان نفتى روميله كه 2 كنسرسيوم 
متشكل از 4 شركت با يكديگر به رقابت پرداختند. در مابقى 
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ميادين، تنها يك كنسرسيوم كه البته از تعداد متفاوتى از شركت ها 
تشكيل مى شدند، پيشنهاد خود را ارائه نمودند. (كنسرسيوم هايى 

متشكل از دو تا پنج شركت )
- شركت هاى متعلق به چين، كره جنوبى، مالزى و همچنين 
تركيه با وجود نوپا بودن در عرصه صنعت نفت و گاز جهان 
توانسته اند با برقرارى تعاملى مناسب ميان خود و شركت هاى 
آمريكايى و اروپايى به صورت همكار با اين شركت هاى طراز 
اول، در رديف متقاضيان حضور در بازار نفت و گاز عراق باشند 
تا بتوانند عالوه بر كسب منافع اقتصادى براى شركت خود، تجربه 

و سطح توانمندى هاى خود را نيز ارتقاء بخشند.
- كمترين اختالف در پيشنهاد ارائه شده توسط شركت هاى  
IOCبراى پاداش اضافى توليد با مبلغ مورد نظر وزارت نفت عراق، 

36/8 درصد فاصله داشت. همچنين حداقل و حداكثر اختالف 
موجود در پيشنهاد وزارت نفت عراق و   IOCهاى شركت كننده 
براى پاداش اضافى در ميادين نفتى در فاز 1 ميدان قرنه غربى ديده 
  CNPC/  Petronas/  مى شود. به طورى كه پيشنهاد كنسرسيوم
  Repsol/  كنسرسيوم پيشنهاد  و  بشكه  هر  در  دالر   0/7 ,Japex

پيشنهاد  از  بشكه  هر  در  دالر   17/4  ,StatoilHydro/  Maersk

وزارت نفت عراق باالتر بود. البته بيشترين اختالف پيشنهادات ارائه 
شده در ميدان گازى عكاض ديده مى شود كه بين مبلغ پيشنهادى 
كنسرسيوم شركت كننده و وزارت نفت عراق، 29/5 دالر در هر 

هزار فوت مكعب با يكديگر تفاوت وجود دارد.
شركت هاى  تصميم گيرى  نحوة  و  استراتژى  مورد  در   -
مختلف در قبال بدست آوردن امتياز مناقصه برخى ميادين ابهاماتى 
  BP/  وجود دارد. بعنوان مثال اين كه چرا با وجودى كه كنسرسيوم
CNPCحاضر شد از پيشنهاد 3/99 دالرى خود دست بكشد و 

به 2 دالر در هر بشكه در ميدان رميله تن دهد، ساير شركت ها و 
كنسرسيوم ها حاضر به نشان دادن انعطاف بيشترى در مورد مبلغ 
پيشنهادى خود نشدند؟ بعنوان مثال پيشنهاد كنسرسيوم آسيايى 
CNPC/  Petronas/  Japexدر فاز 1 ميدان قرنه غربى تنها 0/7 

دالر در هر بشكه باالتر از مبلغ مورد نظر وزرات نفت عراق بوده 
ولى اين كنسرسيوم براى بدست آوردن امتياز توسعه اين ميدان 

حاضر به چشم پوشى از اين ميزان اختالف نشده است.
- ميدان هاى نفتى گروه ميسان با حجم ذخاير 2/5 ميليارد 

بشكه در نزديكى مرزهاى جنوب غربى ايران واقع شده اند.

ب) نكاتى پيرامون دور دوم مناقصه 
- 45 شركت نفتى از 24 كشور جهان داوطلب حضور در 
دور دوم مناقصه ميادين نفتى عراق كه در ماه دسامبر 2009 برگزار 

خواهد گرديد، شده اند. اين ميزان مشاركت نسبت به دور اول از 
رشد چشمگيرى برخوردار است.

- در اين دور از مناقصه، آمريكا با هشت شركت و ژاپن، روسيه 
و انگليس به ترتيب با شش، چهار و چهار شركت در رتبه هاى 
بعدى متقاضى حضور در مناقصة ميادين نفتى عراق قرار دارند. در 

اين دور از مناقصات چين با سه شركت حضور يافته است.
- اسامى شركت هاى داوطلب حضور در دور دوم مناقصه 

عبارتند از:
شركت آناداركو پتروليوم آمريكا، شورون آمريكا، كونوكوفيليپس 
آمريكا، اديسون آمريكا، اكسون موبيل آمريكا، آمراداهس آمريكا، 
ماراتن آمريكا، اكسيدنتال پتروليوم آمريكا، اينپكس ژاپن، ژاپكس 
ژاپن،  GOGMICژاپن، ميتسوبيشى ژاپن، ميتسويى ژاپن، نيپون اويل 
ژاپن، گازپروم روسيه، لوك اويل روسيه، تاتنفت روسيه، روسنفت 
روسيه، گروه بى.جى انگليس، بى.اچ.پى بيلتون،  BPانگليس، شل 
هلند-انگليس، سينوك چين، سينوپك چين، سينوكم چين، اويل 
انديا هند،  ONGCهند، وود سايد پتروليوم استراليا، كارين انرژى 
اسكاتلند، انى ايتاليا، جى.اس.سى كازموناى گس قزاقستان، كوگس 
پتروليوم  پاكستان  كانادا،  نكسن  دانمارك،  مرسك  جنوبى،  كره 
پاكستان، پرتامينا اندونزى، پتروويتنام ويتنام، پتروناس مالزى، رپسول 
اسپانيا، سان آنگول آنگوال، استات اويل هيدرو نروژ، توتال فرانسه، 

تركيش پتروليوم تركيه، و  BASFآلمان.
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- در دور دوم مناقصه، 14 ميدان نفتى با ذخيره اى بالغ بر 41 
ميليارد بشكه نفت خام درجا به مناقصه گذارده شده كه اسامى و 

مشخصات آن ها در جدول (3) آورده شده است:
- ميدان هاى اين دور از مناقصه برخالف مناقصه دور نخست، 
عمدتاً توسعه نيافته هستند و در اين ميان دو ميدان قرنه غربى فاز 
2 و مجنون داراى بيشترين ذخاير و پتانسيل توليد هستند. هر يك 
از اين دو ميدان به طور تقريبى ظرفيت توليد روزانه 600 هزار 
بشكه نفت خام را دارند. ميدان هلفايا در جنوب عراق نيز توان 

توليد روزانه بالغ بر250 هزار بشكه نفت را دارد.
شركت هاى  مشاركت هاى  مورد  در  شده  منتشر  اخبار   -
دو  از  متشكل  كنسرسيومى  كه  است  اين  از  حاكى  مختلف 
دو  فاز  توسعة  براى  فيليپس  كونوكو  و  اويل  لوك  شركت 
موفقيت  صورت  در  كرده اند.  عالقه  اظهار  غربى  قرنه  ميدان 
اين دو شركت در كسب قرارداد توسعة فازهاى 1 و 2 ميدان 
برآوردها  كه  نفتى  عظيم  ميدان  اين  توسعه  كل  غربى،  قرنه 
حاكى از پتانسيل توليد باالى 1/5 ميليون بشكه اى آن در روز 
دارد به دست اين كنسرسيوم خواهد افتاد. همچنين براى به 
دست آوردن ميدان مجنون در نزديكى مرزهاى كشورمان نيز 
كنسرسيومى از شركت هاى توتال و شورون تالش چشمگيرى 

را آغاز كرده اند.

- به طوركلى فضاى حاكم بر اين دور از مناقصه با دور اول 
متفاوت مى باشد. چرا كه دولت عراق بعد از اجراى دور نخست 
مناقصه و موجه نشان دادن عملكرد خود، اظهارات و مواضع 
مخالفين برگزارى اين مناقصات را عجوالنه و غير واقعى اعالم 
نمود و لذا شرايط براى اعمال هر چه بيشتر مديريت دولت در 
بخش نفت و گاز مهيا گرديده است. لذا بنظر مى رسد در اين 
دور از مناقصه جهت جذب بيشتر شركت هاى خارجى شرايط 
قراردادها از لحاظ نرخ سوددهى نيز نسبت به دور نخست كمى 
بهبود يابد. وضع پاداش هاى 100 تا 150 ميليون دالرى براى 
برندگان مناقصه ميادين دور دوم نيز در همين راستا جلب نظر 

مى نمايد.
عراق  پارلمان  در  تابستانى  تعطيالت  به  توجه  با  همچنين 
و بركنارى مخالف سرسختى چون «فياض النعمه» از مديريت 
شركت نفت جنوب عراق (SOC) و جايگزينى وى با «ضياء 
جعفر» از دوستان مالكى در حزب الدعوه، به نظر مى رسد دولت 
عراق در اين دور از مناقصه ها در عرصة داخلى با چالش كمترى 
رو به رو خواهد بود. «ضياء جعفر» سّومين رئيس شركت نفت 

جنوب عراق از زمان تشكيل دولت جديد اين كشور مى باشد.
- دولت عراق مجدانه در تكاپو است تا ظرفيت توليد نفت 
خود را از 2 ميليون و سيصد هزار بشكه در روز در حال حاضر 
به بيش از 4 ميليون بشكه در سال 2012 و در نهايت به بيش از 

6 ميليون بشكه در روز در سال 2015 افزايش دهد.
- در مجموع در دور اول و دوم، 20 ميدان نفتى با ذخيره اى 
بالغ بر 83 ميليارد بشكه نفت خام و 4 ميدان گازى با ذخيره 5/6 
است.  شده  گذاشته  مناقصه  به   (TCM) مكعب فوت  تريليون 
قابل  شده  كشف  نفت خام  ذخاير  كل  كه  است  حالى  در  اين 
استحصال عراق در پايان سال 2008 برابر 115 ميليارد بشكه 
اعالم شده است كه مجموع ذخاير نفتى به مناقصه گذاشته شده 
معادل 72 درصد كل ذخاير عراق مى باشد. اين امر نشان دهندة 
پتانسيل باالى اين كشور براى افزايش ظرفيت توليد نفت خام 

مى باشد.
- در صورتى كه عراق بتواند توليد نفت خود را تا سال 
2012 به بيش از 4 ميليون بشكه در روز افزايش دهد و ايران 
برنامة مناسبى براى افزايش ظرفيت توليد خود به اجرا در نياورد، 
اين كشور دّومين توليدكنندة اوپك بعد از عربستان خواهد شد 
و جايگاه ايران به رتبة سوم تنزل پيدا خواهد كرد. اين در حالى 
است كه در گزارشات اخير اوپك، كشور ونزوئال رتبة دوم را 
در ذخاير نفت خام كشورهاى عضو اوپك از آن خود كرده و 

جايگاه ايران به رتبة سوم تنزل پيدا كرده است.



شماره 120 - آبان ماه 1388

24

پى نوشت:
1-  اداره كل برنامه ريزي استراتژيك- معاونت برنامه ريزي وزارت نفت
2 - Bidders

3 - Initial Bid

4 - Remuneration Fee (RF)
Buzurgan, Fauqi, Aubghirab 5-   شامل ميادين

6-  ميزان توليد فعلي اين ميدان بنا به اظهارات مقامات عراقي 1/05 ميليون 
بشكه در روز اعالم شده است هر چند كه مسئولين شركتهاي پيروز 
مناقصه اين رقم را حدود 957 هزار بشكه ارزيابي كرده اند. به هر 
ترتيب در قرارداد قيد شده است ميزان اوليه توليد را بر اساس ميانگين 

توليد 30 روز منتهي به امضاي قرار داد تعيين مي كنند.
7 - SOMO: State Oil Marketing Organization

جمع بندى:
ممكن است با در نظر گرفتن اين كه تنها يك ميدان از هشت 
ميدان به مناقصه گذاشته شده در دور اول به قرارداد منتهى شده، 
اين طور به نظر برسد كه عراق در اين مناقصات شكست خورده و 
نتيجة مطلوبى بدست نياورده است. اما دستاوردهاى متعدد عراق 
از دور نخست اين مناقصه و همچنين استقبال دوچندان كشورها 
و شركت هاى متعدد و معتبر نفتى از مناقصة دور دّوم تأئيدى بر 
اين ادعاست كه عراق در حال برداشتن گام هاى محكم و مؤثرى 
در ارتقاء ظرفيت هاى سياسى و همچنين توسعة صنعت نفت خود 
مى باشد. حواشى و متن اين مناقصات نشان دهندة اين است كه 
اهداف اين مناقصات به غير از توسعة ظرفيت هاى بالقوة صنعت 
نفت، استفاده هرچه بيشتر و مؤثرتر از اهرم منابع هيدروكربورى 
مى باشد.  عراق  مدت  بلند  و  استراتژيك  اهداف  پيشبرد  براى 
مسيرى كه در دهة پيش، كشور روسيه با استفاده از اهرم گاز براى 
احياى جايگاه خود در معادالت جهانى در پيش گرفت. البته اين 
ادعا از آنرو نيست كه تفاوت هاى متعدد شرايط عراق و روسيه را 
در اين مسير در نظر نگيريم، بلكه ناظر به رويكرد در پيش گرفته 
شده اين دو كشور در قبال منابع هيدروكربورى شان مى باشد. در 
واقع نگاه اين دو كشور به منابع نفت و گاز خود، بعنوان اهرم هاى 
چانه زنى و فشارى است كه مى توان از آن براى ارتقاء امنيت و 
جايگاه خود در تعامالت بين المللى و نه صرفاً تالش در جهت 
افزايش ظرفيت هاى توليد و كسب منافع كوتاه مدت اقتصادى بهره 

مناسب را برد.
برگزارى كنفرانس «ژاپن و آيندة نفت عراق» در كشور ژاپن 
و دعوت از آقاى شهرستانى وزير نفت عراق براى حضور در اين 
كنفرانس در فاصلة زمانى بين دو مناقصه، اعطاى وام هاى كالن 
چند ميلياردى توسط كشورهاى مختلف به عراق جهت جلب 
نظر دولت عراق به همكارى با شركت هاى فعال در آن كشورها، 
افتتاح دفتر حفظ منافع انرژى تركيه و عراق در بغداد و افتتاح 
آن توسط نخست وزير تركيه، آمادگى تركيه براى تعامل بيشتر 
با عراق براى حل مسأله كردها، رفت و آمدهاى مكرر مقامات 
روسى و هيئت هاى انرژى براى ارتقاء سطح همكارى هاى انرژى 
خود با دولت عراق با توجه به سابقه همكارى گستردة دولت 
روسيه در زمان رژيم بعثى عراق، تأكيد كشورهاى اروپايى براى 
سرمايه گذارى  لزوم  و  نابوكو  طرح  در  عراق  قطعى  مشاركت 
در بخش اكتشاف و توليد منابع گازى اين كشور، مذاكرات و 
درخواست هاى مكرر شركت هاى تراز اول جهان نظير توتال، شل، 
اگزون موبيل، كونوكوفيليپس و غيره از دولت عراق براى ميدان 
عمل بيشتر دادن به اين شركت ها در توسعة ميادين نفتى اين 

كشور و موارد بسيار ديگرى از اين قبيل، همه و همه از دست 
باالى دولت عراق در مذاكرات و روند تحوالت اخير اين كشور 

حكايت دارد.
دولت عراق ضمن در نظر گرفتن منافع ملى خود و جلوگيرى 
از هرگونه زياده خواهى شركت هاى نفتى در معامالت و قراردادهاى 
نفتى كه نمونه آن را در مبلغ پاداش در نظر گرفته شده براى توليد 
هر بشكه نفت اضافى و يا منحنى توليد در نظر گرفته شده براى 
هر ميدان و همچنين برخورد قاطع با شركت هاى فعال در حوضة 
منطقه كردستان و غيره مى توان ديد، راه را براى حضور گسترده 

شركت هاى نفتى باز گذاشته است.
فارغ از ضعف ها و مشكالت فراوانى كه وزارت نفت عراق 
با آن مواجه است، رويكرد كشور عراق به صنعت نفت خود كه 
ديدگاهى فرابخشى است، مثبت و براى ايران نيز مى تواند درس 
آموز باشد. همچنين جا دارد شركت هاى خصوصى و پيمانكارى 
تراز اول كشور ايران نيز با ورود به بازار نفت و گاز عراق بتوانند 
ضمن كسب تجربه همكارى با شركت هاى تراز اول ساير كشورها، 

نقش ايران را در صنعت نفت و گاز عراق پررنگ نمايند.
در ضمن باتوجه به برنامه هاى در پيش گرفته شده توسط 
روسيه و قطر در بازارهاى جهانى گاز و همچنين عربستان و 
و  شتاب  با  نيز  ايران  دارد  جا  نفت،  جهانى  بازارهاى  در  عراق 
جديت بيشترى اهداف و برنامه هاى استراتژيك و اجرايى خود 
را كه در برنامة پنجم توسعه براى اين صنعت تدوين شده است 
به مرحلة اجراگذارد. مطمئناً اجراى اين برنامه نه تنها آثار قابل 
مالحظه اى بر جايگاه و نقش ايران در بازارهاى جهانى نفت و 
گاز مى گذارد، بلكه مى تواند عامل شكوفايى در ساير بخش هاى 
صنعتى و اقتصادى و مهم تر از همه بهبود شرايط امنيتى و سياسى 

كشور در جهان گردد. !
منابع  در دفتر نشريه موجود است. 
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توليد  و  مصرف  مستحضريد  كه  طور  همان 
حركت  مسيري  در  اخير  سال هاي  در  انرژي 
اضافي  ظرفيت هاي  تدريج  به  كه  مي كنند 
عرضه به تدريج كاهش يافته و عرضه برابر 
با تقاضاي داخلي مي شود. پيش بيني شما از 
در  انرژي  تقاضاي  و  عرضه  روندهاي  آيندة 

بحران  با  آينده  در  ايران  آيا  چيست؟  كشور 
انرژي روبه رو خواهد شد؟

روند تاريخي اي كه توليد و مصرف 
مي دهد  نشان  داشته  ما  كشور  در  انرژي 
كه ما در بستر زمان كم كم از توليدكننده 
و صادركنندة انرژي و حامل هاي انرژي 
در  شده ايم.  انرژي  واردكنندة  به  تبديل 
در  شديم,  بنزين  واردكنندة  مقطع  يك 

يك مقطعي واردكنندة گازوئيل شديم و 
در يك مقطع زماني ديگري داريم وارد 
واردات  مي شويم.  گاز  واردات  بحث 
حال  در  روز  به  روز  تركمنستان  از  گاز 
پتانسيلي  تنها  است.  شدن  جدي تر 
باقي مانده  ما  براي  صادرات  براي  كه 
صادرات نفت خام است. اگر ما مجموع 
ساير  و  گاز ترش  و  نفت خام  توليد 

بحران انرژي و فرصت هاي پيش رو
مصاحبه با دكتر صادق زاده مدير كل دفتر بهبود بهره وري و اقتصاد برق و انرژي وزارت نيرو

مصاحبه كننده: سيدمحمدحسين امامي

بخش اول

افزايش تقاضاي داخلي و افت نسبي عرضة انرژي در سال هاي اخير در كنار شرايط تاريخي اي كه در آن قرار گرفته ايم 
باعث شده تا چشم اندازهاي نگران كننده اي پيش روي بخش انرژي كشور تصوير شود. به اعتقاد بسياري از تحليل گران و 
كارشناسان داخلي و خارجي بخش انرژي ايران طي دهه هاي آتي با بحران جدي اي مواجه خواهد شد كه ديگر بخش هاي 
كشور را به شدت تحت الشعاع قرار مي دهد. به بهانة طرح اين مبحث و شناخت راه كارهاي ممكن براي برون رفت و يا 
تخفيف آثار اين بحران به سراغ مدير كل بهره وري و اقتصاد برق وزارت نيرو رفتيم تا با ديدگاه ايشان در اين زمينه آشنا 

شويم. در ادامه بخش اول اين مصاحبة مفصل را در اختيار خوانندگان اقتصاد انرژي قرار مي دهيم.
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انرژي هاي اوليه مانند زغال سنگ و يك 
مقدار محدودي انرژي هسته اي كه قرار 
است وارد سبد انرژي ما شود را در نظر 
را  ظرفيت  توسعة  طرح هاي  و  بگيريم 
نيز اضافه كنيم و منحني آن را با منحني 
اينها  تقاطع  نقطة  كنيم  مقايسه  مصرف 
البته  بود.  خواهد  آينده  سال   10 حدوداً 
روندها  و  نيفتد  خاصي  اتفاق  هيچ  اگر 

روندهاي قبلي باشد. 
واقعيت اين است كه كشور ما كشور 
در  ما  انرژي.  منابع  نظر  از  دنياست  اول 
منبع  نفت  در  و  هستيم  دوم  كشور  گاز 
مجموع  در  اما  هستيم.  پنجم  و  چهارم 
دنيا  در  را  اول  مقام  گاز  و  نفت  ذخائر 
داريم. علي القاعده شايسته كشور ماست 
كه بخش اعظمي از دنيا را وابستة منابع 
اين  با  متأسفانه  كنيم.  خودمان  انرژي 
به  كم كم  ما  مي رود  پيش  كه  روندي 
تنها  نه  كه  شد  خواهيم  دچار  وضعيتي 
بخشي از دنيا را به منابع انرژي خودمان 
كه  بحراني  از  بعد  بلكه  نكرديم  وابسته 
عرض كردم در ده سال آينده واردكنندة 
حاضر  حال  در  مي شويم.  خالص انرژي 
را  انرژي  حامل هاي  از  برخي  ما  هم 
خالص  صورت  به  باز  اما  مي كنيم  وارد 
مي شويم.  محسوب  انرژي  صادركنندة 
انرژي  حامل هاي  كه  روندي  اين  با  اما 
 10 تا  دهيم  ادامه  اگر  مي شود  مصرف 
مواد  مقدار  همين  است  نياز  آينده  سال 
پااليش  مي كنيم  صادر  كه  هم  را  خامي 
و  نفتي  فرآورده هاي  به  تبديل  و  كنيم 
يك  اين  نمائيم.  نهائي  انرژي  حامل هاي 
مقدار غيرطبيعي است. يعني مقام اول را 
واردكننده  و  دنيا  انرژي  منابع  در  داشتن 
همخواني  هم  با  تا  دو  اين  انرژي.  شدن 
ندارد و يك اشكالي در كار است و آن 
اشكال ناكارائي انرژي است. ناكارائي در 
بازده  متأسفانه  انرژي.  مصرف  و  توليد 
در  است.  پائين  بسيار  ما  انرژي  مصرف 

كارآمدي  با  مي توانيم  انرژي  استحصال 
ما  انرژي  تبديل  كنيم,  عمل  باالتري 
بسيار ناكارا انجام مي شود. به عنوان مثال 
توليد  برق  و  مي سوزانيم  را  سوخت  ما 
مي كنيم و حجم قابل توجهي از انرژي را 
جاي  در  مي كنيم.  تلف  گرما  صورت  به 
ديگر ما باز حجم گسترده اي از انرژي را 
مي سوزانيم و حرارت توليد مي كنيم, در 
از  را  حرارت  اين  مي توانستيم  كه  حالي 
محل حرارت اتالف توليد برق به دست 
در  را  نمونه  دو  كار  اين  براي  آوريم. 
كشور به عنوان مثال انجام داديم. در دنيا 
است.  شده  اجرا  متعددي  نمونه هاي  هم 
كشورهائي هستند كه بيش از 50 درصد 
سيستم آنها بر اساس توليد همزمان گاز 
تا   10 كشور   45 از  بيش  است.  برق  و 
55 درصد از روش توليد پراكنده و توليد 
همزمان برق و حرارت استفاده مي كنند. 
بسيار  روش  اين  سهم  كه  حالي  در 
ارزشمند در كشور ما بسيار ناچيز است. 
و  فنالند  دانمارك,  مانند  كشورهائي  در 
هلند چيزي در حدود 50 درصد از اين 
كشوري  در  مي شود,  استفاده  سيستم ها 
مگابايت   80000 از  بيش  آمريكا  مانند 
سيستم  طريق  از  برق  توليد  ظرفيت 
همزمان برق و حرارت انجام مي شود. در 
بسياري از كشورهاي ديگر بخصوص بعد 
پيامدهاي  و  نفت  قيمت هاي  افزايش  از 
آن اقبال به توليد پراكنده و توليد همزمان 
يافت.  افزايش  شدت  به  حرارت  و  برق 
اگر آمار توسعة نيروگاه هاي دنيا در سال 
طور  به  شود  مشاهده   2007 و   2006
متوسط به اين عدد برخورد خواهيم كرد 
كه 37 درصد ظرفيت هاي جديد احداثي 
پربازده  بسيار  كه  است  پراكنده  نوع  از 

مي باشند.
همان طور كه اشاره كرديد پيش بيني شما از 
تقاضاي  و  عرضه  منحني هاي  تقاطع  زمان 
داخلي انرژي در ايران 10 سال آينده است. 

پژوهش هاي  مركز  در  مطالعه اي  اخيراً  اما 
براي  را  سال   8 رقم  و  شده  انجام  مجلس 
آورده  دست  به  ايران  نفتي  صادرات  حذف 
پيش بيني ها  در  تفاوت  اين  علت  است. 
اين  به  فروضي  چه  اساس  بر  شما  چيست؟ 

نتيجه رسيده ايد؟
خوش بينانة  بخش  سال   10 اين 
مسأله است. يعني اينكه فرض شده همة 
ظرفيت  توسعة  براي  عمراني  طرح هاي 
و  مي شود  محقق  گاز  و  نفت  استخراج 
همچنين برنامه هاي تزريق گاز به چاه هاي 
ظرفيت هاي  حفظ  برنامه هاي  و  نفتي 
به  اما  شود.  محقق  نيز  نفت  استحصال 
بحران  دچار  زمستان  در  ما  آنكه  دليل 
گاز مي شويم و خود منابع نيز داراي يك 
افت طبيعي توليد هستند و همين طور به 
خاطر برخي از مشكالت فني كه امكان 
دارد باعث عدم بهره برداري از برخي از 
طرح هاي توسعه اي شود متأسفانه بحران 
جدي  واقعًا  بحران  اين  مي افتد.  جلوتر 
به  آن  دربارة  بايد  دليل  دو  به  و  است 

شدت فكر كرد.
اول آنكه در شرايط موجود ما نبايد به 
منابع انرژي خارجي وابسته شويم. شاهد 
آن زمستان دو سال پيش است كه ما را 
به شدت تحت فشار قرار داد. اين نكته 
پروژه هاي  آنكه  دوم  است.  مهمي  بسيار 
انرژي  زمينة  در  كه  كاري  هر  و  انرژي 
مي خواهد انجام شود از زماني كه تصميم 
گرفته مي شود و طراحي ها شروع مي شود 
بهره برداري  به  واحد  يك  كه  زماني  تا 
برسد بين 8 تا 15 سال زمان مي برد. يعني 
اينكه بسياري از پروژه هائي كه امروز به 
مي شوند  افتتاح  و  مي رسد  بهره برداري 
گرفته  پيش  سال   15 تا   10 آن  تصميم 
پروژه هاي  انرژي  پروژه هاي  است.  شده 
نظر  از  و  هستند  سرمايه بري  شدت  به 
تكنولوژي بسيار پرحجم هستند. بنابراين 
مرحلة  پروژه,  امكان سنجي  مرحلة 
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پروژه,  تفصيلي  طراحي  پروژه,  طراحي 
نصب  پروژه,  تجهيزات  تأمين  مراحل 
پروژه  كامل  بهره برداري  تا  راه اندازي  و 
خاطر  به  است.  زمانبري  بسيار  فرآيند 
همين اگر اين بحران در خوش بينانه ترين 
روند  اساس  بر  ديگر  سال   10 حالت 
بايد  امروز  بيفتد  اتفاق  بخواهد  موجود 
كنيم  صبر  اگر  شود.  گرفته  تصميم  اين 
بگيريم  را  تصميم  اين  ديگر  سال   10

زمان زيادي را از دست 
اين  در  عمًال  و  داده ايم 
خواهيم  فرو  بحران 
امروز  بايد  پس  رفت, 
اين تصميم گرفته شود. 
با  را  بحران  اين  طبيعتًا 
عرضه,  ظرفيت  توسعة 
نمي توانيم  ديگر 
در  باشيم.  جوابگو 
گذشته ما عادت كرديم 
مشكالتمان  همة  كه 
ظرفيت  توسعة  با  را 
كنيم.  جبران  عرضه 
كه  زماني  اينكه  يعني 
برخورد  برق  كمبود  با 
اضافه  نيروگاه  كرديم 
كمبود  با  اگر  كرديم, 
كرديم  برخورد  بنزين 
اضافه  داريم  پااليشگاه 
كمبود  با  يا  مي كنيم, 
كرديم  برخورد  گاز 

گاز  پااليش  و  گاز  توزيع  شبكه  داريم 
را توسعه مي دهيم. اما اين بحران جنس 
متفاوتي دارد. ديگر هيچ پتانسيلي براي 
نمانده  باقي  ما  براي  ظرفيت  توسعة 
تأمين  مشكل  بتوانيم  اگر  حتي  است. 
مالي را حذف كنيم منابع انرژي اوليه را 
مقابله  روش  بنابراين  نداريم.  اختيار  در 
مصرف  الگوي  اصالح  بحران  اين  با 
انرژي  تبديل  الگوي  اصالح  و  است 

مقدار  يك  متأسفانه  روش  اين  است. 
ظرفيت ها,  توسعة  از  هست  زمان برتر 
امكان سنجي,  به  احتياج  اينكه  بر  عالوه 
احتياج  دارد  اجرائي  كارهاي  و  طراحي 
به فرهنگسازي دارد كه ما زا آن محروم 
هستيم. نياز به ايجاد يك باور دارد ميان 
تصميم گيرندگان  از  كشور  سطوح  همة 
مصرف  انرژي  از  دارند  كه  كساني  تا 
است  طوالني  زنجيرة  يك  اين  مي كنند. 

كنيم  ايجاد  آنها  در  را  باور  اين  بايد  كه 
كار  اين  كه  ديگر  كارهاي  از  بسياري  و 
را بسيار زمان برتر مي كند. ما در مرحلة 
اين  به  واكنش  براي  فرصت ها  آخرين 
از  بيش  بخواهيم  اگر  هستيم.  بحران 
وارد  آن  از  بعد  مطمئنًا  كنيم  تأمل  اين 
توجه  با  كه  مي شويم  جدي تري  بحران 
را  اوضاع  ما  كشور  خاص  شرايط  به 

دشوار مي كند.

آيا بدنة تصميم گيري و اجرائي بخش انرژي 
بزرگ  خانة  وزارت  دو  دربرگيرندة  كه  كشور 
فكري  الگوي  اين  هست  نيز  نيرو  و  نفت 
بحران  از  رفت  برون  براي  و  پذيرفته  را 

چاره جوئي مي كند؟
كه  اجزائي  همة  انفرادي  صورت  به 
وزارت  مانند  هستند  ارتباط  در  انرژي  با 
نيرو, وزارت نفت, معاونت برنامه ريزي و 
سازمان هاي  از  خيلي  و  راهبردي  نظارت 
كميسيون هاي  مربوطه, 
دولت و مجلس و همة 
كساني كه در زمينه هاي 
اجرا  و  تصميم گيري 
هستند  مؤثر  انرژي  در 
اين  انفرادي  صورت  به 
باور  و  قبول  را  مسئله 
دارند و به نحوي نگران 
اما  هستند.  مسئله  اين 
است  اين  در  مشكل 
و  وحدت  يك  ما  كه 
اين  بين  را  يكپارچگي 
متأسفانه  نداريم.  اجزا 
وحدت و يكپارچگي در 
ندارد.  وجود  زمينه  اين 
در واقع هر كس ضمن 
اينكه به اين مسئله اعتقاد 
تصميم  هاي  در  دارد 
نمي تواند  خود  بخشي 
موضوع  اصالح  هزينة 
كند.  تحمل  يا  تأمين  را 
به عنوان مثال ما يكي از كارهائي كه بايد 
انجام دهيم اين است كه از توليد برقمان 
و  حرارت  توليد  كنيم.  استخراج  حرارت 
تأمين حرارت مورد نياز بخش هاي صنعتي, 
ساختمان و همين طور كشاورزي برعهده 
اگر  ولي  است  نفت  وزارت  مسئوليت  و 
بخواهيم از توليد همزمان برق و حرارت 
استفاده كنيم اين كار را بايستي وزارت نيرو 
حتماً در سيستم هاي خود پيش بيني كند. اين 
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كار براي وزارت نيرو هزينه در بر دارد ولي 
آن كسي كه از آن منتفع مي شود و در حوزة 
مسئوليت آن است وزارت نفت است. اين 
در  يكپارچگي  ضرورت  و  وجود  جاها 
نشان  را  خود  انرژي  بخش  تصميم گيري 
مي دهد. اين مسئله متفاوت است از بحث 
تشكيل وزارت انرژي و يكسان كردن نهاد 
اجرائي بخش انرژي. آن يك مسئلة ديگر 
است. حتي اگر ما بيائيم تمام امور انرژي 
كشور را به يك وزارتخانه بدهيم و وحدت 
ايجاد كنيم- من كاري به خوب يا بد بودن 
خودش  جاي  در  بايد  آن  ندارم  موضوع 
بحث شود- من فكر نمي كنم حتي با اين 
كار هم مشكل برطرف شود. چون ما در 
تصميم گيري هاي بخش نفت و گاز و برقمان 
نياز داريم كه به صورت يكپارچه تصميم 
بگيريم. اين يكپارچگي در تصميم گيري را 
مي توانيم با متفاوت بودن نهادها انجام دهيم 
و مي توانيم با يكي شدن نهادها هم اين كار 
را انجام ندهيم. چنانچه مثال هاي متعددي 
داريم كه جاهائي كه مديريت واحد بوده 
و  نشده  انجام  مناسب  تصميم گيري  يك 
موارد عكس آن جاهائي كه مديريت واحد 
نبوده اما تصميم گيري هاي يكپارچه انجام 

شده است.
به نظر شما چه روش هائي عالوه بر سيستم 
ميان مدت  در  حرارت  و  برق  همزمان  توليد 

براي برون رفت از بحران وجود دارد؟
را  اوليه  انرژي  كه  نقطه اي  از  ما 
استحصال مي كنيم تا زماني كه انرژي هاي 
انرژي  تبديل  سيستم هاي  به  را  ثانويه 
انرژي  اين  كه  زماني  تا  و  مي دهيم 
و  انتقال  سيستم هاي  طريق  از  را  ثانويه 
بعد  و  مي دهيم  مصرف كننده  به  توزيع 
فرم  به  را  ثانويه  انرژي  ما  مصرف كنندة 
گاز  و  سفيد  نفت  برق,  گازوئيل,  بنزين, 
طبيعي دريافت مي كند و تبديل مي كند به 
مانند  انرژي  خدمات  و  مفيد  انرژي هاي 
خدمات  ديگر  و  سرمايش  و  گرمايش 

يخچال,  موردنياز  انرژي  مثل  انرژي 
فريزر يا لباس شوئي و خدمات انرژي كه 
قرار  استفاده  مورد  صنعتي  بخش هاي  در 
مي گيرد, همة اينها چرخه هائي هستند كه 
متأسفانه در كشور ما داراي بازدهي پائيني 
در مقايسه با نرم هاي جهاني و كشورهائي 
پيشرفته هستند. ما در همة بخش هاي اين 
زنجيره اين را مي توانيم ادعا كنيم. اگر از 
محل انرژي اوليه تا انرژي نهائي را بخش 
مي توانيم  بگيريم.تقريباً  نظر  در  عرضه 
انرژي  ناكارائي  از  50درصد  كه  بگوئيم 
متعلق به بخش عرضه است و 50درصد 
نيز مربوط به بخش مصرف انرژي است. 
در قسمت عرضه خوشبختانه ما االن در 
حال رشد سريع هستيم. يعني شما در نظر 
هر  دارد  نياز  ما  برق  صنعت  كه  بگيريد 
سال تقريباً 4000 مگاوات نيروگاه نصب 
ژاپن  مثل  كشوري  با  را  كشور  اين  كند. 
برق  توليد  ظرفيت هاي  كه  كنيد  مقايسه 
آن در سال هاي متمادي تقريباً ثابت باقي 
بهبود  ما  كشور  در  آيا  حال  است.  مانده 
مصرف  الگوي  بهبود  و  تكنولوژي  در 
راحت تر است يا ژاپن؟ قطعاً در كشور ما. 
انرژي  صنعت  داريم  االن  همين  ما  چون 
كافيست  فقط  مي دهيم  توسعه  را  خود 
تصميم بگيريم و اراده كنيم. يك اراده و 
وفاق ملي در اين موضوع داشته باشيم كه 
انجام  مي خواهيم  كه  را  توسعه هائي  اين 
دهيم.  انجام  پربازده  صورت  به  دهيم 
ظرفيت ها  كه  ژاپن  مثل  كشورهائي  اما 
ديگر نصب شده, اينها بايد صبر كنند كه 
ظرفيت هاي نصب شدة قبلي, دورة عمر 
مفيد خود را بگذرانند, آنها را بازنشست 
كنند و ظرفيت هاي جديد پربازده را نصب 
كنند. بنابراين كار ما بسيار ساده تر است. 
شروع  را  كار  اين  بايد  امروز  همين  ما 
كنيم. اما اتفاقي كه دارد مي افتد اين است 
نشده  ايجاد  باور  اين  اينكه  خاطر  به  كه 
هنگفت  سرمايه گذاري هاي  با  داريم  االن 

و  مي كنيم  نصب  را  كم بازده  ظرفيت هاي 
بعد از اينكه اينها را نصب كرديم به اين 
فكر مي افتيم كه چگونه آن را پربازده كنيم. 
چون  نيست.  امكان پذير  كار  اين  طبيعتاً 
شده,  سرمايه گذاري  شده,  ظرفيت سازي 
نه مي شود اين سرمايه گذاري را بازنشست 
شايد  و  بايد  آنچنانكه  مي شود  نه  و  كرد 
تغيير در طراحي اينها داد و آنها را بازبيني 
وجود  اينجا  در  مالحظه  يك  فقط  كرد. 
دارد. من با مطالعه در تاريخچة كشورهاي 
موفق در اين زمينه اين را ديدم كه آنچه ما 
نسبت به اين كشورها كم داريم ايجاد يك 
شور و وفاق و اراده مّلي و دسته جمعي 
كشورمان  در  موضوعي  هر  در  ما  است. 
كه همة آحاد مردم از مسئولين تا تك تك 
مردم يك موضوع را مي خواستند در آن 
موفق بوديم. من وقتي وضعيت برخي از 
اين كشورها را مطالعه مي كنم مي بينم كه 
بحران انرژي براي آنها جدي شده و به آنها 
فشار آورده و تقريباً تمام نهادهاي سياسي, 
و  علمي  و  اجتماعي  مديريتي,  اجرائي, 
آحاد مردم همه به صورت يكپارچه اين 
را فرياد مي زدند كه اين كارها بايد انجام 
شود و همه هم مي دانستند كه چه كاري 
را بايد انجام بدهند. در كشور ما تنها حلقة 
مفقوده اين است. خوشبختانه با تمهيدي 
كه مقام معظم رهبري انديشيدند و امسال 
اعالم  مصرف  الگوي  اصالح  سال  را 
اين  اينكه  براي  الزم  زيرساخت  كردند 
وفاق و اراده ملي در كشور ايجاد شود به 
وجود آورده شده است. ولي بايد روي آن 
كار شود و وارد مرحله هاي تصميم گيري 
صورت  به  همه  كه  شود  اجرا  فرآيند  و 
يعني  كنيم.  عمل  قالب  اين  در  يكپارچه 
سيستم هاي  انرژي  تبديل  بخش هاي 
پربازده نصب كنند و آنهائي كه در بخش 
مصرف كار مي كنند اين مالحظات را در 

نظر بگيرند. !
ادامه دارد  
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ارزيابى پتانسيل ها و مزاياى كاهش شدت 
انرژى در كشورهاى عضو اوپك 

چكيده:
افزايش قابل توجه جمعيت و رشداقتصادى در دهه هاى آتى در الگوئى نامتقارن به سمت كشورهاى درحال توسعه، باعث شده 
است كه تقاضاى انرژى نيز دستخوش رشدى شديد و البته نامتقارن گردد. اين افزايش در تقاضاى جهانى انرژى در شرايطى اتفاق 
مى افتد كه نه تنها سبد انرژى جهانى تا چند دهة آينده همچنان به نفت وابسته خواهد ماند بلكه نگرانى هاى امنيتى و زيست محيطى 
ناشى از افزايش تقاضاى انرژى هاى فسيلى و تجديدناپذير نيز تشديد مى گردد. در چنين شرايطى جهان با اين معما روبه رو گرديده 
است كه چگونه بين رشد و توسعه كشورهاى درحال توسعه كه امرى مطلوب قلمداد مى شود و تقاضاى انرژى ناشى از آن و 
آثار خارجى منفى ناشى از اين افزايش تقاضاى انرژى، تعادل برقرار كند؟ به اعتقاد بسيارى از صاحب نظران انرژى جهان يكى از 

بهترين راه حل هاى ميان مدت اين معما افزايش بهره ورى انرژى و يا كاهش شدت انرژى است.
در اين مقاله تالش شده است تا با توجه به مسأله فوق و همچنين اهميت بهره گيرى كارا از منابع موجود در كشورهاى 
عضو اوپك، به ارزيابى پتانسيل هاى ارتقاء كارائى انرژى و مزاياى تحقق آن در كشورهاى مذكور در افق 2020 بپردازيم. بدين 
منظور براى محاسبه پتانسيل هاى كاهش شدت انرژى از روش سناريوسازى استفاده شده و با توجه به نتايج به دست آمده از 
سناريوهاى مختلف، تأثير تحقق اين پتانسيل ها را بر صادرات نفت، درآمدهاى نفتى كشورهاى عضو اوپك، تراز نفت جهان و 
كاهش انتشار گاز دى اكسيدكربن محاسبه كرده ايم. نتايج تحقيق نشان مى دهد كه كشورهاى عضو اوپك داراى پتانسيل هاى 
فراوانى براى كاهش شدت انرژى و صرفه جوئى در مصرف نفت هستند كه تحقق آن مى تواند بر تراز نفت جهانى و كاهش 

انتشار گاز دى اكسيدكربن تأثير قابل مالحظه اى داشته باشد.

سيد غالم حسين حسن تاش  - محمدامين نادريان 
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1- مقدمه:
طبق گزارش سازمان ملل متحد و ادارة آمار آمريكا، جمعيّت 
جهان در سال 2030 با رشدى 25 درصدى از 6/4 ميليارد نفر در 
سال 2006 به 8 ميليارد نفر در سال 2030 خواهد رسيد. جالب 
اينجاست كه بيشتر اين افزايش جمعيت مربوط به كشورهاى در 
حال توسعه خواهد بود و كشورهاى توسعه يافته بخش بسيار 
نظر  طبق  بر  مى دهند.  اختصاص  خود  به  را  آن  از  محدودى 
مراجع فوق جمعيت كشورهاى عضو  OECDبا 80 ميليون نفر 
رشد به 1/2 ميليارد نفر خواهد رسيد كه سهم عمده اين رشد 

جمعيت مربوط به كشور آمريكا مى باشد.
در  توسعه  حال  در  كشورهاى  در  جمعيت  فزآينده  رشد 
شرايطى اتفاق مى افتد كه اين كشورها تالش مى كنند دوران گذار 
كشورهاى  به  تبديل  و  كنند  طى  سرعت  با  را  خود  اقتصادى 
شوند.  مدرن تر  زندگى  سبك  و  باالتر  درآمد  سطح  با  صنعتى 
بى شك اين حركت كشورهاى درحال توسعه به سمت تغيير 
در سبك زندگى امرى مطلوب است اما افزايش تقاضاى انرژى 
اين كشورها براى دستيابى به اين سبك زندگى و سطح باالتر 
رشد و توسعه اقتصادى، داراى آثار خارجى منفى است كه همة 
جهان را دچار مشكل مى كند لذا اگر چه توسعة اين كشورها 
امرى مطلوب است اما خود باعث خلق معمائى جهانى براى 

انرژى شده است.
در  انرژى  تقاضاى  انرژى،  بين المللى  آژانس  گزارش  طبق 
افق 2030 بين 50 تا 60 درصد افزايش خواهد يافت.7 سهم 
عمدة آن مربوط به كشورهاى در حال توسعه و به ويژه چين و 
هند خواهد بود. اين افزايش تقاضا در شرايطى اتفاق مى افتد كه 
نفت، گاز و زغال سنگ كماكان به عنوان مهمترين منابع انرژى 
جهان باقى خواهند ماند. در بازه زمانى 2005 تا 2030 سهم 
گاز و زغال سنگ از 21 و 25 درصد به 22 و 28 درصد خواهد 
رسيد و سهم نفت با اندكى كاهش از 35 به 32 درصد تقليل 

مى يابد.
ديگر  انرژى،  بين المللى  آژانس  پيش بينى هاى  بر  عالوه 
مؤسسات و نهادهاى معتبر جهان مانند شوراى جهانى انرژى و 
انجمن نفت آمريكا نيز با ارائه سناريوهاى مختلف به پيش بينى 
بر  سناريوها  تمامى  كه  پرداخته اند  آينده  در  انرژى  تقاضاى 

افزايش تقاضاى انرژى در آينده اجماع دارند.
به هر حال افزايش تقاضاى انرژى واقعيتى است كه محقق 
خواهد شد اما اين افزايش تقاضاى انرژى در قرن حاضر در 
شرايطى اتفاق مى افتد كه آثار خارجى اقتصادى، زيست محيطى 
و امنيتى آن با گذشته بسيار متفاوت است. به طور كلى مى توان 

مهم ترين آثار خارجى افزايش تقاضاى انرژى را به شرح زير 
دانست:

انرژى  سبد  در  فسيلى  منابع  سهم  حفظ  به  توجه  با   -1
مصرفى جهان، افزايش تقاضاى انرژى به افزايش انتشار گازهاى 
گلخانه اى منجر مى شود به طورى كه اگر روند كنونى مصرف 
انرژى ادامه يابد مقدار انتشار گاز CO2از 26ميليارد تن در سال 
2004 به 40 ميليارد تن در سال 2030 خواهد رسيد كه با توجه 
به پيامدهاى سوء زيست محيطى آن، بسيار نگران كننده خواهد 

بود.
مطمئن  عرضة  محدوديت  با  انرژى  فزآينده  تقاضاى   -2
انرژى همراه است. بخش قابل توجهى از منابع نفت و گاز كه 
خواهند  افق 2030  در  جهان  انرژى  سبد  در  را  سهم  باالترين 
مسائل  با  درگير  و  باال  ريسك  با  كشورهائى  به  متعلق  داشت 
امنيتى مى باشد كه باعث طرح مجدد مسأله امنيت عرضة انرژى 
در سال هاى اخير شده است. امنيت عرضة انرژى كه با مفاهيمى 
جهان  نفت  ذخائر  يافتن  پايان  و  گاز  و  نفت  ژئوپلتيك  چون 
مفهوم يافته در دهه هاى آتى مهم ترين دغدغة بازار انرژى خواهد 

بود.
3- رشد فزآيندة تقاضاى انرژى در دهه هاى آتى در شرايط 
در  گاز  و  نفت  ذخائر  مى افتد.  اتّفاق  كافى  انرژى  منابع  نبود 
ديگر  كشورهاى  در  و  يافته  كاهش  جهان  مناطق  از  بسيارى 
هم در آينده اى نه چندان دور كاهش مى يابد. در حقيقت با به 
حداكثر رسيدن امكان توليد نفت در جهان، بازار انرژى پشتيبان 
و تكيه گاه خود را از دست خواهد داد و بايد منبع يا منابع انرژى 

جديد قابل اتكاى ديگرى را بيابد.
از  آينده  نسل هاى  فسيلى،  ذخائر  بيشتر  مصرف  با   -4
بهره گيرى از اين ذخائر محروم خواهند شد و محروم شدن از 
يك محيط زيست مناسب را نيز بايد به محروميت هاى نسل هاى 
ايجاب  بين نسلى  عدالت  رعايت  بنابراين  نمود.  اضافه  آينده 

مى كند كه اين روند تا حد ممكن و مقدور كنترل شود.
با توجه به مطالب باال اين سؤال مطرح مى شود كه چگونه 
مى توان انرژى موردنياز براى رشد پايدار و هدفمند جهان را به 
نحوى تأمين كرد كه داراى سطح امنيت باالتر، آلودگى كمتر و 
كارائى باالتر باشد؟ در واقع چه نوع سيستم انرژى اى مى تواند 
انرژى با كربن كمتر و امنيت باالتر را بدون آسيب واردكردن بر 
رشد و توسعه اقتصادى كشورها و جهان عرضه كند؟ اين سؤال 
بيشتر به يك معما شبيه است كه به معماى انرژى قرن بيست 
و يكم مشهور شده است. پاسخ نظرى اين معما، شكستن يا 
تقليل ارتباط بين فعاليت هاى اقتصادى، مقدار تقاضاى انرژى 
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اگر  ديگر  عبارت  به  است.  گلخانه اى  گازهاى  انتشار  ميزان  و 
بتوان توليد ناخالص جهانى را افزايش داد بدون اين كه تقاضاى 
انرژى لزوماً افزايش يابد و حجم انتشار گازهاى گلخانه اى باال 
رود آنگاه يك سيستم انرژى مناسب و مطلوب طراحى شده و 
معماى انرژى حل خواهد شد. در مقام عمل مى توان با استناد 
به گزارش هاى مؤسسه مطالعات جهانى مكنزى مدعى شد كه 
قابل  سياست  بهترين  ميان مدت  در  انرژى  بهره ورى  افزايش 
تصور براى حل معماى انرژى است. مؤسسه مذكور در گزارش 
ماه مى سال 2007 خود(1)، نتيجه گيرى نموده است كه با فرض 
سرمايه گذارى  بازدهى  نرخ  و  موجود  تكنولوژى هاى  آخرين 
جهانى  رشد  از  از50درصد  بيش  مى توان  10درصد  از  فراتر 
بهره ورى  ارتقاء  محل  از  آينده  سال   15 تا  را  انرژى  تقاضاى 
انرژى كاهش داد كه در اين صورت ميزان مصرف انرژى در سال 
2020 در مقايسه با سناريوى مرجع، 135 كادريليون بى تى يو 
كاهش  محل  اين  از  روز  در  نفت  بشكه  ميليون  معادل 64  يا 
در  كشورهاى  كه  مى دهد  نشان  مطالعه  همين  يافت.  خواهد 
حال توسعه مانند چين و هند و كشورهاى خاورميانه و به ويژه 
كشورهاى صادركننده نفت از ظرفيت هاى بسيار باالترى نسبت 
به كشورهاى توسعه يافته براى كاهش شدت انرژى برخوردارند. 
گزارش جديد همين مؤسسه در ماه اكتبر سال 2008 كه در مورد 
حال  در  كشورهاى  در  انرژى  بهره ورى  افزايش  ظرفيت هاى 
توسعه تهيه شده است(2) نشان مى دهد كه در صورت به كارگيرى 
فناورى هاى كاراى انرژى موجود در جهان توسط كشورهاى در 
حال توسعه، اين كشورها خواهند توانست رشد تقاضاى انرژى 

3/4درصد  از  را  خود 
سال  در  1/4درصد  به 
كاهش   2020 افق  در 
انرژى  تقاضاى  و  داده 
 2020 سال  در  را  خود 
از  22درصد  حدود  در 
شده  پيش بينى  مقدار 
مرجع  سناريوى  در 
اين  با  كنند.  كمتر 
احتساب تقاضاى انرژى 
حال  در  كشورهاى 
توسعه در سال 2020 از 
كادريليون   287 به   380
بى تى يو خواهد رسيد و 
بى تى يو  كادريليون   93

فرض  با  تنها  انرژى  بهره ورى  افزايش  محل  از  صرفه جوئى 
پذيرش فناورى هاى موجود و بدون درنظر گرفتن توسعة دانش 
و فناورى هاى آينده كنترل مصرف در جهان اتفاق خواهد افتاد.

در اين ميان به نظر مى رسد كه نقش كشورهاى صادركننده 
نفت بسيار چشمگير باشد. نفت به عنوان مهمترين منبع انرژى 
جهان در ساليان گذشته به طور چشمگيرى مورد تقاضا بوده 
است. طى دورة 18 سالة 1977-1995، تقاضاى جهانى نفت 
از 60 به 70 ميليون بشكه در روز افزايش يافت اين درحالى 
است كه طى دورة 8 سالة 1995-2003، افزايش تقاضا برابر با 
دورة 18 سالة قبل از آن بود و در پايان سال 2003 به 80 ميليون 
بشكه در روز رسيد. در صورت تحقق پيش بينى هاى موجود، 
تقاضاى نفت خام در سال 2010 به 90ميليون بشكه در روز و در 
سال 2030 به 115 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. اما بايد 
توجه داشت كه در شرايط فوق الذكر شرايط توليد كشورهاى 
غيراوپك در حال كاهش بوده، محوريت مصرف نفت به سمت 
كشورهاى  توليد  افت  شده،  منتقل  توسعه  حال  در  كشورهاى 
خواهد  قرار  خود  ميزان  بيشترين  در  غيراوپك  و  اوپك  عضو 
داشت و در افق ميان مدت جايگزين مناسبى براى نفت خام قابل 
تصور نيست و لذا نفت همچنان در آينده به عنوان منبع انرژى 

مسلط جهان خواهد بود.
فرض  به  حتى  كه  است  الزم  نيز  نكته  اين  به  توجه  البته 
اين كه هيچ گونه كمبودى نيز در تأمين انرژى و نفت موردنياز 
آينده جهان وجود نداشته باشد، به سازى و كنترل مصرف منابع 
ضرورى  نيازهاى  براى  آن  صيانت  و  حفظ  و  انرژى  فناپذير 
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نسل هاى آينده و نيز صيانت از محيط زيست 
امرى عقالئى، ضرورى و عادالنه است.

در اين مقاله تالش شده است تا با توجه به 
شرايط اشاره شده در باال، پتانسيل هاى كاهش 
نفت  صادركننده  كشورهاى  در  نفت  تقاضاى 
انرژى  بهره ورى  سياست هاى  اتخاذ  محل  از 
محاسبه شود و سپس تأثير آن در ابعاد ملى و 
بين المللى بررسى گردد. در اين مطالعه، تأثير 
عرضه  افزايش  بر  بهينه سازى  و  صرفه جوئى 
نفت  صادرات  از  حاصل  درآمدهاى  نفت، 
ميان مدت  نفت  تراز  صادركننده،  كشورهاى 
گاز   انتشار  كاهش  و   2020 افق  در  جهان 
بررسى  محورهاى  مهمترين  عنوان  CO2به 

انتخاب شده اند.
در بخش نخست مقاله با استفاده از روش 
كشورهاى  انرژى  شدت  روند  سناريوسازى، 

موجود  تجربيات  براساس  افق 2020  در  اوپك  سازمان  عضو 
و تحقق يافتة كشورهاى صنعتى، درحال توسعه و جهان درنظر 
گرفته شده و سپس با توجه به دو سناريوى تداوم روند موجود و 
چشم انداز جهانى نفت اوپك در سال 2007 در خصوص توليد 
ناخالص داخلى و تقاضاى نفت و متوسط سهم نفت خام در سبد 
انرژى كشورهاى اوپك، ميزان صرفه جوئى بالقوة نفت خام از 
محل افزايش بهره ورى در افق 2020 در كلية سناريوها محاسبه 
شده است. در بخش بعد تأثير اين صرفه جوئى را بر درآمدهاى 
نفت  تراز  صادركننده،  كشورهاى  نفت  صادرات  از  حاصل 
ميان مدت جهان در افق 2020 و كاهش انتشار گاز  CO2بررسى 
كرده ايم و در بخش پايانى نتيجه گيرى و پيشنهادات ارائه شده 

است.

2- برآورد پتانسيل كاهش تقاضاى نفت از 
طريق كاهش شدت انرژى:

همان طور كه در نمودار (1) مشاهده مى شود كشورهاى عضو 
آمريكا)،  كشور  (مانند  صنعتى  كشورهاى  با  مقايسه  در  اوپك 
كشورهاى درحال توسعه (مانند چين) و حتى متوسط جهانى 
نه تنها شدت انرژى باالترى را دارند بلكه روند شدت انرژى 
در اين كشورها برخالف روند شدت انرژى كشورهاى ديگر، 
افزايشى بوده است (هر چند اين روند در سال هاى اخير قدرى 
كاهشى بوده كه در نمودار (1) قابل مشاهده است). در واقع 
كشورهاى عضو اوپك على رغم توسعه دانش و تكنولوژى هاى 

مختلف در خصوص كنترل مصرف انرژى و افزايش بهره ورى 
انرژى در جهان پس از دهة 1970، همچنان داراى سطح باالتر 
اول  نگاه  در  موضوع  اين  هستند.  انرژى  شدت  در  فزآينده  و 
ظرفيت هاى قابل توجه كشورهاى عضو اوپك در صرفه جوئى 

انرژى را منعكس مى كند.
براى محاسبة پتانسيل كاهش تقاضاى نفت از طريق افزايش 
بهره ورى انرژى نخست بايد مشخص كرد كه روند آيندة شدت 
انرژى، توليد ناخالص ملى، مصرف نفت و سهم نفت در سبد 
بود.  خواهد  چگونه  اوپك  كشورهاى  انرژى  شدت  و  انرژى 
در ادامه به طور جداگانه به هر يك از اين موضوعات خواهيم 
پرداخت. اّما قبل از محاسبة پتانسيل هاى كاهش تقاضاى نفت 
كشورهاى اوپك از محل افزايش بهره ورى بايد به چند نكته 

اشاره كرد:
داراى  مشخص  درآمدى  سطوح  در  مختلف  كشورهاى    -1
ميزان مصرف انرژى متفاوتى هستند. براساس مطالعات 
مؤسسه مطالعات جهانى مكنزى علت عمده اين تفاوت ها 
و  اقتصادى  ساختارهاى  انرژى،  سياست هاى  عامل  سه 
از  حدود 50درصد  حاضر  حال  در  و  است  هوا  و  آب 
اين تفاوت را مسائل ساختارى تشكيل مى دهد. لذا در 
بررسى پتانسيل هاى كاهش تقاضا بايد توجه داشت كه 
كشورها در نقاط جغرافيائى مختلف و مراحل مختلف و 
بعضاً استراتژى هاى متفاوت توسعه، به ازاء مقدار درآمد 
مى كنند  مصرف  را  انرژى  از  متفاوتى  ميزان  مشخص 

نمودار (1): روند شدت انرژى كشورهاى مختلف بين سال هاى 1970 تا 2006

 ,OPEC Secretariat(December 2007)، «Energy Indicators», OPEC Review, Vol 29  :مرجع
No. 4, pp. 295-313
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كه بخش عمدة آن مربوط به عوامل ساختارى است و 
معموالً كشورهائى كه در مراحل گذار صنعتى خود قرار 
كشورهاى  به  نسبت  را  بيشترى  انرژى  ميزان  مى گيرند 
صنعتى به ازاء مقدار درآمد مشخصى، مصرف مى كنند. 
بنابراين در فرآيند سناريوسازى بايد به اين موضوع توجه 
جدى شود. به همين منظور در فرآيند سناريوسازى، هم 
كشورهاى در حال توسعه (نمونه چين)، هم كشورهاى 
صنعتى (نمونه اياالت متحده) و هم متوسط جهانى مدنظر 

قرار گرفته است.
طبق نظرية جهش اقتصادى و الگوى رشد نئوكالسيك    -2
داراى  كنونى  شرايط  در  اوپك  عضو  كشورهاى  سولو، 
ظرفيت هاى مناسب و كم هزينه ترى نسبت به كشورهائى 
مانند چين و آمريكا براى عبور از اين وضعيت هستند. 
در واقع پس از آن كه يك تجربه در جهان محقق مى گردد 
و دانش و تكنولوژى كنترل مصرف و بهره ورى انرژى 
دانش  اين  از  كه  كشورهائى  مى شود،  انباشت  جهان  در 
و  كمتر  هزينة  با  مى توانند  نبرده اند  بهره  تكنولوژى  و 
سرعت بيشترى از آن بهره مند شوند و به تعبيرى جهش 
تجارب  اين  مرجع  كشورهاى  به  نسبت  را  بلندترى 
خواهند داشت. لذا به نظر مى رسد كه اگر اوپك بخواهد 
از تجارب كشورهائى همچون چين و آمريكا استفاده كند 
خود  انرژى  شدت  كاهش  در  را  سريعترى  جهش هاى 
خواهد داشت، اما در اين مطالعه با رويكردى بدبينانه از 

اين تأثير صرف نظر شده است.
با توجه به مطالب فوق اگر ما ظرفيت هاى دانش و تكنولوژى 
موجود در جهان در خصوص كاهش سريعتر شدت انرژى را 
در نظر نگيريم و فرض كنيم كه اوپك از اين پس همان روندى 
متوسط  و  توسعه  درحال  صنعتى،  اقتصادهاى  كه  كند  طى  را 
جهان در شرايطى كه در همين وضعيت از نظر شدت انرژى 
بوده اند طى كرده اند، يكى از بدبينانه ترين روندهاى تأثيرگذارى 
سياست هاى كاهش شدت انرژى اوپك را متصور شده ايم. حال 
با در نظر گرفتن اين فرض و نيز با توجه به اين موضوع كه 
شدت انرژى در مراحل مختلف و حتى استراتژى هاى متفاوت 
توسعه روندهاى متفاوتى را طى مى كند، سه سناريو مختلف را 
براى تعقيب روند كشورهاى صنعتى به نمايندگى اياالت متحده، 
درحال توسعه به نمايندگى چين و متوسط جهانى تا افق 2020 

به شرح زير تعيين مى كنيم.
اگر سال 2005 را مبنا قرار دهيم مشاهده مى شود كه شدت 
انرژى كشورهاى عضو اوپك براساس برابرى قدرت خريد و 

 OPEC  طبق گزارش هاى منتشر شده در شماره سى ويكم نشريه
Reviewدر دسامبر 2007، در سال 2005 برابر 2/67 بشكه معادل 

نفت براى 1000 دالر توليد ناخالص داخلى واقعى (به قيمت 
ثابت سال 1995) بوده است. اين رقم معادل وضعيت شدت 
انرژى كشور چين در سال 1991 است. لذا در اولين سناريو، 
شدت انرژى فاصلة سال هاى 1991-2006 كشور چين به عنوان 
روند شدت انرژى كشورهاى اوپك بين سال هاى 2020-2005 
در نظر گرفته شده است. سناريوى دوم كه مربوط به كشورهاى 
كه  شده  ساخته  اساس  اين  بر  است  آمريكا  مورد  و  صنعتى 
شدت انرژى كنونى اوپك با شدت انرژى آمريكا در سال 1980 
برابرى مى كند، لذا روند شدت انرژى آمريكا در فاصلة سال هاى 
انرژى  شدت  شاخص  عنوان  به  سناريو  اين  در   1995-1980
كشورهاى اوپك بين سال هاى 2005-2020 لحاظ شده است. 
اما در بررسى مربوط به متوسط شدت انرژى جهان مشاهده شد 
كه شدت انرژى جهان در فاصله زمانى 1970-2005 هيچ گاه در 
حد شدت انرژى حال حاضر اوپك نبوده است لذا در سناريوى 
عنوان  به  را  سال هاى 1985-1970  فاصلة  انرژى  شدت  سوم 
روند شدت انرژى اوپك تا سال 2020 در نظر گرفته ايم. نمودار 
نشان  فوق  سناريوى  سه  براساس  را  انرژى  شدت  روند   (2)

مى دهد.
پس از تعيين سناريوهاى مربوط به شدت انرژى، بايد در 
قالب سناريوهائى به بررسى روند آتى توليدناخالص داخلى و 
سناريوى  دو  از  رابطه  اين  در  بپردازيم.  اوپك  نفت  تقاضاى 
استفاده شده است: سناريوى حفظ روند موجود كه در آن فرض 
شده كه روند موجود رشد توليد ناخالص داخلى وتقاضاى نفت 
كشورهاى عضو اوپك تا سال 2020 حفظ گردد و سناريوى 
در  جهان  نفت  چشم انداز  سند  در  شده  ارائه  سناريوى  بعدى 
سال 2007 است كه توسط سازمان اوپك منتشر گرديده است. 
نمودار (3) روند توليد ناخالص داخلى و تقاضاى نفت اوپك در 

دو سناريوى چشم انداز و حفظ وضع موجود را نشان مى دهد.
پتانسيل  مناسب  تخمين  براى  سناريوها  اين  بر  عالوه 
صرفه جوئى نفت، بايد سهم نفت را در سبد انرژى كشورهاى 
اوپك پيش بينى نمود. اما با توجه به متوسط سهم نفت در سبد 
انرژى كشورهاى اوپك در دهة اخير، ميزان سهم فعلى نفت در 
سبد انرژى اوپك كه برابر 45درصد است به طور ثابت تا سال 

2020 مدنظر قرار گرفته است .
توليد  انرژى،  شدت  به  مربوط  سناريوهاى  تعيين  از  پس 
ناخالص داخلى، تقاضاى نفت و سهم نفت در سبد انرژى در 
كشورهاى اوپك در افق ميان مدت 2020، مى توان مقدار پتانسيل 
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كاهش  از  حاصل  نفت  صرفه جوئى 
عضو  كشورهاى  در  انرژى  شدت 
سناريوى  در 6  سال  هر  در  را  اوپك 
مختلف محاسبه نمود. در اينجا منظور 
سناريوئى  چشم انداز  سناريوى  از 
است كه در آن توليدناخالص داخلى 
سند  براساس  اوپك  نفت  تقاضاى  و 
چشم انداز جهانى نفت اوپك در سال 
سناريوى  و  است  شده  ساخته   2007
روند  با  چشم انداز  سناريوى   (1-1)
شدت انرژى انتخابى چين، سناريوى 
روند  با  چشم انداز  سناريوى   (2-1)
آمريكا  انرژى  شدت  از  شده  انتخاب 

شده  انتخاب  روند  با  چشم انداز  سناريوى  سناريوى (3-1)  و 
از شدت انرژى جهان است. همچنين منظور از سناريوى حفظ 
روند موجود (BAU3) سناريوئى است كه در آن توليدناخالص 
داخلى و تقاضاى نفت اوپك براساس حفظ روند موجود پس 
از سال 2005 تداوم يابد و سناريوهاى (2-1)، (2-2) و (3-2) 
دقيقاً مشابه سناريوهاى (1-1) تا (3-1) هستند. نتايج حاصل از 

اين محاسبات در جدول (1) و (2) مشاهده مى شود.

نمودار (2): شدت انرژى اوپك براساس سناريوهاى انتخابى تا سال 2020

OPEC Secretariat(December 2007)، «Energy Indicators», OPEC Review, Vol 29, No. 4, pp. 295-313  :مرجع

اتخاذ  صورت  در  اوپك  مى شود  مشاهده  كه  همان طور 
سياست هاى كاهش شدت انرژى و به بيانى افزايش بهره ورى 
براساس  توانست  خواهد  چشم انداز،  سناريوى  در  انرژى 
در  نفت،  بشكه  ميليون   21660 مجموع  در   (1-1) سناريوى 
سناريوى  در  و  نفت  بشكه  ميليون   19391  (2-1) سناريوى 
را  نفت خام  معادل  بشكه  ميليون   17274 مجموع  در   (3-1)
صرفه جوئى كند كه روند صرفه جوئى ساالنه آن در جدول (1) 
مشخص شده است. اين درحالى است كه در 
سناريوى حفظ روند موجود، اوپك در صورت 
پيگيرى سياست هاى فوق الذكر خواهد توانست 
در سناريوى (2-1) در مجموع 36595 ميليون 
بشكه نفت، در سناريوى (2-2) 27823 ميليون 
بشكه نفت و در سناريوى (2-3) در مجموع 
24762 ميليون بشكه معادل نفت صرفه جوئى 
كند كه روند صرفه جوئى ساالنه آن در جدول 
ابعاد اهميت  است. براى اين كه  (2) مشخص 
اين صرفه جوئى ها قدرى آشكارتر باشد توجه 
مقادير  كه  بود  خواهد  جالب  نكته  اين  به 
كمترين سناريو از كل ذخائر اثبات شده كشور 

قطر نيز بيشتر است.
صورت  به  را  صرفه جوئى ها  ميزان  اگر 
روزانه نيز نشان دهيم، ميزان صرفه جوئى روزانه 
در سال 2020 در سناريوى (1-1) به 5/8، در 
سناريوى (1-2) به 5/22 و در سناريوى (1-3) 
به 4/8 ميليون بشكه نفت خام در روز مى رسد . 
موجود،  وضع  حفظ  سناريوى  در  همچنين 

نمودار (3): روند توليد ناخالص داخلى و تقاضاى نفت اوپك در دو سناريوى 
چشم انداز و حفظ روند موجود

     2008 World Oil Outlook  (2008) ؛OPEC secretariat  مرجع: محاسبات نگارندگان و
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سناريوى (2-1)  در  سال 2020  در  روزانه  صرفه جوئى  ميزان 
به 11/8، در سناريوى (2-2) به 10/4 و در سناريوى (2-3) به 
9/5 ميليون بشكه در روز مى رسد كه ارقام بسيار قابل توجهى 
هستند و در كمترين سناريو، روزانه 4/8 ميليون بشكه نفت براى 

صادرات آزاد خواهد شد.
حال با محاسبه مقدار پتانسيل صرفه جوئى نفت در سناريوهاى 
مختلف مى توان به بررسى اهميت تحقق اين صرفه جوئى ها در 

ابعاد ملى و جهانى پرداخت.

3- اهميت صرفه جوئى هاى نفتى حاصل از 
كاهش شدت انرژى:

به فعليت درآمدن پتانسيل هاى صرفه جوئى هاى نفتى مورد 
كه  است  جهانى  و  ملى  ابعاد  در  فراوانى  مزاياى  داراى  بحث 
برخى از اين مزايا در هر دو بعد مشترك هستند. در ادامه اين 

قسمت به برخى از مهمترين اين مزايا اشاره خواهيم كرد.

1-3) بعد ملى:
اگر بخواهيم از بعد ملى به مزاياى ارتقاء بهره ورى انرژى 
نگاه كنيم مى توانيم اين مزايا را به دو نوع مزاياى عام و مزاياى 
هستند  مزايائى  از  دسته  آن  عام  مزاياى  كنيم.  تقسيم  خاص 
بهره ورى  افزايش  از  ناشى  انرژى  تقاضاى  كاهش  دليل  به  كه 
مشترك  باشد  پتانسيل ها  اين  داراى  كه  كشورى  هر  در  انرژى 
است. اما مزاياى خاص، ويژة كشورهاى صادركنندة نفت كه 
از ظرفيت هاى باالى ارتقاء بهره ورى انرژى و ذخائر عظيم نفت 
برخوردارند، مى باشد. در اين قسمت ابتدا به برخى از مهمترين 
منافع عمومى اشاره مى كنيم كه در مورد كشورهاى اوپك نيز 
صادق است و سپس به مزاياى ويژه يا خاص كشورهاى اوپك 

مى پردازيم.
نيازهاى  تأمين  بر  عالوه  انرژى  صرفه جوئى هاى 
كاهش  طريق  از  توسعه،  حال  در  كشورهاى  مصرف كنندگان 
هزينه هاى انرژى، منابع مالى قابل توجهى را براى سرمايه گذارى 

سناريوي(1-3)سناريوي(1-2)سناريوي(1-1)
2005-73/83307/58479/22
2006249/88497/80516/87
2007488/97612/93584/32
2008719/73767/41672/06
2009865/92884/99770/57
20101038/221019/15866/58
20111263/171158/28919/90
20121451/311212/921003/14
20131631/251287/981087/73
20141793/511393/021183/23
20151976/991538/361299/97
20162042/991585/291413/65
20172052/741661/781480/61
20182034/861729/721577/15
20192008/431827/261665/15
20202116/421906/641754/07

مرجع: محاسبات نگارنده 

سناريوي(2-3)سناريوي(2-2)سناريوي(1-2)
2005-57/83-10/1537/52
2006431/27183/35183/35
2007755/11402/30335/55
20081076/55513/96523/49
20091300/59718/92728/46
20101580/17960/36931/75
20111915/681210/051095/63
20122221/721477/951306/31
20132517/801802/631526/10
20142804/362051/051745/92
20153129/572357/192013/91
20163360/422645/262311/52
20173545/132944/392562/97
20183712/853264/682864/19
20194007/203511/353149
20204295/293789/903446/63

مرجع: محاسبات نگارنده 

جدول (1): ميزان صرفه جوئى نفت اوپك در هر سال براساس 
سناريوهاى چشم انداز

جدول (2): ميزان صرفه جوئى نفت اوپك در هر سال براساس 
سناريوهاى حفظ روند موجود
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در  سرمايه گذارى  مى كند.  مهيا  بخش ها  ديگر  در  مصرف  و 
پاسخ  براى  نياز  مورد  عرضة  ظرفيت  انرژى،  بهره ورى  ارتقاء 
به تقاضاى فزايندة كنونى را كاهش مى دهد و با توجه به اين كه 
ساخت  در  سرمايه گذارى  با  مقايسه  در  انرژى  كارائى  بهبود 
نيروگاه هاى جديد و فعاليّت هاى مانند آن، سرمايه كمترى را نياز 
دارد، بهبود بهره ورى انرژى، سرماية مورد نياز براى تأمين انرژى 
انرژى  بين المللى  آژانس  مى دهد.  كاهش  معنادارى  طور  به  را 
تخمين زده است كه به طور متوسط هر يك دالر هزينه اضافى 
در خصوص تجهيزات الكتريكى، وسائل خانگى و ساختمان ها 
باعث اجتناب از 2 دالر سرمايه گذارى در عرضة برق خواهد 
درحال  كشورهاى  براى  مخارج  اين  در  صرفه جوئى  لذا  شد. 
توسعه كه با محدوديت سرمايه مواجه هستند و نياز شديدى به 
سرمايه گذارى در ديگر حوزه ها به ويژه زيرساخت ها، بهداشت 
ارتقاء  اين  بر  عالوه  است.  باارزش  بسيار  دارند  آموزش  و 
بهره ورى انرژى با كاهش سهم هزينه هاى انرژى در هزينه هاى 

توليد، باعث افزايش توان رقابتى كشورهاى در حال توسعه در 
جهانى مى گردد و همچنين وابستگى كشورها را به  بازارهاى 
سوخت هاى وارداتى كاهش مى دهد و آسيب پذيرى آن ها را در 
برابر شوك هاى عرضه و قيمت و تحريم هاى احتمالى افزايش 
مى دهد. بنابراين مشاهده مى شود كه افزايش بهره ورى از ابعاد 
اقتصادى و امنيتى مزاياى فراوانى را براى اقتصادهاى درحال 
توسعه دارد. البته بايد توجه داشت كه كاهش مصرف انرژى 
به ويژه سوخت هاى فسيلى مانند نفت، گاز و زغال سنگ باعث 
كاهش آلودگى هاى زيست محيطى نيز مى شود كه براى حركت 

اقتصاد در جهت توسعه پايدار اهميت بسزائى دارد.
اغلب كشورهاى درحال توسعه يارانه هائى را به حامل هاى 
پيشرفت  سمت  به  ايشان  حركت  با  كه  مى پردازند  انرژى 
تجارت  سازمان  به  ايشان  پيوستن  با  خصوصًا  و  اقتصادى 
جهانى، حذف اين يارانه ها چه به صورت ناگهانى يا تدريجى، 
كه  عواملى  مؤثرترين  از  يكى  بود.  خواهد  اجتناب ناپذير 

سناريوي(1-3)سناريوي(1-2)سناريوي(1-1)
2005-4/42918/4528/75
200614/99.29/8631/01
200729/3336/7735/05
200843/1846/0440/32
200951/9553/0946/23
201062/2961/1451/99
201175/7969/4955/19
201287/0772/7760/18
201397/8777/2765/26
2014107/6183/5870/99
2015118/6192/3077/99
2016122/5795/1184/81
2017123/1699/7088/83
2018122/09103/7894/62
2019120/50109/6399/90
2020126/98114/39105/24

مرجع: محاسبات نگارنده براساس جدول (1)

سناريوي(2-3)سناريوي(2-2)سناريوي(1-2)
2005-3/46-0/62/25
200625/871111
200745/3024/1320/13
200864/5930/8331/40
200978/0343/1343/70
201094/8157/6255/90
2011114/9472/6065/73
2012133/3088/6778/37
2013151/06108/15891/56
2014168/26123/06104/75
2015187/77141/43120/83
2016201/62158/71138/69
2017212/70176/66153/77
2018222/77195/88171/85
2019240/43210/68188/94
2020257/71227/39206/79

مرجع: محاسبات نگارنده براساس جدول (2)

جدول (3): ارزش صرفه جوئى نفتى كشورهاى اوپك در 
چشم انداز سناريوى 

جدول (4): ارزش صرفه جوئى نفتى كشورهاى اوپك در سناريوى 
حفظ روند موجود
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كاهش تقاضاى نفت خام جهان مى شود و بخشى از نگرانى هاى 
موجود در بازار نفت را كاهش مى دهد اما كاهش تقاضاى نفت 
جهانى  تقاضاى  كاهش  باعث  تنها  نه  اوپك  عضو  كشورهاى 
نفت مى شود بلكه همان گونه كه اشاره شد باعث افزايش توان 

صادرات نفت كشورهاى صادركنندة نفت نيز مى گردد.
كاهش تقاضاى نفت كشورهاى اوپك در شرايط كنونى كه 
وابستگى به نفت حداقل تا دو دهة آتى همچنان باقى خواهد 
ماند و تقاضاى جهانى نفت با سرعت افزايش مى يابد، اهميت 
ويژه اى را در برقرارى ثبات در بازار كنونى نفت كه دچار تنگنا 
نفتى  صرفه جوئى هاى  تحقق  داشت.  خواهد  است،  گرديده 
اوپك  كشورهاى  نفت  صادراتى  توان  افزايش  با  شده،  اشاره 
برقرارى  در  را  مهمى  نقش  كشورها،  اين  تقاضاى  كاهش  و 
تا  مى شود  باعث  و  داشت  خواهد  نفت  آينده  بازار  در  ثبات 
جهانيان  اوپك كه براى  تنها براى كشورهاى  سياست نه  اين 
نيز مفيد باشد. بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه اگر ذخائر 
نفتى كشورهاى عضو اوپك به عنوان يك سرمايه بشرى تلقى 
گردد تأمين تقاضاى آينده جهان از محل صرفه جوئى ها باعث 
خواهد شد تا بخش بيشترى از توان اين ذخائر براى نسل هاى 
برقرارى  براى  اوپك  توان  همچنين  و  بماند  باقى  بشر  آينده 

ثبات در بازار تداوم بيشترى يابد.
براى بررسى تأثير صرفه جوئى نفت در ابعاد جهانى، بايد 
بررسى   2020 افق  در  خام  نفت  جهانى  تراز  بر  را  آن  تأثير 
كنيم. براى اين كار پيش از هر چيز بايد با استفاده از فروضى 
افق 2020  در  خام  نفت  آتى  تقاضاى  و  عرضه  خصوص  در 
تأثير  سپس  و  آوريم  دست  به  را  خام  نفت  جهانى  تراز 
صرفه جوئى هاى نفتى را در اين تراز در سناريوهاى مختلف 

بدست آوريم.
در محاسبه تراز جهانى نفت خام در افق 2020 فرض شده 
كه تقاضاى جهانى همان روند ارائه شده در سند چشم انداز 
جهانى نفت اوپك در سال 2007 را طى كند، اما در خصوص 
سناريوى مرجع عرضة نفت خام از پيش بينى ارائه شده توسط 
استيونس (2008) استفاده شده كه خالصة آن در جدول (5) 
آمده است 5. الزم به ذكر است كه سناريوى مرجع ارائه شده در 
خصوص عرضة آتى نفت سناريوى حدى و بدبينانه محسوب 

مى شود.
نمودار (4) روند عرضه و تقاضا را بين سال هاى 2007-
2020 براساس سناريوهاى مرجع نشان مى دهد. روند عرضه 
و تقاضا نشان مى دهد كه تراز نفت جهان بين سال هاى 2007 
تا 2020 غير از سال 2009 و 2010 در شرايط كسرى است 

بر  يارانه ها  حذف  اثرات  از  قابل توجهى  بخش  مى تواند 
مصرف كنندگان  و  خدمات  و  كاالها  توليدكنندگان  هزينه هاى 
نهائى انرژى را خنثى كند، كاهش تقاضا و مصرف انرژى از 

طريق ارتقاء بهره ورى آن است.
مطالب فوق تنها بخشى از مزاياى عام افزايش بهره ورى انرژى 
در كشورهاى درحال توسعه بود كه در مورد كشورهاى اوپك 
نيز مصداق دارد. اما كشورهاى صادركننده نفت با صرفه جوئى 
انرژى كه بخش قابل مالحظه اى از آن نفت مى باشد نه تنها از 
مزاياى عمومى فوق مى توانند بهره مند شوند بلكه كاهش تقاضاى 
نفت در اين كشورها به منزلة افزايش توان صادراتى نفت و حفظ 
ذخائر زيرزمينى براى نسل هاى آتى است كه در هر صورت مزيت 
قابل توجهى را براى كشورهاى صادركننده دربر خواهد داشت. 
كشورهاى عضو اوپك در ابعاد ملى با اتخاذ تركيبى مناسب از 
سياست افزايش بهره ورى انرژى و افزايش توليد در ميان مدت نه 
تنها مى توانند از مزاياى عام افزايش بهره ورى در كشورهاى در 
حال توسعه بهره مند شوند بلكه مى توانند بر درآمدهاى صادراتى 
حاصل از نفت خود بيفزايند و يا بخش بيشترى از ذخائر زيرزمينى 
را براى نسل هاى بعد باقى بگذارند. جدول (3) و (4) ميزان درآمد 
احتمالى حاصل از صرفه جوئى نفتى را در سناريوهاى مختلف 
مطرح شده در بخش قبل براى افق 2020 نشان مى دهد. در اين 
سناريوها قيمت اسمى نفت خام به طور متوسط 60 دالر در هر 

بشكه در نظر گرفته شده است.
همان طور كه در جدول (3) و (4) مشاهده مى شود با فرض 
قيمت 60 دالر در هر بشكه و سناريوى چشم انداز، كشورهاى 
سناريوى  در  نفت  صرفه جوئى  محل  از   2020 سال  تا  اوپك 
1-1 مى توانند 1/3 تريليون دالر، در سناريوى 1-2 تقريباً 1/17 
تريليون دالر، در سناريوى 1-3 تقريباً 1/04 تريليون دالر درآمد 
كسب كند اين در حالى است كه در سه سناريوى حفظ روند 
موجود به ترتيب در سناريوى 2-1 تقريباً 2/2 تريليون دالر، در 
سناريوى 2-2 تقريباً 1/7 تريليون دالر و در سناريوى 2-3 تقريبًا 
1/5 تريليون دالر درآمد بدست مى آيد. اهميت اين ارقام زمانى 
مشخص مى شود كه به هزينه هاى پائين صرفه جوئى انرژى در 
كشورهاى اوپك و نرخ باالى بازگشت سرمايه در پروژه هاى 

مربوط به آن، توجه كنيم4.

2-3) بعد بين المللى:
در بعد بين المللى نيز افزايش بهره ورى انرژى كشورهاى 
كاهش  است.  ويژه  و  عمومى  مزاياى  داراى  اوپك  عضو 
باعث  حال  هر  به  توسعه  حال  در  كشورهاى  انرژى  تقاضاى 
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و رفته رفته شكاف بين عرضه و تقاضا افزايش 
همان طور  مى شود.  زيادتر  كسرى  و  مى يابد 
توان  بر  هم  كه  عواملى  از  يكى  شد  گفته  كه 
صادرات نفت و هم بر تقاضاى نفت تأثير دارد 
است.  اوپك  كشورهاى  نفتى  صرفه جوئى هاى 
اوپك  در كشورهاى  نفت  واقع صرفه جوئى  در 
بلكه  مى دهد  كاهش  را  جهانى  تقاضاى  تنها  نه 
شدت  به  نيز  را  اوپك  صادراتى  ظرفيت هاى 
تحت تأثير قرار مى دهد. نمودار (5) و (6) تأثير 
مختلف  سناريوهاى  در  نفتى  صرفه جوئى هاى 
مذكور در بخش قبل، بر تراز تجارى آينده جهان 

تا سال 2020 را نشان مى دهد.
همان طور كه در نمودار (5) مشاهده مى شود 
در صورتى كه صرفه جوئى نفتى محاسبه شده در 
سناريوهاى چشم انداز محقق شود تراز نفت جهان 
سناريوى  در  سال 2012  تا  سناريوى (1-1)  در 

(1-2) تا سال 2013 و در سناريوى (1-3) تا سال 2013 مثبت 
در  مى شود  مشاهده  نمودار (6)  در  كه  همان طور  بود.  خواهد 
سناريوهاى مربوط به حفظ وضع موجود نيز تراز نفت جهان در 
سناريوى (2-1) تا سال 2012 در سناريوى (2-2) تا سال 2013 

و در سناريوى (2-3) تا سال 2016 مثبت خواهد بود.

3-3) بعد ملى-بين المللى: 
يكى از مزاياى صرفه جوئى هاى نفتى كه هم از نظر ملى 

انتشار  كاهش  مى باشد  اهميت  حائز  بين المللى  نظر  از  هم  و 
مصرف  از  CO2حاصل  گاز   ويژه  به  و  گلخانه اى  گازهاى 
نفت خام است كه به رشد توسعة پايدار در جهان كمك شايان 
توجهى مى كند. بر اساس محاسبات نگارنده كشورهاى اوپك 
به طور متوسط در ازاء هر يك ميليون بشكه مصرف نفت خام 
در هر سال 0/3 ميليون تن گاز دى اكسيد كربن منتشر كرده اند 
كند  حفظ  نيز   2020 سال  تا  را  نسبت  همين  اوپك  اگر  كه 
مى توان ميزان صرفه جوئى در انتشار دى اكسيدكربن حاصل از 
مصرف نفت در سناريوهاى مختلف را به دست آورد. جدول 

(6) و (7) نتايج محاسبات را نشان مى دهند.
همان طور كه مشاهده مى شود در سناريوى چشم انداز به 
تن،  ميليون  حدود 7000  انتشار  از  سناريوى 1-1  در  ترتيب 
سناريوى  در  و  تن  ميليون   6400 حدود   2-1 سناريوى  در 
سال  تا  دى اكسيدكربن  گاز  تن  ميليون   5600 حدود   3-1
2020جلوگيرى مى شود. اين در حالى است كه در سناريوى 
انتشار  از   1-2 سناريوى  در  ترتيب  به  موجود  وضع  حفظ 
 9000 حدود   2-2 سناريوى  در  تن،  ميليون   12000 حدود 
تن  ميليون   8000 حدود  از   1-3 سناريوى  در  و  تن  ميليون 
گاز دى اكسيدكربن تا سال 2020 جلوگيرى شود. بايد توجه 
داشت كه كل انتشار گاز دى اكسيدكربن ناشى از مصرف نفت 
آمريكا،  انرژى  اطالعات  ادارة  آمارهاى  طبق   2005 سال  در 
در  صرفه جوئى  ميزان  اين  مى باشد.  تن  ميليون   10900 برابر 
انتشار گاز دى اكسيدكربن از آن جهت اهميت دارد كه بيشترين 

پس از سال 200720082009
2008 تا 2020

ثابت8/5912/5عربستان
ثابت2/12/12/1عراق

ثابت20/120/120/1بقيه اوپك-10
ثابت12/813/113/1فدراسيون روسيه

افت 1/29-درصد37/236/936/4غيراوپك
رشد 5درصد4/85/15/35گاز مايع اوپك
85/586/389/55كل ظرفيت

 Paul Stevens, «The Coming oil Supply Crunch», Chatham  :مرجع

House Report, 2008

نمودار (4): روند عرضه و تقاضا طبق سناريوى مرجع تا سال 2020

Paul Stevens, «The Coming oil Supply Crunch», Chatham House Report, 2008   :مرجع
 OPEC secretariat(2008) ؛  World Oil Outlook 2008

جدول (5): فروض مربوط به سناريوى مرجع عرضه نفت خام در 
افق 2020
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بهره ورى انرژى به طور جدى در دستور كار سازمان اوپك 
صنعتى  كشورهاى  بخصوص  و  جهانى  جامعه  و  گيرد  قرار 
بشرى  جامعه  براى  آن  منافع  به  توجه  با  كه  گردند  متعهد 
و  نموده  حمايت  اوپك  سازمان  اقدامات  از  مسير  اين  در 
صنعتى به ويژه پس از دهة  دست آوردهاى علمى كشورهاى 

1980 را در اختيار اين سازمان و اعضاء آن قرار دهند.
البته بايد توجه داشت كه حركت جمعى سازمان اوپك به 
سمت بهينه سازى و صرفه جوئى در مصرف انرژى و به عبارتى 
مى تواند  پنجم،  سوخت  توليد  سوى  به  سازمان  اين  حركت 
كشورهاى  ميان  در  را  جديدى  و  گسترده  همكارى  حوزة 
كم وبيش  اقتصادى  و  صنعتى  ساختارهاى  كه  سازمان  عضو 
مشابهى را نيز دارند پديد آورد. همكارى هاى جمعى در اين 
تا  مطالعاتى  مشترك  پروژه هاى  انجام  از  زمينه 
تأسيس شركت هاى مشترك صرفه جوئى انرژى 
يك  به  مى تواند  تجربيات  تبادل  و   7(ESCO)
سازمان  اعضاء  بين  در  مهم  همگرائى  عامل 

تبديل شود.
براى بررسى هاى بيشتر در اين زمينه مى توان 
از  استفاده  براى  اوپك  اعضاء  پتانسيل هاى  به 
سبد  نمود.  توجه  نيز  جايگزين  سوخت هاى 
غيرمنعطف  بسيار  اوپك  اعضاء  اغلب  انرژى 
است.  گاز  و  نفت  به  وابسته  حد  از  بيش  و 
رساندن اين سبد به متوسط جهانى اين تركيب 
نيز مى تواند محور بررسى و مطالعه در يك افق 

بلندمدت تر باشد. !
منابع در دفتر نشريه موجود است.

نمودار (5): تراز جهانى نفت با احتساب صرفه جوئى هاى نفتى سناريوهاى چشم انداز

مرجع: محاسبات نگارندگان براساس جدول (3) و (7)

نمودار (6): تراز جهانى نفت با احتساب صرفه جوئى هاى نفتى سناريوهاى حفظ روند موجود

مرجع: محاسبات نگارندگان براساس جدول (4) و (7)

در  جهان  دى اكسيدكربن  گاز  انتشار  سهم 
كشورهاى اروپا و آمريكاى شمالى است كه از 
نظر ظرفيت هاى كاهش انتشارات در پائين ترين 
سطح هستند و اين ميزان كاهش انتشارات داراى 

منفعت جهانى براى همه جامعه بشرى است 6.

نتيجه گيرى و پيشنهادات:
نتايج اين تحقيق نشان مى دهد كه كشورهاى 
سناريو  پائين ترين  در  اوپك  نفت  صادركننده 
داراى 15/6 ميليارد بشكه ظرفيت صرفه جوئى 
آن  تحقق  كه  هستند  آينده  سال   12 در  نفت 
تثبيت  اضافى،  درآمد  دالر  تريليون   1 حداقل 
بازار  كسرى  تعويق  و  نفت  درتنگناى  بازار 

گاز  انتشار  تن  ميليارد   5 كاهش  و   2014 سال  به  حداقل 
خوبى  به  نتايج  اين  داشت.  خواهد  بر  در  را  دى اكسيدكربن 
در  نفت  صرفه جوئى  ظرفيت هاى  تحقق  كه  مى دهد  نشان 
كاهش  و  نفتى  درآمدهاى  افزايش  دليل  به  اوپك  كشورهاى 
در  كه  ديگر  مزاياى  همچنين  و  دى اكسيدكربن  گاز  انتشار 
به  توجهى  شايان  كمك  مى تواند  شد  اشاره  آن  به  مقاله 
عالوه  نمايد.  پايدار  توسعه  جهت  در  كشورها  اين  حركت 
در  نفتى  صرفه جوئى  پتانسيل هاى  درآمدن  فعليّت  به  اين  بر 
كشورهاى اوپك باعث تثبيت بازار نفت و كاهش انتشارات 
معماى  حل  به  لذا  و  مى شود  جهان  در  دى اكسيدكربن  گاز 
انرژى كه در صدر مقاله به آن اشاره شد كمك قابل توجهى 
مى نمايد. با توجه به ابعاد فوق جا دارد كه موضوع افزايش 
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سناريوي(1-3)سناريوي(1-2)سناريوي(1-1)
2005156/61100/5228/75
2006168/91162/6831/01
2007190/95200/3035/05
2008219/62250/7940/32
2009251/82289/2146/23
2010283/19333/0551/99
2011300/62378/5255/19
2012327/82396/3860/18
2013355/47420/9165/26
2014386/68455/2370/99
2015424/83502/7377/99
2016461/98518/0784/81
2017483/86543/0788/83
2018515/41565/2794/62
2019544/17597/1499/90
2020573/23623/09105/24

مرجع: محاسبات نگارنده براساس جدول (1)

سناريوي(1-3)سناريوي(1-2)سناريوي(1-1)
2005-18/89-3/3112/26
2006140/9459/9259/92
2007246/77131/47109/65
2008351/81167/96171/07
2009425/03234/94238/06
2010516/39313/84304/49
2011626/04395/44358/05
2012726/06482/99426/90
2013822/81589/10498/73
2014916/46670/28570/56
20151022/74770/33658/14
20161098/18864/47755/40
20171158/55962/22837/58
20181213/361066/89936/01
20191309/551147/511029/09
20201403/701238/541126/35

مرجع: محاسبات نگارنده براساس جدول (2) 

پى نوشت:
1 - World Energy Outlook 2007
2  - بايد توجه داشت كه اين مطالعه تنها در محدودة نفت خام مورد 
حالي كه  در  است  پذيرفته  انجام  اوپك  عضو  كشورهاي  در  مصرف 
نفت  به  تنها  كشورها  اين  انرژي  شدت  شاخص  بودن  نامطلوب 
مصداق  مصرفي  انرژي هاي  همة  مورد  در  و  نشده  محدود  مصرفي 
ساير  در  صرفه جوئي  صورت  در  كشورها  اين  اين,  بر  عالوه  دارد. 
حامل هاي انرژي مي توانند ميزان آزاد شده آن حاملها را نيز جايگزين 
فرآورده هاي نفتي مصرفي كنند و نفت خام هر چه بيشتري را براي 

صادرات آزاد نمايند.
3  -Business As Usual (BAU)
4  -  طبق بررسي هاي نگارندگان, تا كنون مطالعه مشخصي در خصوص 
در  موجود  فرصت هاي  و  انرژي  شدت  كاهش  هزينه هاي  محاسبة 
كشورهاي اوپك صورت نگرفته است. يكي از دالئل عمده اين مسئله 
لزوم دسترسي به اطالعات گسترده در خصوص جزئيات پروژه هاي 
افزايش بهره وري در كشورهاي اوپك است كه بي ترديد در اختيار 
پژوهشگران منفرد نيست و چنين طرح هائي بايد از سوي ارگان هائي 
همچون دبيرخانة سازمان اوپك اجرا و يا سفارش داده شود. اما بر 
تنها  مكنزي,  جهاني  مؤسسه  در  گرفته  صورت  تحليل هاي  اساس 
 90 سال  هر  آينده  سال   12 طي  مي توانند  در حال توسعه  كشورهاي 
مثبت  نرخ  با  انرژي  بهره وري  افزايش  طرح هاي  در  دالر  ميليارد 

بازدهي,  سرمايه گذاري كنند كه خود نشان دهنده وجود پروژه هاي 
فراوان افزايش بهره وري انرژي با نرخ مثبت بازدهي سرمايه گذاري 
به  انرژي  بين المللي  آژانس  مطالعات  طبق  اين  بر  عالوه  است(5). 
طور متوسط هر يك دالر هزينه در بهره برداري از تجهيزات, ادوات 
و ساختمان هاي كارا باعث 2 دالر صرفه جوئي در سرمايه گذاري در 
افرايش عرضه انرژي مي شود. همچنين بر اساس همين مطالعه تأمين 
22 درصد مصرف انرژي اضافي ناشي از عدم مصرف كاراي انرژي 
در كشورهاي درحال توسعه مستلزم 2 تريليون دالر سرمايه گذاري 
است(2).   انرژي  عرضه  افزايش  زمينه  در  آينده  سال  در 12  اضافي 
سياست هاي  تحقق  كه  داشت  توجه  نكته  اين  به  بايد  اين  بر  عالوه 
قابل  ذخائر  حفظ  باعث  اوپك  كشورهاي  در  انرژي  صرفه جوئي 
توجه نفت و گاز براي اين دسته از كشورها مي شود كه منافع ناشي 
از آن نيز بايد در تحليل اقتصادي بودن اين پروژه ها در نظر گرفته 

شود. 
5 - Paul Stevens, «The Coming oil Supply Crunch», Chatham House 

Report, 2008 
موجب  انرژي  صرفه جوئي  پروژه هاي  همة  كه  داشت  توجه  بايد   -   6
كاهش آالينده ها نيز خواهد شد و لذا بسياري از پروژه هاي مربوطه 
قابل تعريف به عنوان پروژه هاي CDM هستند كه از اين طريق نيز 

مي توان بخشي از هزينه هاي اين پروژه ها را تأمين نمود.
7  -Energy Saving Company

جدول (6): ميزان صرفه جوئى انتشار دى اكسيدكربن حاصل از 
مصرف نفت در سناريوهاى چشم انداز

جدول (7): ميزان صرفه جوئى انتشار دى اكسيدكربن حاصل از 
مصرف نفت در سناريوهاى حفظ روند موجود
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گازطبيعى بر خالف نفت، از شاخص 
قيمت  تعيين  براى  مشخصى  جهانى 
مناطق  در  آن  قيمت  و  نيست  برخوردار 
مختلف اختالف زيادى دارد. محموله هاى  
LNG مى توانند در هر منطقه اى كه پايانة 

دريافت  LNG در آن وجود دارد، تخليه 
بازار  اين  در  فّعال  بازيگران  لذا  شوند. 
اين  ببرند.  سود  نيز  آربيتراژ  از  مى توانند 
منجر  سود  بيشينه سازى  به  تنها  نه  اقدام 
گاز  قيمت  يكسان سازى  بلكه  مى شود، 
در مناطق مختلف را نيز به دنبال خواهد 
داشت. با اين حال، اگرچه سهم  LNG در 
تجارت بين المللى گاز به شكل فزاينده اى 
در حال افزايش است، اما هنوز آربيتراژ 
و  است  نشده  متداول  چندان  كاال  اين 
مختلف  مناطق  در  گاز  قيمت  هنوز  لذا 

متفاوت است.

معامله گران مى كوشند كه از مزيت هاى 
ناشى از وجود اختالف قيمت در زمان ها 
سود  و  برده  بهره  مختلف  مكان هاى  و 
خود را بيشينه سازند. اختالف قيمت در 
به  متعددى  به داليل  مختلف،  مكان هاى 
وجود مى آيد. يكى از مهمترين آن ها اين 
از طريق  است كه گاز مبادله شده عمدتاً 
مى يابد.  انتقال  هدف  بازار  به  خطوطلوله 
منطقه  يك  از  گاز  جريان  ترتيب  اين  به 
مى شود.  ارسال  ديگر  مشخص  منطقه  به 
بنابراين، اقدامات اين دسته از خريداران و 
فروشندگان بر فعاالن بازار در ساير مناطق، 
تأثير نمى گذارد. وقتى تقاضاى گاز در يك 
قيمت  اختالف  مى يابد،  افزايش  منطقه 
ميان دو منطقه مختلف افزايش مى يابد. به 
عنوان مثال در تابستان سال گذشته (ژوئيه 
طور  به  اروپا  در  گاز  قيمت  اوت)،  تا 

«نقش  «نقش  LNGLNG در يكسان سازى قيمت» در يكسان سازى قيمت»

ميانگين به 11/2 دالر رسيد. در حالى كه 
قيمت محموله هاى  LNG در آسيا به 22 

دالر در هر ميليون  Btuافزايش يافت.
اختالف قيمت ناشى از اختالف زمان 
است  مواردى  جمله  از  نيز  مصرف  اوج 
مى انجامد.  آربيتراژ  شدن  سودآور  به  كه 
سوخت هاى  براى  تقاضا  كه  زمستان  در 
نيز  گاز  قيمت  مى يابد،  افزايش  حرارتى 
در سطوح باالترى قرار مى گيرد. وضعيت 
گازطبيعى  بازار  در  (كونتانگو)  پيش بهين 
وضعيت  اين  دادن  نشان  براى  نايمكس 
مثال مناسبى است. هم اكنون در اين بازار 
قراردادهاى آتى گازطبيعى ماه اكتبر نزديك 
به 3/25 دالر معامله مى شود در حالى كه 
قيمت قراردادهاى آتى ژانويه 2010 بيش 
از 5/2 دالر در ميليون  Btuاست. به اين 
ترتيب براى خريد و ذخيره سازى گاز در 
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آينده،  ماه هاى  در  گاز  فروش  و  ماه  اين 
برآن كه  مشروط  دارد  وجود  كافى  انگيزه 
هزينه هاى ذخيره سازى، چندان زياد نباشد 
و اين اقدام از لحاظ اقتصادى نيز به صرفه 

باشد.
پايين بودن هزينه هاى حمل و وجود 
مازاد عرضه  LNG از ديگر عواملى است 
كمك   LNG آربيتراژ   سودآورى  به  كه 
اندك  حمل  هزينة  كه  هنگامى  مى كند. 
 LNG داشتن   نگه  از  معامله گران  باشد، 
در كشتى و حمل آن به مسيرهاى دورتر 
و البته براى فروش به قيمت گرانتر، سود 
يك  در  مى كنند.  خود  نصيب  بيشترى 
مخصوص  كشتى  چندين  گذشته  سال 
جهان  كشتيرانى  ناوگان  به   LNG حمل  
اضافه شده است. به گزارش لويدز مارين 
اين  از  درصد   8/5 اكنون  هم  اينتليجس، 
ظرفيت بدون استفاده باقى مانده است. به 
هر تقدير، پايين بودن هزينة حمل، سبب 

براى  كشتى  در  ذخيره سازى  كه  مى شود 
بهره مندى از مزيت ناشى از اختالف قيمت 

در زمان هاى مختلف، سودآور باشد.
زيرساخت هاى  روزافزون  توسعة 
صنعت  LNG بر تمايل به آربيتراژ افزوده 
است. ظرفيت مايع سازى و تبديل مجدد آن 
به حالت گاز، در چند سال گذشته افزايش 
چشمگيرى داشته است. به اين ترتيب بر 
 LNG  تعداد عرضه كنندگان و واردكنندگان
افزوده شده است. از سال 2000 تا 2008 
به  نزديك  گازطبيعى  مايع سازى  ظرفيت 
حالى  در  اين  يافته،  افزايش  درصد   62
است كه در همين دوره، ظرفيت پايانه هاى 
دريافت  LNG به دو برابر رسيده است. 
پيش بينى مى شود كه تا پايان سال 2009 
ظرفيت مايع سازى گازطبيعى با 5 درصد 
افزايش به 280 ميليون تن در سال برسد 
در حالى كه ظرفيت دريافت  LNG با 26 
درصد افزايش با 438 ميليون تن در سال 

تعداد  كه  اين  به  توجه  با  رسيد.  خواهد 
است،  يافته  افزايش   LNG بازار   فعاالن 
احتمال آربيتراژ آن ميان بازارهاى مختلف 

قوت خواهد گرفت.
همگن  كااليى  شده  مايع  گازطبيعى 
انواع  ميان  نفت خام،  خالف  بر  و  است 
مختلف آن اختالف كيفيت چندانى وجود 
ندارد و بنابراين، آربيتراژ آن ميان مناطق 
براى  است  جذابتر  و  آسانتر  مختلف 
ديگر،  منطقه  به  منطقه اى  از  آن  آربيتراژ 
به ارزيابى هاى اقتصادى ناشى از اختالف 
كيفيت و تفاوت مواد حاصل از آن، نيازى 
نيست. البته تفاوت در ارزش حرارتى و 
درجة خلوص محدوديت هايى را بوجود 
چندان  كل  در  تفاوت ها  اين  اما  مى آورد 

تعيين كننده نيستند.
ارزش هاى  با  موادى  از  گازطبيعى 
با  است.  شده  تشكيل  متفاوت  حرارتى 
  LNG  توجه به اين كه پايانه هاى دريافت
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براساس نوع خاصى از گازطبيعى طراحى 
مى شوند، لذا دريافت  LNG از منابع ديگر 
براى آن ها چندان ساده نيست. اين مشكل 
 LNG  خصوصاً زمانى چهره مى نمايد كه
از متان به دست آمده از زغال سنگ، توليد 
كه  مى كنند  ادعا  خريداران  باشد.  شده 
ارزش حرارتى چنين گازى در مقايسه با 

گاز متعارف كمتر است.
صرف نظر از تمام مزيّت هاى يادشده، 
سود  آوردن  دست  به  براى  بازار  فّعاالن 
بهره مند  نيز  آربيتراژ  مزاياى  از  بيشتر 
بنيان هاى  گذشته  سال  چند  در  بوده اند. 
شده  ايجاد   LNG آربيتراژ   براى  الزم 
فرصت هاى  همچنان  اين،  باوجود  است. 
فراوانى براى افزايش آربيتراژ وجود دارد 
و البته براى تحقق اين هدف رفع موانع آن 

ضرورى به نظر مى رسد.
در قراردادهاى فروش  LNG مقصد 
معموالً  شده،  فروخته  محموله هاى 
ندارد  حق  خريدار  و  است  مشخص 

اين  كند.  تخليه  ديگرى  محل  در  را  آن 
در  تنها  را  گاز  تحويل  قرارداد،  از  بند 
مى سازد  امكان پذير  مشخصى  محل هاى 
و از فروش مجدد و انتقال آن به مناطق 
ديگر، جلوگيرى مى كند. هم اكنون در بند 
مربوط به مقصد، انتقال از آمريكا به اروپا 
اخير  سال هاى  در  البته  است.  غيرمجاز 
سخت گيرى كمترى در خصوص مقصد، 
صورت مى گيرد و به تدريج امكان آربيتراژ 

به مناطق ديگر فرآهم مى شود.
اگرچه بازارهاى اروپا آزادسازى شده 
و انتقال گاز از آنجا به ديگر مناطق مجاز 
است، اما تمام بازارها اين چنين نيستند. به 
عنوان نمونه اياالت متحده آمريكا صادرات 
انرژى را ممنوع كرده است، لذا آن دسته 
افزايش  براى  كه   LNG خريداران   از 
سودآورى، انتقال گاز خريدارى شده را به 
بازارهاى ديگر سودآورتر ارزيابى مى كنند، 
براى انجام اين اقدام با موانع قانونى رو 
به رو هستند. البته تعدادى از فعاالن اين 

جدول 1 - قيمت آتى هاى گازطبيعى و نفت خام در بازار آيس و نايمكس 

(Btu دالر در بشكه/دالر در ميليون)

صنعت به تازگى توانسته اند براى صدور 
مجدد  LNG خريدارى شده، مجوزهاى 
الزم را از نهادهاى مربوطه دريافت كنند. 
اين مجوزها براى دورة زمانى محدود و 
براى مقدار محدودى از  LNG صادر شده 

است.
تعيين  خصوص  در  شفافيت  عدم 
محدودكنندة  عوامل  ديگر  از  قيمت، 
آربيتراژ به شمار مى آيد. همه كشورها و 
را  قيمت  به  مربوط  اطالعات  شركت ها، 
انتشار نمى دهند و در مواردى هم كه اين 
كار انجام مى شود، قيمت ها چند ماه پس 
ادارة  مى شود.  گزارش  معامله،  انجام  از 
معامالت  تمام  آمريكا،  انرژى  اطالعات 
منتشر  فصلى  صورت  به  را  گرفته  انجام 
پايان  در  كره جنوبى،  و  ژاپن  مى كند. 
معامالت   مقدار  و  قيمت  جزييات  ماه 
در  البته  مى دهند.  انتشار  را  خود   LNG

تمام  قيمت  ميانگين  نيز  گزارش ها  اين 
شده  LNG وارداتى از يك كشور خاص 
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تك  قيمتى  جزييات  و  مى شود  گزارش 
در  اين  نمى يابد.  انتشار  قراردادها  تك 
اسپانيا  نظير  كشورهايى  كه  است  حالى 
قراردادهاى   درخصوص  فرانسه،  و 
انتشار  را  ناچيزى  اطالعات  LNG خود، 

مى دهند.
برخالف نفت خام، براى قيمت گذارى 
ندارد  وجود  جهانى  شاخص هاى  گاز، 
بسيار  آن  قيمت گذارى  رو،  اين  از 
گازطبيعى  آتى هاى  قرارداد  است.  دشوار 
گاز  قيمت  شاخص  مهمترين  نايمكس، 
است كه به سبب فراوان بودن عرضة گاز 
آمريكا و دور بودن آن از بازارهاى عمده 
گازطبيعى جهان، در عرصة جهانى كاربرد 
درهاب هاى   نيز  اروپا  در  ندارد.  چندانى 
در  Dutch TTFاطالعاتى  UK NBPو  

اما  مى يابد  انتشار  گاز  قيمت  خصوص 
از آنجا كه بيشتر گاز تحويلى به اروپا در 
چارچوب قراردادهاى بلندمدت از روسيه 
انجام مى گيرد، براى قيمت گاز اروپا يك 
شاخص واحد وجود ندارد. افزون بر اين، 
 LNG  در منطقة آسيا كه بيشترين تقاضاى
را دارد و هيچ يك از واردكنندگان به شبكه 
هيچ  ندارند،  دسترسى  وارداتى  لوله  خط 
مركز تجارى براى معاملة گازطبيعى وجود 
براى   (Platform) مركز  يك  اگر  ندارد. 
مى توانست  داشت،  معامله  LNG وجود 

قيمت گذارى اين كاال را آسان سازد.
خصوص  در  دقيق  اطالعات  نبود 
 LNG گرفته   انجام  معامالت  قيمت 
زمينه  در  كافى  تجربه  فقدان  همراه  به 
آربيتراژ  LNG  به دشوارتر شدن اين اقدام 
عوامل  ديگر  جمله  از  و  مى شود  منجر 
محدودكنندة آربيتراژ به شمار مى آيد. اگر 
تعداد معامله گران كارآزموده و باتجربه در 
اين زمينه بيشتر بود، احتمال افزايش سريع 

آربيتراژ  LNG تقويت مى شد.
نبود امكان كافى براى ذخيره سازى 
محدودكننده  عوامل  ديگر  از  نيز، 

مى آيد.  به شمار   LNG آربيتراژ  
نفت خام را مى توان براى مدت طوالنى 
نگهدارى  دريايى  يا  خشكى  مخازن  در 
از  آينده  قيمت  وقتى  رو،  اين  از  كرد. 
باالتر  كنونى  فيزيكى  معامالت  قيمت 
مى توانند  راحتى  به  معامله گران  است، 
دقيق  محاسبة  با  و  نموده  ذخيره  را  آن 
در  آن  فروش  با  ذخيره سازى،  هزينة 
سازند.  بيشينه  را  خود  سود  آينده 
ذخيره  مى توان  نيز  را   LNG اگرچه  
ذخيره سازى  مخازن  ميزان  اما  كرد، 
 LNG مخازن   است.  محدود  آن 
مى بايست به گونه اى طراحى شوند كه 
خود  در  مايع  حالت  به  را  گاز  بتوانند 
در  آن ها  ساخت  هزينة  لذا  دارند.  نگه 
بيشتر  بسيار  نفت  مخازن  با  مقايسه 
از  مقدارى  حال  هر  به  همچنين  است. 
هم  مى رود.  بين  از  و  شده  تبخير  گاز 
با  واردكنندگان  هم  و  عرضه كنندگان 
ذخيره سازى   مخازن  كمبود  محدوديت 
LNG رو به رو هستند. افزايش مخازن 

براى  مهم  گامى  مى تواند  ذخيره سازى 
افزايش آربيتراژ  LNG به شمار آيد.

مى توان  نيز  را  شده  مايع  گازطبيعى 
روى  بر  شناور  مخازن  در  نفت  مانند 
به سبب كاهش  آب ذخيره كرد و اخيراً 
اقدامى  چنين  آسيا،  در  تقاضا  چشمگير 
به ميزان اندك انجام گرفته است. مشكل 
حمل   كشتى هاى  بيشتر  كه  است  آنجا 
 LNG توليدكنندة   شركت هاى  به   LNG

تعلق دارند، لذا ذخيره سازى گاز بر روى 
كشتى و فروش آن در زمان آينده براى 
طرف سوم تقريبًا غيرممكن است. به اين 
تقويت  براى   LNG معامله گران   ترتيب 
امكان آربيتراژ، مى بايست كشتى هايى را 
در اختيار داشته باشند كه مالكيت يا اداره 

آن به خودشان تعلق داشته باشد.
واردكنندگان بزرگ  LNG نظير ژاپن و 
كره جنوبى، منابع گازى ناچيزى در اختيار 

دارند لذا به شدت به واردات آن نيازمند 
هستند و تا هنگامى كه وابستگى اين دسته 
از كشورها به واردات كاهش نيابد، صرف 
نظر كردن از محموله هاى خريدارى شده، 
كمبود  اما  نيست.  پذير  امكان  آن ها  براى 
محموله هاى  LNG در بازار اسپات، سبب 
مى شود كه صرف نظر كردن از محموله ها 
در زمان كاهش تقاضا به اميد خريد يك 
تقاضا،  افزايش  زمان  در  اضافى  محموله 

براى اين دسته از كشورها دشوار باشد.
مسائل فنى مربوط به بارگيرى و تخليه 
آربيتراژ   افزايش  موانع  از  ديگر  يكى  نيز 
LNG به شمار مى آيد. محدوديت هاى فنى 

مربوط به بارگيرى، ظرفيت ذخيره سازى و 
مقصد،  پايانه هاى  در  كشتى ها  پهلوگيرى 
به  مى آيند.  شمار  به  فنى  موانع  جمله  از 
Q-Max  عنوان نمونه كشتى هاى جديد

و  Q-Flexمتعلق به قطر، به سبب بزرگى، 
امكان  پايانه ها  از  اندكى  تعداد  در  تنها 
پهلوگيرى دارند لذا، تنها براى آربيتراژ در 

آن پايانه ها به كار مى آيند.
رفع  براى  مى توانند  نيز  بازار  فعاالن 
پيش  چندى  تا  كنند.  نقش آفرينى  موانع 
ديگرى  مشكل  با  چينى  واردكنندگان 
اجازه  زيرا  بوده اند،  گريبان  به  دست  نيز 
خريدارى  قيمتى  به  را   LNG نداشتند  
سوى  از  شده  تعيين  حداكثر  از  كه  كنند 
تعيين  ترتيب،  اين  به  باشد.  دولت بيشتر 
سقف قيمت از سوى دولت بر دشوارى 

معامالت  LNG مى افزود.
براى  متعدد  عوامل  وجود  رغم  به 
نتيجه  در  و   LNG آربيتراژ   افزايش 
يكسان سازى قيمت گازطبيعى در مناطق 
دارد  وجود  نيز  موانعى  جهان،  مختلف 
جلوگيرى  اقدام  اين  شدن  فراگير  از  كه 
مقدار  نيز  هم اكنون  اين،  باوجود  مى كند. 
مى گيرد.  صورت   LNG آربيتراژ   اندكى 

!

منبع: بولتن ماهانه نفت و گاز شماره 34
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افزايش روزافزون نياز جهانى به انرژى در سال هاى پيش رو 
باعث شده تا مسئلة امنيت انرژى در صدر دغدغه هاى كشورهاى 
سهم  موجود  پيش بينى هاى  براساس  گيرد.  قرار  جهان  صنعتى 
جهانى  تقاضاى  تأمين  از  اوپك  عضو  خاورميانه اى  كشورهاى 
براساس  بود.  خواهد  حدود 25درصد  در  سال 2030  تا  نفت 
اين معادالت، ايران فرصت مناسبى را براى ايفاى نقشى حياتى 
و تأثيرگذار در اين عرصه دارد و در صورت عدم توانائى افزايش 
صادرات در دهه هاى آتى نه تنها اين فرصت تاريخى براى كشور 
ايران از دست خواهد رفت بلكه موقعيت اقتصادى ايران به دليل 
وابستگى درآمدهاى ارزى به درآمدهاى حاصل از صادرات نفت 

افت خواهد داشت.
در  نفت  داخلى  تقاضاى  چشمگير  افزايش  ميان  اين  در 
سال هاى اخير و افت قابل مالحظة توليد به دليل شروع نيمه دوم 
عمر مخازن نفتى باعث شده تا برخى از تحليل گران و متخصصان 
به اين جمع بندى برسند كه صادرات نفت خام ايران و به تبع آن 

سهم ايران از صادرات كل كشورهاى اوپك در سال هاى پيش رو 
به تدريج كاهش يابد. اما بايد خاطر نشان كرد كه اين كاهش 
صادرات منوط به عدم توان جبران توليد مى باشد كه خود وابسته 
به روند افزايش تقاضاى داخلى انرژى، افت توليد مخازن نفتى، 
سرمايه گذارى موردنياز و توان جذب منابع مالى خارجى است. در 
اين گزارش با بررسى روند متغييرهاى فوق در شرايط كنونى در 
قالب سه سناريوى مختلف به تأثير آن ها بر ميزان صادرات نفت 

ايران پرداخته شده است.

صادرات نفت:
صادرات نفت نتيجه توليد منهاى مصرف داخلى است. افت 
توليد مخازن نفتى ايران در حال حاضر حدود 8 درصد است. 
اين ميزان به دليل عدم برداشت صيانتى از مخازن و همچنين 
سهل انگارى در تزريق به موقع و به ميزان موردنياز گاز و آب 
در مخازن نفتى از ميانگين جهانى (در حدود 5-6 درصد) بيشتر 

آيندة صادرات نفت خام ايران و منافع ملى 

اخيراً مركز پژوهش هاى مجلس گزارشى را تحت عنوان «بررسى افت توليد مخازن نفتى كشور و منافع آن» منتشر كرده 
و در آن به پيش بينى صادرات نفت خام ايران تا سال 1420 پرداخته است. يافته هاى اين تحقيق نشان مى دهد كه صادرات 
نفت خام ايران با توجه به وضعيت افت توليد مخازن نفتى، رشد تقاضاى داخلى انرژى و عدم جذب سرمايه هاى كافى 
براى سرمايه گذارى در افزايش توليد در چند دهة آتى به صفر مى رسد و ايران تبديل به يك واردكننده خواهد شد. با توجه 
به بازتاب گسترده اين گزارش در ميان متخصصان انرژى كشور در ادامه خالصة اين تحقيق در اختيار خوانندگان محترم 

اقتصاد انرژى قرار داده خواهد شد.
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است. تقاضاى داخلى براى مصرف نفت خام در ايران به طور 
ميانگين در حدود 5 درصد در سال اضافه مى شود. اين افزايش 
5 درصدى تقاضا 2 درصد از توليد نفت خام را شامل مى شود. با 
فرض ثابت بودن توليد نفت، با احتساب 8 درصد كاهش توليد 
و 2 درصد افزايش تقاضا، ساليانه معادل 10 درصد توليد از ميزان 
صادرات نفت خام ايران كاهش خواهد يافت. براى جبران اين 
كسرى صادرات، بايد با توسعة ميادين و برداشت صيانتى از آن ها 
ساليانه 10 درصد به توليد كشور اضافه نمود. اين حجم افزايش 
توليد معادل 10 درصد توليد كنونى ايران يعنى 400 هزار بشكه 
در روز است. اعداد 2 و 8 كه در محاسبة فوق به كار برده شد 
اعداد مبنا هستند و در سناريوسازى قسمت هاى بعد اين گزارش 

به كار گرفته شده اند.

سرماية مورد نياز براى حفظ سطح صادرات:
براى محاسبة سرمايه گذارى الزم به منظور حفظ سطح توليد ابتدا 
بايد هزينة الزم براى افزايش توان توليد يك بشكه نفت خام را به 
دست آورد. با تقسيم مجموع هزينه ها براى توسعة ميدان بر مجموع 
ظرفيت جديد بر مبناى تعداد بشكه در روز به عددى مى رسيم كه آن 

را  cpb مى نامند. با در نظر گرفتن اعداد جدول (1) براى  cpb رقمى 
در حدود 11340/85 دالر بر يك بشكه در روز به دست مى آيد. با 
ضرب عدد  cpb در ميزان توليد مورد نياز براى حفظ سطح توليد، 
سرماية مورد نياز براى تأمين كسرى صادرات محاسبه مى شود. كه 

رقمى معادل 4536/34 ميليون دالر خواهد بود.

بررسى روند سرمايه گذارى خارجى در ايران:
براساس مصوبات برنامة چهارم توسعه بايد حدود 70درصد 
سرمايه گذارى ها در بخش توسعة ميادين نفت و گاز از بخش 
سرمايه گذارى خارجى تأمين شود. با اين احتساب و با توجه 
سطح  حفظ  جهت  سرمايه گذارى  براى  آمده  دست  به  رقم  به 
صادرات (4536/34 ميليون دالر) حدوداً 3175/438 ميليون دالر 

سرمايه گذارى خارجى براى حفظ سطح توليد الزم است.
با توجه به رشد منفى سرمايه گذارى خارجى در بخش نفت 
و گاز در سال هاى اخير، بعيد به نظر مى رسد كه بتوان سرماية 
موردنياز براى توسعة ميادين در سال هاى پيش رو را تأمين كرد 
زيرا اين مهم نيازمند جذب سرمايه گذارى خارجى بيشتر است كه 

با وضع موجود امكان پذير نيست. 
عالوه بر موارد فوق دو عامل ازدياد برداشت و اكتشاف ذخائر 
نفتى جديد از طريق ممانعت از افزايش افت توليد مخازن نفتى و 
افزايش ذخائر قابل استحصال توان جبران كاهش توليد و حفظ 
سطح توليد را ارتقاء مى بخشند. در ادامه اين گزارش به اين دو 

عامل نيز اشاره شده است.

ازدياد برداشت مخازن:
متخصصان، مخازن نفتى را مانند انسانى در نظر مى گيرند كه 
صاحب دوره هاى مختلفى چون جوانى و پيرى است. پروفايل 
توليد مخازن نفتى ايران نشان مى دهد كه مخازن فوق عظيم ايران 
نيازمند  مخازن  دوره  اين  در  رسيده اند.  خود  عمر  دوم  نيمة  به 
رسيدگى بيشتر بوده و براى ثابت نگه داشتن فشار مخزن نيازمند 
تزريق گاز يا آب هستند. متأسفانه در صيانت از اين مخازن با 
وجود اشراف به موضوع فوق سهل انگارى مى شود. جدول (2) 
برنامة پيش بينى شده تزريق گاز و همچنين عملكرد واقعى تزريق 
گاز را نشان مى دهد. همان گونه كه مشاهده مى شود هر سال 

درصد اجراى برنامة پيش بينى شده كاهش مى يابد.

اكتشاف نفت:
اكتشافات جديد همواره يكى از اميدها براى جبران افت توليد 
بوده، اما طى سال هاى اخير اكتشافات نفتى به ميزان قابل توجهى 

حجم پروژه
پروژه(هزاربشكه)

سرمايه مورد 
نياز (ميليون 

دالر)
cpb

توسعه رگ سفيد 
85121275توسعه از 180-220- فاز 1

1029/946437/125فاز اول 50+160دارخوين
توسعه ميدان 
15019437473/07+260آزادگان فاز 1

فروزان - 
117517028از 24/2 به 93/2اسفنديار

261/7210682/44از 2/7 به 27/7مسجد سليمان
اليه نفتى و گازى 

1548/3030967از 80-130سلمان

نفت اضافى (از درود
13099811088/8 به 220)

اليه نفتى پارس 
3567612518/51+53جنوبى

848/96مجموع
مأخذ: مهرآزما، ايرج، «بررسى عملكرد وزارت نفت در امور و فعاليت هاى باالدستى 

و پايين دستى صنعت نفت» مركز پژوهش هاى مجلس، 1386.

جدول (1): بخشى از سرمايه گذارى موردنياز در بخش باالدستى نفت   
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كاهش داشته است. جدول (3) ميزان اكتشافات جديد را طى 
سال هاى 1370-1386 نشان مى دهد.

شدن  پير  همچنين  و  جديد  ميادين  كشف  در  توفيق  عدم 
ميادين نفتى اكتشاف شده در سال هاى قبل، وضعيت توليد نفت 
خام را در مرحلة حساسى قرار داده است. در واقع مستهلك شدن 
سرمايه گذارى هاى قبل و همچنين عدم توفيق در اكتشافات جديد 
و عدم سرمايه گذارى كافى در توسعه ميادين نفت و گاز و عدم 
توجه به روش هاى برداشت صيانتى از مخازن، توليد نفت خام 

كشور را در شرايط بحرانى قرار داده است. 
در ادامه با توجه به موارد فوق الذكر سه سناريوى مختلف 
براى پيش بينى صادرات نفت ايران تا سال 1420 در نظر گرفته 

شده است.

سناريوى خوش بينانه:
در اين سناريو فرض بر آن است كه ايران تمام سرمايه الزم 
را جذب كرده است و به صادرات 908/65 ميليون بشكه نفت 
خام در سال ادامه مى دهد. براساس اطالعات ارائه شده توسط 
ادارة اطالعات انرژى آمريكا ميزان توليد نفت خام اوپك تا سال 
2030 در حدود 25درصد افزايش مى يابد. يعنى ايران براى ثابت 
نگه داشتن سهم خود در اوپك به عنوان دّومين توليدكنندة نفت 
خام بايد 25درصد توان توليد خود را افزايش دهد كه با توجه 
به وضعيت موجود اين امر بعيد به نظر مى رسد. با عدم توانائى 
توليد بيشتر ايران، ديگر كشورهاى عضو اوپك سهم خود را 

افزايش داده و باعث كاهش سهم و در نتيجه كاهش تأثير ايران 
بر اين سازمان و جامعه جهانى و مناسبات سياسى خواهد شد. 
در نمودار (1) درصد سهم ايران از صادرات اوپك تا سال 2030 
در شرايطى كه صادرات ايران به ميزان 2/5 ميليون بشكه در روز 

ثابت بماند نشان داده شده است.

سناريوى پايه:
در اين حالت فرض بر اين است كه ايران با سرمايه گذارى 
را  پايه  حالت  در  مفروض  صادرات  كاهش  از  نيمى  بتواند 
جبران كند. در اين سناريو ميزان كاهش صادرات را كه برابر با 
ميزان افزايش مصرف داخلى به عالوه افت توليد مخازن است 
5 درصد در نظر گرفته شده است. با توجه به نمودار (2) تا 
سال 1404 يعنى 16 سال آينده صادرات كشور از 2/5 ميليون 

بشكه كنونى به صفر مى رسد.
با توجه به فرض سناريو پايه نمودار (3) ميزان صادرات 
ساليانه ايران براى حاالت مختلف را نشان مى دهند. در نمودار 
افزايش  شرايط  در  سرمايه گذارى  از  نيمى  جذب  حالت   (3)

مصرف 1/5 درصد و ديگر حاالت افت توليد بيان شده است.

سناريوى بدبينانه:
در اين حالت فرض بر اين است كه ايران هيچ سرمايه اى 
براى توسعة صيانت از مخازن جذب نكند و افزايش مصرف 
داخلى هم روند رو به رشد خود را ادامه دهد. در اين سناريو 
نرخ افت صادرات كشور 10 درصد در نظر گرفته شده است. 
با توجه به نمودار (4) صادرات ايران تا سال 1396 يعنى در 
8 سال ديگر از حدود 2/5 ميليون بشكه صادرات روزانه فعلى 

به صفر خواهد رسيد.
ميزان   (5) نمودار  بدبينانه،  سناريو  فروض  به  توجه  با 

پيش بينى تزريق سال
گاز به ميادين

عملكرد گاز 
تزريق شده به 

ميادين

درصد تزريق به 
مخزن نسبت به 

برنامه پيش بينى شده
138410477/374
13851357354
138614571/1349

مأخذ: گزارش عملكرد تفصيلى شركت ملى نفت، نامه شماره م ب / 
4225 وزارت نفت.

1384-13791386-13741383-13701378-1373سال
ميزان نفت خام 
در جاى كشف 
شده (ميليون بشكه)

12605260453542312788/6

جدول (3): ميزان نفت خام در جاى كشف شده طى سال هاى 1386-1370

مأخذ: ايرج، مهرآزما، «بررسى عملكرد وزارت نفت در امور و فعاليت هاى باالدستى 
و پايين دستى صنعت نفت، مركز پژوهش هاى مجلس، 1386.

نمودار (1):سهم ايران از اوپك با حفظ توان صادرات 2/5 ميليون 
بشكه در روز

جدول (2): ميزان تزريق به ميادين نفتى 
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مصرف  رشد 1/5درصد  حاالت  براى  ايران  ساليانه  صادرات 
مي دهد.  نشان  توليد  كاهش  نرخ  مختلف  حالتهاي  و  داخل 
افت  در  مختلف  سناريوهاي  مقايسه  نشان دهنده   (6) نمودار 

توليد 8 درصد و رشد 2درصد مصرف داخلي مي باشد.

نتيجه گيرى:
با توجه به سناريوهاى مطرح شده در بخش هاى قبل در 
نفتى،  ميادين  توسعه  بخش  در  سرمايه گذارى  عدم  صورت 
به  آينده  سال   8 تا  ايران  خام  نفت  صادرات  بدبينانه  نگاه  با 
صفر خواهد رسيد و ايران از يك كشور صادركننده نفت به 
يك كشور واردكننده آن تبديل خواهد شد. با در نظر گرفتن 
سناريوى پايه اين زمان به 16 سال افزايش خواهد يافت. در 
سناريوى خوش بينانه فرض بر آن است كه 4/5 ميليارد دالر 
كاهش  از  جلوگيرى  براى  موردنياز  ساليانه  سرمايه گذارى 
صادرات در بخش توسعة ميادين نفت انجام شود. اما در اين 
سهم 12/5  كشور،  صادرات  بودن  ثابت  فرض  با  نيز  سناريو 

درصدى ايران در سال 1386 از سبد نفتى اوپك تا سال 2030 
ميالدى به 5/7 درصد كاهش خواهد يافت كه اين امر منجر به 
افت تأثيرگذارى كشور بر معادالت منطقه اى و جهانى خواهد 
شد. لذا با توجه به مسائل گفته شده لزوم سرمايه گذارى ايران 

در بخش توسعه ميادين نفتى ضرورى به نظر مى رسد. !

نمودار (2): صادرات روزانه براساس سناريوى پايه (در حالت افت 
8 درصدى توليد و رشد 1/5 درصدى مصرف داخلى)

نمودار (4): صادرات روزانه براساس سناريوى بدبينانه (افت 8 
درصدى توليد و رشد 1/5 درصد مصرف داخل)

نمودار (5):سناريوى بدبينانه در حالت رشد 1/5 درصدى مصرف داخل 

نمودار (6): مقايسة سناريوهاى مختلف در حالت افت 8 درصدى 
توليد و رشد 2 درصدى مصرف داخل 

نمودار (3): سناريوى پايه در حالت رشد 1/5 درصدى مصرف داخل 
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يك  از  را  ايران  كشور،  در  انرژى  مصرف  بى رويه  رشد 
از  قبل  تا  واردكننده  كشور  يك  به  انرژى  صادركنندة  كشور 
افق 1400 تبديل خواهد نمود. براى مقابله با اين تهديد اجراى 
ترتيب  بدين  است.  ضرورى  انرژى  بهينه سازى  راهكارهاى 
بلندمدت  براى  انرژى  بين المللى  بازارهاى  در  ايران  حضور 
پرسود  صنعت  يك  انرژى  بهينه سازى  شد.  خواهد  تضمين 
اشتغال زايى  آن  ترويج  و  است  ملى  اقتصاد  براى  كم هزينه  و 
گسترده اى را به دنبال دارد. ايجاد امنيت انرژى و كاهش آلودگى 
محيط زيست از ديگر مزاياى اجراى راهكارهاى بهينه سازى 
انرژى است. بدون شك مسئوليت خطيركارشناسان، طراحى و 
معرفى راهكارهاى بهينه سازى مصرف انرژى است به گونه اى 
كه بدون كاهش رفاه و برخوردارى از خدمات انرژى تلفات 
نگاه  كه  مى شود  حاصل  زمانى  مهم  اين  يابد.  كاهش  انرژى 

با  علمى  برخورد  و  باشد  ملى  سرمايه اى  مثابه  به  انرژى  به 
ندهد.  بخشى  و  سليقه اى  قضاوت هاى  به  را  خود  جاى  آن 
مى توان  را  انرژى  كارآيى  ارتقاء  و  بهبود  اجرايى  راهكارهاى 
ميان مدت  راهكارهاى  كوتاه مدت،  راهكارهاى  بخش  سه  در 
و بلندمدت جمع بندى نمود. از جمله راهكارهاى كوتاه مدت 
عايق كارى جداره هاى ساختمان با استفاده از عايق هاى مناسب 
و استفاده از پنجره هائى با شيشه هاى دوجداره يا سه جداره 
بسته به موقعيت اجرا و نوع اقليم، درزگيرى درها و پنجره ها 
مى باشد. در اينجا تالش مى شود شما را با پنجره هاى دوجداره 

آشنا سازيم.
در ساده ترين نگاه و تعريف در مورد پنجره هاى ساختمان 
ساختمان  اصلى  بخش هاى  از  يكى  پنجره ها  گفت  مى توان 
هستند كه وظيفة تأمين روشنايى داخل ساختمان در طول روز، 
تهوية هوا و ديد به بيرون را فراهم مى آورند. اما در اين تعريف 
جنس  آن كه  حال  است،  نشده  لحاظ  مهندسى  نگاه  هيچگونه 
انرژى  بهره ورى  در  مهمى  نقش  پنجره ها  قرارگيرى  محل  و 
پرتوى  عبور  وظيفة  صرفًا  پنجره ها  دارند.  عهده  بر  ساختمان 
آفتاب به داخل ساختمان جهت تأمين روشنايى در طول روز را 
بر عهده نداشته، بلكه همراه اين پرتوى عبورى، انرژى حرارتى 
خورشيدى را نيز به داخل ساختمان وارد مى نمايند. مضاف بر 
اين كه در كنار درب هاى خروجى، پنجره ها مستعدترين جزء، 
ساختمان  خارج  و  داخل  محيط  حرارت  تبادل  راستاى  در 

هستند.
به بيانى ديگر بيشترين تلفات حرارتى از پنجره ها صورت 
محيط  به  بيرون  محيط  از  گرما  تابستان  طول  در  كه  مى گيرد 
سرد داخل وارد گشته و در زمستان عكس اين حالت اتفاق 
خارج  سرد  محيط  به  داخل  گرم  محيط  از  گرما  و  مى افتد 
منتقل مى شود كه هر دوى آن ها نامطلوب است. پس از بحران 
انرژى 1970 كارخانجات سازندة پنجره در كشورهاى اروپايى 
وآمريكا به اين انديشه افتادند كه اين پنجره ها عالوه بر عايق 
حرارتى، عايق صوتى خوبى نيز مى باشند. يك پنجره با شيشة 
تك جداره تقريبًا 10 برابر يك ديوار عايق كارى شدة هم اندازة 
عمده  مشكل  سه  پنجره اى  چنين  دارد.  حرارتى  تلفات  خود 
ايجاد مى كند: باال بودن تلفات حرارت، فراهم نشدن آسايش 
ساكنين، بخار گرفتن پنجره ها. براى كاستن از مشكالت ناشى 
از پنجره ها، مى توان از راه هاى مختلف، يك الية هواى ساكن 
بين محيط داخل و خارج ايجاد كرد. با انجام اين كار تلفات 
حرارتى پنجره به نصف كاهش مى يابد. براى ايجاد اين الية 

هوا راه هاى مختلفى وجود دارد.

پنجره هاى    
دوجداره 

محمدعلى طاهرى 
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1) دوجداره كردن 
دو جداره كردن شيشه هر پنجره اى باعث باال رفتن كارآيى 
آن مى شود، به ويژه پنجره هايى كه پرده اى روى آن ها نصب نشده 
است. پنجرة دو جداره، داراى دو شيشه مى باشد كه بين آن ها 
يك فضاى كامًال درزبندى شده قرار گرفته است. اين فاصله 
بين 6 تا 20 ميليمتر است. اگر اين فاصله هوايى 15  معموالً 
ميليمتر انتخاب شود، بهترين كارآيى بدست مى آيد. دو جداره 
كردن پنجره با وجود اين كه اتالف حرارت را كاهش مى دهد، 
در  بنابراين  نمى گيرد.  را  خورشيد  گرماى  و  نور  ورود  جلوى 
ساختمان  داخل  به  گرما  ورود  كاهش  براى  سال  گرم  فصول 
بايد جلوى تابش مستقيم خورشيد به پنجره را گرفت. در كنار 
و  سر  ورود  شدن  كم  باعث  پنجره ها  كردن  جداره  دو  اين ها، 
صدا به داخل ساختمان مى شود و نيز بخارگيرى پنجره ها در 
فصول سرد سال كاهش مى يابد. براى دو جداره كردن پنجره 
يك جداره موجود مى توان يك اليه ديگر از شيشه يا اكريليك 
كامًال  را  آن ها  بين  فضاى  و  كرد  نصب  آن  روى  ديگر  شفاف 
درزبندى كرد. در اين فضا بايد مقدارى مادة جاذب رطوبت قرار 
داد تا رطوبت اين فضا را كامًال بگيرد. در برخى از پنجره هاى 
دو جداره، فضاى ميانى را با گازهايى مانند آرگون و كريپتون پر 

مى كنند تا كارآيى آن ها حدود 10درصد افزايش يابد.

2) پوشش هاى لفاف 
ساخته  شفاف  برچسب هاى  شكل  به  كه  را  عايق ها  اين 
مى شوند به راحتى مى توان بر روى شيشة پنجره ها چسباند و 
وجود  به  آن ها  در  را  جداره  دو  پنجره هاى  خواص  از  بخشى 
تابستان  در  گرما  ورود  مى شوند  باعث  برچسب ها  اين  آورد. 
اين  تابش  كم  انواع  اين  بر  عالوه  يابد.  كاهش  80درصد  تا 
محصوالت (Low-E) قادرند تلفات حرارتى زمستانى را نيز تا 
30درصد كاهش دهند. اين عايق ها از نظر قيمت با پنجره هاى 
دو جداره قابل رقابت هستند. على الخصوص در ساختمان هاى 
موجود كه تعويض پنجره ها با پنجره هاى دو جداره هزينه زيادى 
به همراه خواهد داشت. در سال هاى اخير پنجره هاى دو جداره 
با پوشش هاى خاص شيشه كه جاذب گرماى خورشيد است. 
(Selective Surface) و پنجرة دوجداره با شيشه هائى كه داراى 
ضريب انتشار پائين هستند (Low-E) بسيار رايج شده است كه 

به معرفى آن ها خواهيم پرداخت.
پنجره دو جداره با پوشش هاى خاص شيشه كه 
(Selective Surface) جاذب گرماى خورشيد است

جلوگيرى  يا  و  پنجره  از  انرژى  اتالف  كاهش  منظور  به 

پوشش هاى  قرمز  مادون  و  بنفش  ماوراى  تشعشعات  ورود  از 
اين  مى شود.  نشانده  شيشه  سطح  روى  بر  طيفى  انتخاب 
پوشش ها با توجه به نوع كاربرى بر سطح داخلى و يا خارجى 
ساطع  داخلى  حرارت  بازتاب  سبب  كه  مى گيرند  قرار  شيشه 
شده از ساختمان به درون ساختمان و يا انعكاس امواج نورانى 
پوشش بر  ايجاد  براى  مى شوند.  بنفش  ماوراى  و  مادون قرمز 
روى شيشه در خط توليد شيشه هاى فلوت هنگامى كه شيشه 
در  مى گردد  سرد  آرامى  به  و  شده  مذاب  قلع  حوضچه  وارد 
زمانى كه دماى آن به حدود 600 درجه سانتيگراد مى رسد، مواد 
ويژه اى به صورت بخار بر روى حوضچه قرار مى گيرند و سرد 
شدن شيشه سبب مى شود تا يك اليه ميكروسكوپى از مواد بر 
روى شيشه ايجاد شود. روش ديگر ايجاد پوشش بر روى شيشه 
بعد از توليد نهايى شيشه انجام مى شود كه به روش اسپاترينگ 
(Sputtering) انجام مى شود. در اين روش شيشه توسط ماده 

موردنظر براى ايجاد يك اليه نازك بمباران اتمى مى شود.

پنجره دو جداره با شيشه هائى كه دراى 
(Low-E) ضريب انتشار پايين هستند

اين نوع شيشه ها اجازه عبور بخش مرئى طيف نور خورشيد 
را مى دهند اما طيف حرارتى (امواج مادون قرمز) و امواج مضر 
(ماوراء بنفش) را منعكس و فيلتر مى كنند. اين شيشه ها انتقال 
حرارت ناشى از اختالف دما كه تركيبى از پديده هاى هدايت، 
جابجايى و تابش است و در پارامتر  U-Valueنشان داده مى شود 
انتقال حرارت  زيادى كاهش مى دهند و همچنين  مقدار  را به 
تابشى (كسب انرژى خورشيد) را نيز تحت كنترل دارند كه در 

پارامتر  G-Value يا  SHGCنشان داده مى شود.
دو  پنجره هاى  آن،  كارايى  به  توجه  با  پنجره  نوع  بهترين 
جداره با شيشه هاى تركيبى (جاذب گرماى خورشيد و ضريب 
انتشار پايين) است. ولى با توجه به اين كه پنجره هاى دوجداره 
چند سالى بيش نيست كه در كشور ما مطرح شده، لذا ما فقط 
است  ذكر  به  الزم  مى كنيم.  صحبت  آن ها  مورد  در  كلى  بطور 
بسيارى  در  كه  است  زيادى  سال هاى  دوجداره  پنجره هاى  كه 
از كشورها مورد استفاده قرار مى گرفته ولى به دليل كم اهميت 
بودن انرژى در ايران طى اين سال ها، دولتمردان و افراد مرتبط 
است  جالب  نداده اند.  انجام  آن  سوى  به  حركتى  ساختمان  با 
بدانيد كه شهرك اكباتان تهران اولين مجتمع مسكونى است كه 
سال ها قبل از ابتداى ساخت در آن پنجره هاى دوجداره بكار 
به  دوجداره  پنجره هاى  اساسى  مزاياى  كلى  بطور  است.  رفته 

قرار زير هستند:
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1) عايق صدا و كاهش آلودگى صوتى 
اندركار  دست  محافل  سوى  از  صوتى  آلودگى  امروزه 
قرار  توجه  مورد  هوا  آلودگى  نظير  آلودگى ها  ساير  مانند 
مهمترين  از  جداره  چند  شيشه هاى  از  استفاده  و  گرفته 
روش هاى كاهش اين آلودگى به ويژه در شهرهاى بزرگ به 
شمار مى رود. استفاده از شيشة دو جداره، سطح صدا را بين 
20 الى 35 دسيبل كاهش مى دهد. متوسط شدت سر و صدا 
الى   60 حدود  در  شهرها  در  زندگى  معمولى  محيطهاى  در 
70 دسيبل مى باشد. از لحاظ علمى صدا با شدت 60 دسيبل 
براى  مضر  دسيبل   90 شدت  با  و  مزاحم  صداى  عنوان  به 
سيستم شنوايى و با شدت 120 دسيبل باالتر از آستانة تحمل 
بوده كه خطرناك تلقى مى گردد. همانگونه كه در جدول (1) 
به  مربوط  دسيبل  كاهش  ميزان  بيشترين  مى گردد،  مشاهده 
شيشه هاى دو جداره بوده كه تقريبًا دو برابر شيشه هاى تك 

جداره مى باشد.

2) عايق حرارتى و برودتى 
افزايش چشمگير قيمت انرژى در سال هاى اخير موجب 
انرژى  مصرف  بهينه سازى  جهت  افراد  كه  است  گرديده 
اقداماتى گوناگونى را انجام دهند. به همين دليل پنجره هايى 
محافظت  خوب  يا  نشده اند  نصب  خوبى  جاى  در  كه 

ببرند،  باال  بسيار  را  سوخت  هزينة  مى توانند  نمى شوند، 
ساختمان  حرارتى  تلفات  كل  از  درصد  حدود30  كه  چرا 
تا  مى شود  باعث  امر  اين  لذا  مى گيرد.  صورت  پنجره ها  از 
كاهش  روش هاى  به  ساختمان  صنعت  دست اندركاران 
آورند. پنجره  رو  ساختمان  خارجى  سطوح  از  انرژى  اتالف 
به  انرژى  هدردهندة  بخش  مهم ترين  ساختمان  شيشه هاى  و 
به  جداره  چند  و  دو  شيشه هاى  از  استفاده  و  مى روند  شمار 
و  است  مؤثر  انرژى  اتالف  كاهش  در  توجهى  قابل  ميزان 
راكاهش  برودتى  و  حرارتى  هزينه هاى  محسوسى  حد  در 
مى دهد. براساس اطالعات استفاده از شيشه هاى دوجداره در 
14درصد  ميزان  به  انرژى  مصرف  كاهش  موجب  ساختمان 
از  استفاده  كه  است  آن  از  حاكى  فنى  محاسبات  مى گردد. 
كاهش  30درصد  تا  ساختمان ها  در  جداره  دو  شيشه هاى 

پره هاى رادياتور را به همراه خواهد داشت.
ضريب  مى شود  مشاهده   (2) جدول  در  كه  طور  همان 
دو تا سه برابر  انتقال حرارت در شيشه هاى تك جداره تقريباً 
شيشه هاى دوجداره مى باشد. هرچه ضريب انتقال حرارت بيشتر 
ساختمان  خارج  و  داخل  محيط  در  سرما  و  گرما  تبادل  باشد 

بيشتر است و اين امر موجب اتالف انرژى بيشترى مى گردد.
به  توجه  با  كه  گردد  بيان  نكته  اين  است  الزم  پايان  در 
ويژگى هايى  و  گرديد  ذكر  متن  در  كه  پنجره ها  تقسيم بندى 
دوجداره  پنجره هاى  براى  كه 
كه  است  درست  شد،  عنوان 
دوجداره  پنجره هاى  نصب 
براى  بيشترى  هزينه هاى  موجب 
نوع  اين  وجود  اما  مى شود،  افراد 
ايمنى  افزايش  بر  عالوه  پنجره ها 
ساختمان ها در برابر گرما و سرما 
سالمتى  و  زمستان  و  تابستان  در 
خانواده ها، موجب كاهش مصرف 
كه  گشته  زيادى  ميزان  به  انرژى 
هزينه هاى  كاهش  موجب  اين 
توجهى  قابل  ميزان  به  خانواده ها 

مى شود. !

فلوت 6 نوع شيشه
ميليمتر

سكوريت 6 
ميليمتر

دوجداره 4-10-6
دوجداره با يك لمينتميليمتر

اليه لمينت
دوجداره با دو 
اليه لمينت

222234364143ميزان كاهش (دسي بل)

ضخامت اليه نوع شيشه
شيشه (ميليمتر)

نوع اليه هاي 
هوا

ضخامت 
اليه هاي هوا

ضريب انتقال 
(K.W/m2) حرارت

5/9××4شيشه تك جداره
5/8××6شيشه تك جداره
4/7××50شيشه تك جداره
123هواي خشك6و4شيشه دو جداره
122/9گاز بي اثر6و4شيشه دو جداره
9/92/2هواي خشك4و6و4شيشه سه جداره
9/91/9گاز بي اثر4و6و4شيشه سه جداره

2×××ديوار 35سانتيمتري آجري

جدول (2): بررسى تأثير انواع پنجره در انتقال حرارت 

جدول (1): تأثير انواع پنجره بر كاهش شدت صوت 
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در گزارش اخير كميتة ملي انرژي كه در بيست و هفتمين گردهمايي اين كميته منتشر شده است ويژگي هاي المپ هاي LED و 
هالوژن كه در داخل كشور توسط شركت هاي مختلف توليد مي شود ارائه شده است. در جداول زير اين يافته ها به طور خالصه نشان داده 
شده است. همان طور كه مشاهده مي شود در نمونة المپ پارس شهاب ps9، شدت نور بسيار پائين تر از المپ هاي هالوژن نمونه بازار 
است. همچنين در نمونة المپ تهاتر عدل، مقدار شدت نور مناسب بوده اما زاوية پخش بسيار كم است. به طور كلي مي توان گفت كه در 
چراغ هاي LED جايگزين هالوژن، همواره يكي از دو فاكتور ميزان شدت نور يا زاوية پخش نور داراي مطلوبيت مناسب نيست. لذا به نظر 

مي رسد كه اين ويژگي المپ هاي LED يكي از معايب آنها در مقايسه با المپ هاي هالوژن موجود در بازار باشد. !

مقايسة المپ هاي LED با هالوژن

LED بهره نوري (لومن بر وات)زاوية پخش(درجه)شدت نور (كاندال)توان(واتولتاژ(ولت)شركت توليدكنندة المپ
ps1 2300/951972258/7پارس شهاب
ps9 2301/8516235/236/9پارس شهاب
Low Power 2301/424710/230/4افروغ
High Power 2301/62473/614/9افروغ
LED2300/8154/513/239/25 افراتاب
18 LED 230121713/432/6پارس

High Power 2304/873516/219/75تهاتر عدل
2300/81121729/5نمونة LED بازار

زاوية پخش(درجه)شدت نور (كاندال)توان(واتولتاژ(ولت)شركت توليدكنندة المپ هالوژن
41871EFL 1250180036هالوژن اسرام

48865SWFL 1235220036هالوژن اسرام
64824FL 2305095035هالوژن اسرام
125061055هالوژن پارس شهاب
2305057090هالوژن نمونة بازار

جدول (1): ويژگي هاي انواع المپ هاي LED توليد شركت هاي مختلف در ايران

جدول(2): انواع المپ هاي هالوژني شركت هاي مختلف در ايران
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گفت:  گذشته  روز  اف  عبداهللا  رونق 
نفت  دولتي  (شركت  سوكار  شركت 
ايران،  گاز  ملي  شركت  و  آذربايجان) 
تفاهم نامه اي براي انتقال گاز آذربايجان به 
ايران از سال 2010، امضا كردند. وي افزود 
: پيش بيني مي شود قرارداد خريد - فروش 
امضا  ميالدي  جاري  سال  اواخر  تا  گاز 
شود. جمهوري آذربايجان گاز خود را به 
صورت سوآپ به جمهوري اسالمي ايران 
صادر مي كند. ايران نيز در ازاي دريافت 

جمهوري  نياز  مورد  گاز  آذربايجان،  گاز 
خودمختار نخجوان را تأمين مي كند. خط 
لوله  اي به طول 1474/5 كيلومتر با ظرفيت 
گاز  مكعب  متر  ميليارد  ساالنه 10  انتقال 
بين دو كشور ايران و آذربايجان احداث 
شده و اين خط لوله بخشي از خط لولة 
 1971 سال  در  كه  است  آستارا  قزاق- 
ساخته شده است. در مسير اين خط لوله 
احداث  نيز  گاز  فشار  تقويت  مركز  سه 

شده است.  

امضاي تفاهم نامة انتقال گاز 
بين ايران و آذربايجان 

شركت  ساختمان  و  مهندسي  مدير 
با  مذاكره  از  ايران  مركزي  مناطق  نفت 
خارجي  و  داخلي  مختلف  شركت هاي 
جديد  ميدان  هفت  پيمانكار  تعيين  براي 
دورود،  شوروم،  كوه ريگ، سلخ، بوشكان، 
كوه كاكي و بوشهر در حوزة عملياتي اين 

شركت تا پايان سال خبر داد. 
اين  بيان  با  برزو  محمود  مهندس 
دورود،   ميدان هاي  توسعة  منظور  به  كه 
مستضعفان  بنياد  با  ريگ  كوه  و  شوروم 
فني  اطالعات  تبادل  و  مذاكره  حال  در 
ميدان هاي  و  سلخ  ميدان  گفت:  هستيم، 
بوشكان، كوه كاكي و بوشهر نيز از ديگر 
تبادل  مرحلة  در  و  جديد  ميدان هاي 

اطالعات فني هستند.

وي ادامه داد: به منظور توسعة 2 يا 3 
ميدان ديگر نيز پيشنهادهايي از سوي چند 
پيمانكار دريافت شده كه هنوز اين پيمانكاران 

به مرحلة تعيين صالحيت نرسيده اند.
شركت  ساختمان  و  مهندسي  مدير 
كرد:  تصريح  ايران  مركزي  مناطق  نفت 
تعيين  شده،  ياد  ميدان  هفت  بر  عالوه 
در  نيز  ديگر  جديد  ميدان   11 پيمانكار 
بعدي  مراحل  در  و  است  اقدام  دست 
پيمانكاران آنها نيز مشخص خواهد شد. 
ياد  ميدان  توسعة 18  اينكه  بيان  با  برزو 
خواهد  انجام  متقابل  بيع  روش  به  شده 
شد، گفت: تعدادي پروژه هاي مخابراتي 
برگزاري  حال  در  فاينانس  روش  به  نيز 

مناقصه است.

تعيين پيمانكار هفت ميدان جديد 
نفتي و گازي تا پاپان امسال 

نوري المالكي از تصويب توافق توسعة 
ميدان نفتي قرنه غربي-1 در كابينه عراق 
خبر داد. نخست وزير عراق گفت: كابينه 
اين كشور توافق توسعة ميدان نفتي قرنه 
غربي-1 را كه با كنسرسيومي به رهبري 
شركت آمريكايي اكسون موبيل امضا شده 
شركت هاي  گروه  كرد.  تصويب  است، 
اكسون موبيل و شركت انگليسي- هلندي 
شل، ميدان قرنه غربي-1 را با 8 ميليارد 
و 600 ميليون بشكه ذخاير نفتي توسعه 

خواهد داد و براي توليد هر بشكه نفت 
اضافي از اين ميدان، يك دالر و 90 سنت 
دريافت خواهد كرد. اين شركت ها در نظر 
دارند ميزان توليد روزانة نفت اين ميدان 
را از 280 هزار بشكه به دو ميليون و 325 
افزايش  آينده  سال   7 ظرف  بشكه  هزار 

دهند.
عراق  نفت  وزارت  رود  مي  انتظار 
توافق ارائه خدمات نفتي با اين كنسرسيوم 

را به زودي نهايي كند.

دولت عراق توافقنامة توسعة 
ميدان قرنه غربي-1 را 
تصويب كرد 
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شركت  حضور  از  سامي وند  مسعود 
شركت هاي  برخي  و  روسيه  گازپروم 
ذخيره سازي  درمناقصه هاي  آن  فرعي 
شركت  مديرعامل  خبرداد.  ايران  گاز 
دنبال  به  افزود:  طبيعي  گاز  ذخيره سازي 
گازپروم  شركت  نمايندگان  با  مذاكره 
روسيه در تهران، اين شركت و شركت هاي 
به  ويني گس»  و  گس نفت  «استروگس، 
مناقصة  در  آن  فرعي  شركت هاي  عنوان 
پروژه هاي ذخيره سازي گاز ايران شركت 
خواهند داشت. وي تصريح كرد: حضور 
اين شركت ها در مناقصه هاي ذخيره سازي 

تا  كرد  خواهد  ايجاد  را  امكان  اين  گاز 
و  علمي  تجارب  از  استفاده  بر  عالوه 
عملي آنها، فناوري ذخيره سازي درمخازن 
هيدروكربوري، آبي و گنبدهاي نمكي نيز 

به كشورمان انتقال يابد.
شركت گازپروم روسيه در ذخيره سازي 
گاز طبيعي رتبة دوم جهان را داراست و 
گاز  مترمكعب  99ميليارد  ذخيره سازي  با 
جهان،  گازي  ذخاير  16درصد  داشتن  و 
تأمين  را  اروپا  نياز  مورد  گاز  25درصد 
مي كند و در پروژه هاي نفت و گاز ايران 

نيز مشاركت دارد.

حضور گازپروم روسيه 
درمناقصه هاي ذخيره سازي 
گاز ايران 

هم اكنون وزارت نيرو براي پرداخت 
بهاي گاز مصرفي نيروگاه ها 100 ميليارد 
تومان به وزارت نفت بدهكار است كه از 
اين  هفته اي  صورت  به  امسال  ماه  مرداد 

بدهي را پرداخت مي كند. 
وزارت  بدهي  بارة  در  بهزاد  محمد 
نخستين  در  داشت:  اظهار  نفت  به  نيرو 
توافقي كه با شركت ملي گاز ايران براي 
نيروگاه ها  مصرفي  گاز  بدهي  پرداخت 
داشتيم، قرار شد از نيمة مرداد ماه امسال 
بهاي  اضافة  به  تومان  ميليارد   2 هفته اي 
وزارت  به  نيروگاه ها  سوخت  مصرف 

نفت پرداخت كنيم، ولي مهرماه قرارداد 
پرداخت  براي  نفت  وزارت  با  جديدي 
بدهي امضا كرديم.  بر اساس اين قرارداد، 
 6 هفته اي  مهرماه  اول  از  كرديم  توافق 
به  توانير  شركت  سوي  از  تومان  ميليارد 
وزارت نفت براي تسوية بدهي پرداخت 
شود و ديگر مناطق زيرمجموعه وزارت 
به  مستقيم  طور  به  را  خود  بدهي  نيرو 
در  بهزاد،  گفته  به  نكنند.  پرداخت  نفت 
هر  بهاي  اكنون  هم  نيرو  وزارت  مصوبة 
متر مكعب گاز مصرفي نيروگاه ها حدود 

29 ريال است.

 پرداخت بدهي 100 ميليارد 
توماني وزارت نيرو به نفت 

شركت  فناوري  و  پژوهش  مدير 
ايران  كه  اين  بيان  با  ايران  گاز  ملي 
هم  گازي  منابع  بودن  دارا  لحاظ  به 
كشورهاي  نزد  خاصي  جايگاه  اكنون 
توجه  با  ما  كشور  گفت:  دارد،  اروپايي 
به ظرفيت هاي موجودش قابليت تأمين 
را  اروپا  قارة  انرژي  از  درصد   50

داشت.  خواهد 
اكنون  هم  كه  اين  بر  تأكيد  با  وي 
راه هاي  بررسي  حال  در  اروپا  قارة 
طريق  از  انرژي  تأمين  براي  گوناگون 

راه  تنها  گفت:  است،  متفاوت  منابع 
و  سرمايه گذاري  گاز  تأمين  براي  اروپا 
جهان  بزرگ  گازي  ميدان هاي  توسعة 
پارس جنوبي  گازي  ميدان  همچون 

است.
شركت  فناوري  و  پژوهش  مدير 
ملي گاز ايران با تأكيد بر اين كه ايران 
گازي  قراردادهاي  به  مربوط  قواعد  با 
بين المللي كامًال آشناست، گفت: كشور 
زمينة  در  خود  وعده هاي  به  تاكنون  ما 

صادرات گاز پايبند بوده است.

ايران توان تأمين 50 درصد 
انرژي مورد نياز اروپا را دارد 
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9 پروژه در بخش بهسازي و توسعه 
گاز  و  نفت  چاه هاي  ارتباطي  راه هاي 
مناطق  عملياتي  مختلف  حوزه هاي  در 
 40 از  بيش  هزينة  با  جنوب  نفت خيز 
ميليارد ريال اجرا مي شود. عالوه بر اين 
با تعريف يك پروژة جداگانه كه اخيراً به 
مناقصه رفته است، جادة اصلي چاه هاي 
نفتي شادگان بهسازي و آسفالت مي شود؛ 
حدود  به  دسترسي  پروژه  اين  اجراي  با 

14 حلقه چاه آسان خواهد شد.
اجراي  براي  كه  پروژه  اين  همچنين 
آن حدود 10 ميليارد ريال اعتبار برآورد 
شده است، راه هاي ارتباطي تمام چاه هاي 
عملياتي  حوزة  در  شادگان  ميدان  نفت 
مارون،  گاز  و  نفت  بهره برداري  شركت 
تجهيزات  از  زيرسازي  عمليات  انجام  با 

ايمني برخوردار مي شوند.
شركت  عملياتي  محدودة  در 
نيز  آغاجاري  گاز  و  نفت  بهره برداري 
اين  اجراي  با  مي شود؛  اجرا  پروژه  دو 

مهم  چاه  دو  محوطة  و  جاده  پروژه  دو 
نفتي شماره 115 و 156 ميدان آغاجاري 

مرمت و بهسازي خواهد شد.
براي مرمت محوطه چاه شماره 115 
آغاجاري،  شهر  كيلومتري   10 در  واقع 
چاه  محوطة  مرمت  و  ريال  ميليارد  پنج 
كيلومتري   30 در  واقع   156 شماره 
آغاجاري، حدود يك ميليارد ريال اعتبار 

برآورد شده است.
در حوزة عملياتي شركت بهره برداري 
سه  اجراي  نيز،  گچساران  گاز  و  نفت 
پروژة راهسازي شامل مرمت و بهسازي 
جادة اصلي گچساران تا سه راهي پازنان 
در محدودة ميدان نفتي و گازي پازنان، 
 102 شماره  چاه  محل  و  جاده  احداث 
ميدان گچساران و احداث جادة دسترسي 
شهرستان  زيدون  بخش  در  روستايي 
بهبهان به مناقصه رفته است؛ اعتبار مورد 
نياز براي انجام اين پروژه ها بيش از 28 

ميليارد ريال برآورد شده است. 

9 پروژه زيرساختي در 
مناطق نفت خيز جنوب اجرا 
مي شود 

با  شيرازي  كار  نقره  حسين  دكتر 
به  گاز  انتقال  براي  ايران  اينكه  بر  تأكيد 
اروپا محدود به هيچ كشوري نيست، از 
براي  مختلف  سناريوي  هشت  طراحي 

صادرات گاز به اروپا خبر داد. 
بازرگاني  و  بين الملل  امور  معاون 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  نفت  وزارت 
از  عمده اي  بخش  كه  اين  بيان  با  شانا 
خطوط انتقال ياد شده از مسيري غير از 
كرد:  تصريح  است،  شده  طراحي  تركيه 
اروپا  به  گاز  انتقال  خطوط  متنوع سازي 
در دستور كار قرار دارد و اين موضوع به 
همكاري با كشورهاي مؤثر باز مي گردد 
كه برخي از اين كشورها نيز داراي ذخاير 

نفت و گاز هستند.
باره  اين  در  داشت:  اظهار  وي 
و  عراق  كشور  دو  با  اوليه اي  مذاكرات 

سوريه انجام و امكان انتقال گاز از مسير 
درياي  طريق  (از  لبنان  و  سوريه  عراق، 
شده،  بررسي  ايتاليا)  جنوب  به  مديترانه 
طريق  از  اروپا  به  گاز  انتقال  همچنين 
نيز  آذربايجان  مانند  شمالي  همسايگان 

بررسي شده است.
امروزه  اينكه  بر  تأكيد  با  وي 
به  گاز  صادرات  براي  بگوييم  مي توانيم 
نيستيم،  كشوري  هيچ  به  محدود  اروپا 
دليل  به  كه  ندارد  وجود  عاملي  افزود: 
به  امتيازي  دادن  به  ناچار  محدوديت 
انتقال  مسير  در  كشورهايي  يا  كشور 
گاز باشيم، زيرا ايران با داشتن سياست 
خود  همسايگان  با  همجواري  حسن 
با  همكاري  براي  مختلفي  راه هاي 
كشورهاي اروپايي، همچنين كشورهاي 

شرقي دارد.

مسير  هشت  طراحي 
گاز  انتقال  براي  مختلف 
اروپا  به  ايران 
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شدند.  همراه  افزايش  با  اكتبر 2009ميالدي  ماه  در  نفت خام  قيمت هاي 
بشكه  در  دالر  افزايش5/50  با  اكتبر  ماه  در  اوپك  سبد  قيمت  ميانگين 

نسبت به ماه قبل به سطح 72/67 دالر در بشكه صعود كرد.
قيمت هاي نفت خام در ماه اكتبرتحت تأثير بهبود چشم انداز اقتصاد جهاني 
تقويت گرديد. احتمال بهبود سريعتر از انتظار اقتصـاد جهاني، افزايـش 
تقاضاي نفـت در برآورد مؤسـسات بين المللي را نيز به دنبال داشت. 
براي  جهاني  تقاضاي  رشد  از  را  خود  برآورد  انرژي  بين المللي  آژانس 
سال 2010 با 150 هزار بشكه در روز تجديدنظر صعودي به 1/42 ميليون 
بشكه در روز رساند. عالوه بر آن تقاضاي نفت را براي سه ماهة چهارم 
روز،  در  بشكه  هزار   530 ميزان  به  صعودي  تجديدنظر  با  سال 2009 
كه  كرد  تأكيد  آژانس  اين  كرد.   برآورد  بشكه  ميليون  سطح 85/2  در 
ذخيره سازي هاي نفتي در كشورهاي OECD از 61/4 روز در پايان ماه 
ژوئيه  به 60/7 روز در پايان ماه اوت 2009  تنزل يافته است. انتشار اين 
آمار باعث تقويت روحية بازار شد. اوپك نيز در آخرين برآورد خود از 
رشد تقاضاي جهاني نفت اعالم كرد  رشد تقاضا را براي سال 2010 از 
سطح 500 هزار بشكه در روز به سطح 700 هزار بشكه در روز افزايش 
داده است و همچنين برآورد تقاضاي جهاني براي نفت را در سه ماهة 
روز  در  بشكه  هزار   360 ميزان  به  صعودي  تجديدنظر  با  سال  چهارم 
به سطح 85/36 ميليون بشكه در روز افزايش داده است. هر چند اين 
گزارش نشان مي داد براساس آمار منابع ثانويه پايبندي اوپك به تعهدات 
كاهش توليد از 64 درصد به 62 درصد در ماه سپتامبر تنزل يافته است اما 

نگاه خوش بينانه آن به بازار نفت باعث تقويت قيمت ها شد. 
رشد  مي داد  نشان  آمريكا  در  شده  منتشر  اقتصادي  آمار  حال  عين  در 
اقتصادي اين كشوردر سه ماهة سوم 2009 به 3/5 درصد رسيده است 
كه بيشتر از انتظار 3/3 درصد بود. توليدات صنعتي دراين كشور نيز براي 
سومين ماه متوالي با افزايش همراه شده بود و رشد آن به 0/7 درصد 
رسيده بود. اين وضعيت نشان مي داد روند بهبود اقتصاد آمريكا و در 
نتيجه تقاضا براي نفت تسريع شده است. به ويژه اينكه آمار منتشر شده 
دربارة ذخيره سازي تجاري نفت خام و فرآورده در آمريكا از كاهش اين 
ذخيره سازي ها حكايت داشت. در عين حال  كويت براي انجام تعميرات 
پااليشگاهي بخش هايي از پااليشگاه شعيبه را تعطيل كرد و توليد آن را از 
200 هزار بشكه در روز به 130 هزار بشكه در روز رساند. اين تعميرات 

پيش بيني نشده تا 27 اكتبر ادامه داشت.
در اين ميان عربستان، قطر و امارات نيز اعالم كردند عرضة خود را در ماه 
نوامبر افزايش نخواهند داد. اعالم اين موضوع نشان مي داد كه توليدكنندگان 

نفت نيز در سطوح فعلي قيمت هاي نفت تمايل ندارند توليد خود را افزايش 
چشمگيري دهند. به ويژه اظهارت مقامات نفتي اوپك نيز به رغم فشار 
مصرف كنندگان براي افزايش توليد، از عدم تمايل آنها براي باال بردن توليد 
اين سازمان در اجالس آتي خبر مي داد. عالوه بر آن سرماي غيرمنتظره 
در شمال شرق آمريكا و احتمال وقوع طوفان هاي موسمي در اين منطقه 

توانست به افزايش قيمت هاي نفت كمك كند.
 دراين ماه ارزش دالر نيز به شدت كاهش يافت و حتي به كمترين 
شد  باعث  موضوع  اين  يافت  تنزل  گذشته  سال  در14  خود  سطح 
ويژه  به  كاال  بورس  بازارهاي  به  مالي  مؤسسات  و  بورس بازان 
برخي  كنند.  كمك  نفت  قيمت هاي  تقويت  وبه  آورند  روي  نفت 
دالر  ارزش  كاهش  تداوم  صورت  در  بودند  معتقد  ازتحليل گران 
ممكن است قيمت هاي نفت به 100 دالر در بشكه نيز برسد. دراين 
هسته اي  فعاليت هاي  با  غربي  كشورهاي  از  برخي  مخالفت  بين 
جمهوري اسالمي ايران باعث تشديد نگراني بازار شد و از لحاظ 

رواني به رشد قيمت هاي نفت كمك كرد.
و  نفت  قيمت هاي  افزايشي  روند  اكتبر  ماه  اواخر  در  حال  هر  به 
فشار سياسي مصرف كنندگان براي افزايش توليد باعث شد برخي از 
توليدكنندگان اعالم كنند كه در صورتي كه قيمت هاي نفت به 100 
دالر در بشكه برسد و يا بازار با كمبود واقعي نفت روبه رو گردد  
اوپك توليد خود را افزايش خواهد داد. به ويژه اينكه منابع نزديك به 
دولت عربستان اعالم كردند اين كشور آماده است در صورت افزايش 
بيشتر قيمت ها، توليد خود را افزايش دهد و در اين راستا نگراني ساير 
عربستان  مانع  قيمت ها  تنزل  احتمال  دربارة  ايران  مانند  توليدكنندگان 
نخواهد شد. اين اظهارات درپايان ماه اكتبر توانست بازار را آرام كند. در 
عين حال آتش بس در منطقة دلتاي نيجريه و آرام تر شدن اوضاع سياسي 
در اين منطقه اميد افزايش توليد نفت نيجريه را زنده ساخت. وزير نفت 
نيجريه  Odein Ajumogobia اعالم كرد كه توليد نفت به دليل آرام شدن 
اوضاع دراين كشور تا حدودي افزايش يافته است و به 1/6 ميليون بشكه 
در روز رسيده و اگر ميعانات گازي نيز به آن اضافه گردد به   2/2 ميليون 
بشكه در روز خواهد رسيد. بر اساس گزارشي كه در دفتر بودجة دولت 
نيجريه منتشر شده است اين كشور قصد دارد توليد خود را از 2/088 
ميليون بشكه در روز در حال حاضر به 2/275 ميليون بشكه در روز در 
سال 2011   و به 2/443 ميليون بشكه در روز در سال 2012  برساند. 
شركت توتال نيز اعالم كرد انتظار دارد با توجه به توليد يك ميدان جديد 
در فالت قارة آنگوال، توليدش در اين كشور از 530 هزار بشكه در حال 

حاضر به 700 هزار بشكه در روز در سال 2011 برسد. 
به اين ترتيب ماه اكتبر درحالي به پايان رسيد كه ميانگين قيمت هاي نفت 

توانست در سطحي باالتر از 70 دالر در بشكه قرار بگيرد.
عوامل تقويت كنندة قيمت هاي نفت

كاهش ذخيره سازي هاي نفت خام و فرآورده در آمريكا؛  -
بهتر شدن چشم انداز قيمت ها؛  -

افزايش تقاضا در پيش بيني هاي مؤسسات بين المللي؛  -
تعميرات پيش بيني نشده در يكي از پااليشگاه هاي كويت؛  -
مناقشات مربوط به فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران؛  -

مخالفت برخي از وزيران نفت اوپك با افزايش توليد در اجالس ماه   -
دسامبر؛

كاهش ارزش دالر؛  -
انتشار آمار اميدواركننده دربارة اقتصاد آمريكا؛  -

سرماي غيرمنتظره در شمال شرق آمريكا و احتمال وقوع طوفان در   -
اين منطقه؛

عوامل تضعيف كنندة قيمت هاي نفت 
احتمال افزايش توليد نيجريه با توجه به آتش بس در منطقة دلتاي   -

نيجريه؛
ويژه  به  اوپك  نفتي  مقامات  از  برخي  سوي  از  بازار  ساختن  آرام   -

عربستان؛

بررسي اجمالي بازار نفت 
در ماه اكتبر 2009

بهروز بيك علي زاده


