
مقاالت کاربرد ی/مروری

60

در بخــش اول مقاله1 بهتر دیدیم تا ضمن نگاهــی به بازار جهانی انرژی 
در دو دهه ی اخیر، با وضعیت جاری آن بیشــتر آشــنا شویم که البته در 
درون خود پیام هایی را در بر داشــت. به عبارتی، علی رغم هجوم بیشتر و 
سریع تر انرژی گاز و تجدیدپذیرها به ترکیب سبد انرژی مورد نیاز جوامع 
بشری در دو دهه ی گذشته، نفت همچنان سهم عمده ی خود را در طول 
ایــن دوره حفظ کــرده، اگرچه مقدار آن از 39/7درصد در ســال2000 
به 33/6درصد در ســال2018 کاهش یافته اســت. البته، قرار است که 
سازمان های حمایت از محیط زیست و کاهش آالینده های زیست محیطی 
تــاش خــود را در مورد کاهش و حذف ســوخت های آالینــده به ویژه 
سوخت های فسیلی با شدت بیشتر دنبال کنند. اگرچه، آگاه هستند که تا 
تامین انرژی پاک برای همه راه طوالنی در پیش اســت. زیرا نفت به دلیل 
وجود زیرساخت های گســترده ی ملی و بین المللی، همچنان نقش مهم 
خــود را در تامین بخش عمده ی انرژی مصرفی آینــده جهان ایفا کرده 
و خواهد کرد. به عاوه، اشــاره شده است که، اگرچه ذغال سنگ به عنوان 
مهمترین سوخت فسیلی آالینده شناسایی شده و همچنان سهم عمده ای 
از ســبد انرژی مصرفی جهان را به خود اختصاص داده، لذا از چند ســال 
آینده با از رده خارج شــدن نیروگاه های فرســوده، نرخ نزولی سریع تری 
را در تقاضا تجربه خواهد کرد. پس از آن به رشــد 50 برابری انرژی های 
تجدیدپذیر در دو دهه ی اخیر اشــاره شد و از داده های موجود چنین بر 
می آید که سال به سال توسعه ی آنها با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.  
اما همان طور که در بخش نخســت مقاله اشاره شد، بازار انرژی در دهه های اخیر 
با عرضه ی هرچه بیشتر نفت شرایط آرامی را طی کرد، اما نباید از نظر دور داشت 
که علی رغم وجود این آرامش، همواره یــک اضطراب طوالنی مدت ژئوپلتیکی و 
مملو از تنش ها در این بازار وجود داشــته اســت. به همین دلیل است که مراکز 
مطالعاتی معتبر بین المللی در بیشــتر کشــورهای پیشرفته، برای رهایی از وقوع 
ریســک ها، خطرات و عدم ثبات و اطمینان در بازار جهانی انرژی و به ویژه نفت، 
با انتخاب ســناریوهایی کوتاه مدت، میان مدت و به ویــژه بلندمدت )که به وجود 
زیرســاخت های مهم انواع انرژی و نحوه ی مصرف آنها اتکا دارد(، خود را آماده ی 
مقابله با شــرایط فوق می کنند. تدوین چشــم انداز بلندمدت آینده ی انرژی در 
جهان تا سال2040 و حتی پس از آن نیز یکی از برنامه ریزی ها در این راستا بوده 
که هدف تدوین آن، رفع مشــکات و کمبودهای آتی است که هم اکنون جوامع 
بشــری به ویژه در کشــورهای واردکننده ی انرژی و نفت و حتی صادرکنندگان 
انرژی با آنها دســت به گریبان هســتند، از جمله: بررســی و کشف تناقض ها و 

نقصان ها با جزئیات آنها، تاثیر تصمیم گیری های امروز بر سیستم های انرژی فردا 
و شــرح و توصیف استراتژی و مسیرهایی که مردم جهان را آماده و قادر می کند 
تا بتوانند مشــکات آب وهوایی، دسترســی به انرژی مناسب و با ثبات و اهداف 
هوای پاک را با توجه به توان مالی و اقتصادی و جمعیت در حال رشــد خود در 

بلندمدت بر طرف کنند.
جــاری"  ســت  های  سیا " یوی  ر ســنا یــا  ول  ا یوی  ر ســنا  
Current Policies Scenario( CPS( اســت، که نشان می دهد 
چه اتفاقی رخ خواهد داد چنانچه شــرایط انرژی در جهان بر مبنای روند 
کنونــی و بدون هیچ تغییری به مســیر خود ادامه دهــد؟ به عبارتی، در 
این ســناریو از قبل با در نظر گرفتن و اجرای سیاســتی مشــخص برای 
نحــوه و میزان مصرف، نوع انرژی مصرفی، روند مصرف و کارآیی آنها و... 
پیش بینی می شود. تحت ســناریوی فوق متوسط رشد ساالنه ی تقاضای 
انرژی در جهان طی ســال های 40-2019 برابر 1/3درصد خواهد بود و 
اگرچه این رقم بسیار کمتر از مقدار 2/3درصدی است که در سال2018 
به وقوع پیوســته، اما این نوع سیاست گذاری فشار زیادی بر انتشار مداوم 
آالینده های زیســت محیطی، جنبه های مختلف امنیت انــرژی و... وارد 

می کند که کمتر  مورد توجه قرار گرفته است.  
 در مقابل ســناریوی فوق، ســناریوی "سیاســت های اعام شــده" 
Stated Policies Scenario( STEPS( اســت کــه در گــزارش 
حاضر به نام ســناریوی "مرجع" که در بر گیرنده ی ترکیبی ازکاستی ها، 
چالش ها و مجادالت سیاسی امروز و اهداف آینده هستند که قبا به عنوان 
ســناریوی سیاست های جدید شناخته شــده و به این نام تغییر یافت. به 
این معنا که اجرای این ســناریو، انجام سیاســت مشخصی است که قبا 
مطالعه، بررســی و ارزیابی شده و  سپس برای اجرا اعام می شود. در این 
ســناریو، هدف نیز ثبات اقدامات، شواهد و جنبه هایی از سیاست جاری و 
پیامدهای آن است، نه اینکه حدس زد چگونه این اولویت ها ممکن است 

توسط سیاست گذاران در آینده تغییر یابند.
" ر ا ید پا ســعه ی  تو " ی  یو ر ســنا یا  م  ســو ی  یو ر ســنا  

Sustainable Development Scenario( SDS( به عنوان یک 
سناریوی پیشرفته است که باید راه طوالنی را بپیماید. زیرا در این سناریو 
دستیابی کامل به اهداف انرژی، نیاز به تغییرات وسیع و سریع در تمامی 
بخش های سیســتم جهانــی انرژی دارد. از طرفی بیشــتر اهداف آن در 
راستای توافقنامه ی پاریس است که با هدف کنترل افزایش دمای کره ی 

عنایت ا... طاهرزاده*، کارشناس ارشد اقتصاد انرژی 

چشم انداز انرژی جهان تا 2040 با تاکید بر نفت و گاز )بخش دوم(

مقدمه

)e.thrz1956@gmail.com ( نويسند   ه ی  عهد   ه  د   ار مکاتبات *
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زمین تا زیر 2درجه ی سانتی گراد و حتی تشویق تاش ها برای محدود کردن 
آن تا 1/5درجه  نیز می باشد، تا بتواند به اهداف خود از جمله دسترسی جهان 

به انرژي و هوای تمیزتر دست یابد.]1[
در این بخش تاش می شــود تا قبل از اشاره به چشم انداز بازار انرژی به ویژه نفت تا 
2040، به تحوالت کوتاه مدت و میان مدت بازار آن نیز اشاره ای داشته باشیم چراکه 
این دوره ها خود در راستای اهداف بلندمدت هستند که فهم چگونگی تحوالت آنها 
می تواند راهنمای روشــن تری برای بازار جهانی انرژی به ویژه بازار نفت در بلندمدت 

باشد. 
البته الزم به یادآوری اســت که موسسات مطالعاتی بین المللی نفت و انرژی، آژانس 
بین المللی انرژی، موسسات معتبر پولی و مالی بین المللی و... و بانک جهانی و صندوق 
بین المللی پول نیز با توجه به اهداف خود شرایط بازارهای بین المللی عرضه و تقاضای 
انرژی و به ویژه نفت را به طور مداوم و پیوسته رصد کرده و هریک چشم انداز کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت این بازارها را مورد توجه و تجزیه و تحلیل خود  قرار می دهند 
که اغلب این برآوردها اگرچه با اختافات ناچیزی نســبت به هم قرار دارند، لذا مورد 

استفاده ی بیشتر دست اندرکاران صنعت انرژی در جهان قرار می گیرند.

1- چشم انداز بازار نفت
شــیوع بیماری کرونا در بیش از 200کشــور جهان چرخه ی زندگی را برای جوامع 
انســانی در هریک از این کشورها با مشکات زیادی روبرو کرده، زیرا با خانه نشینی 
مردم، محدودیت ســفرها و تعطیلی مراکز تولید و فعالیت های اقتصادی در بیشتر 
کشــورها، موجب شــد تا تقاضای روزانه ی نفت تا بیش از 20میلیون بشکه در روز 
کاهش یابد. اما، بیشتر مراکز مطالعات انرژی اذعان داشتند که: اگرچه با شیوع کرونا 
قيمت نفت در سه ماه اول سال2020 با افت شدیدی مواجه بوده، اما انتظار مي رود 
به تدریج ســطح تقاضا برای آن به حالت عادي خــود باز گردد. زیرا واكنش يك روز 
خــاص یا یک دوره ی کوتاه مدت در بازارهای جهانی، نبایســتی مبنای ارزیابی ها در 
بازارهــای انرژی برای بلندمدت قرار گیرد و بايد بــه عوامل بلندمدت آن نیز توجه 
داشت. آنچه مسلم است، در آينده مردم به نفت و گاز بيشتري احتياج خواهند داشت 

و بنابراين ميزان تقاضا نیز افزايش خواهد یافت. 
اگرچه، این شــرایط در یک دوره ی کوتاه مدت تا حدودی مشکل زا است، برای مثال 
پیش بینی می شــود که شــیوع ویروس کرونا و همچنین وجود آب وهوای زمستانی 
گرم تر از حد معمول در چین، بر تقاضای نفت آن و در نتیجه تقاضای جهانی نفت در 
سال جاری تاثیر قابل ماحظه ای بگذارد. همچنین، لغو پروازهای هوایی و محدودیت 
تردد در سطح شــهرها نیز جابه جایی میلیون ها کارگر چینی را تحت تاثیر قرار داد. 
در نتیجه، بســیاری از کارخانه ها در چین تعطیل باقی ماندند و یا کمتر از ظرفیت 
به فعالیت پرداختند. از آنجایی که بســیاری از کارخانه ها در جهان نیز وابســته به 
محصوالت چین هستند، تولید و حمل ونقل  دریایی نیز با کاهش شدید روبرو شده، 
منجر به مختل شدن تجارت جهانی و زنجیره های عرضه شده که در نتیجه به تاثیر 
منفی بر تقاضای نفت در سایر کشورها نیز منتهی خواهد شد. بر اساس آخرین گزارش 
كميسيون توسعه و بازسازي چين NDRC( 2( در 31ژوئيه، مصرف فرآورده هاي 
نفتي این کشــور در نیمه ی اول سال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با كاهش 

محسوس6درصدي روبرو شده است. لذا پیش بینی می شود در سال جاری میزان رشد 
تقاضای فرآورده های نفتی چین نسبت به سال گذشته، مقدار جزئی معادل 170هزار 
بشکه در روز باشد که این موضوع پیامدهای وسیع تری را برای بازارهای جهانی نفت 

در بر خواهد داشت.]2[

1-1- چشم انداز کوتاه مدت بازار نفت
در آخرین گزارش چشم انداز کوتاه مدت انرژی که توسط اداره ی اطاعات 
انرژی آمریکا)EIA (، در ماه اوت منتشــر شــده، چشم انداز کوتاه مدت 
انرژی در جهان و شــرایط آن به دلیل عدم مشخص بودن تاثیرات مربوط 
به مشــکات شــیوع بیماری کرونا در موج دوم و پس از آن و در نتیجه 
ادامه ی کاهش فعالیت های اقتصادی در جهان نامشــخص اشــاره شده، 
به ویــژه آنکه این موضوع باعث شــده تا در کوتاه مــدت، الگوی عرضه و 
تقاضای انواع حامل های انرژی )نفت، گاز طبیعی، الکتریسیته، ذغال سنگ 
و تجدیدپذیرها( در جهان در ســال جاری تغییرات مهمی را تجربه کنند. 
مهمترین شــاخص در این خصوص اشــاره به کاهش 5/2درصدی تولید 
ناخالص داخلی آمریکا در نیمه ی اول ســال2020 در مقایســه با مدت 
مشابه در سال2019 اســت که انتظار می رود از سه ماهه ی سوم سال و 

همچنین سال2021 رقم آن صعودی شود.
متوسط روزانه ی قیمت تک محموله)Spot( هر بشکه نفت خام شاخص 
برنت)Brent( دریای شمال در ماه ژوئیه برابر با 43 دالر بود که به ترتیب 
3دالر از متوسط قیمت آن در ماه ژوئن و 25دالر نسبت به مقدار متوسط 
آن در ماه آوریل افزایش داشــته است. همچنین انتظار دارد که این رقم 
در نیمه ی دوم ســال جاری حدود 43دالر در هر بشکه در ماه ثابت باقی 
بماند ولی در سال2021 به رقم متوسط 50دالر در هر بشکه افزایش یابد.

الف( تقاضای )مصرف( کوتاه مدت نفت
پیش بینی می شود که به دلیل وجود ذخایر تجاری باالی نفت خام و افزایش روند میزان 
نفت مازاد بر مصرف، امکان افزایش قیمت نفت خام در ســال جاری میسر نباشد، اما 
با کاهش ســطح ذخایر آن در سال2021، قیمت نفت روند افزایشی را تجربه خواهد 
کرد. به عاوه، حجم ذخایر تجاری نفت با حجم روزانه 6/4میلیون بشــکه در نیمه ی 
اول سال جاری روندی صعودی داشــته که انتظار می رود از نیمه ی دوم سال با نرخ 
4/2میلیون بشــکه در روز روندی نزولی داشته باشد و سپس در سال2021، به رقم 

کاهشی800 هزار بشکه در روز برسد.
تخمین زده می شود که متوسط روزانه تقاضای جهانی نفت و سایر سوخت های مایع 
در ماه ژوئیه برابر با 93/4میلیون بشکه در روز باشد که از مقدار متوسط آن در ژوئیه ی 
ســال قبل روزانه 9/1میلیون بشکه کمتر است، اما انتظار می رود با توجه به شرایط 
کنونی، رقم آن در ســال جاری به 93/1میلیون بشکه در روز برسد که در مقایسه با 
مقدار تقاضا در سال2019 کاهشی برابر 8/1میلیون بشکه در روز خواهد داشت و پس 
از آن در سال2021 با افزایش 7میلیون بشکه به 100/1میلیون بشکه در روز برسد. 
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این تغییرات همگی حاکی از آن است که کاهش فعالیت های  اقتصادی مرتبط با آثار 
شیوع کووید-19، الگوی عرضه و تقاضای انرژی جهان و به ویژه نفت را در سال2020 

با تغییرات زیادی روبرو ساخته است.
پیش بینی می شود که متوسط روزانه مصرف سوخت های مایع در آمریکا )مهمترین 
مصرف کننده ی نفت در جهان(، به دلیل محدودیت های اعمال شده در سه ماهه ی دوم 
سال برابر 16/2میلیون بشکه در روز باشد که 4/1میلیون بشکه در روز )20درصد(، از 
دوره ی مشابه سال2019 کمتر خواهد بود. اما، در سال2021، مقدار آن در مجموع، 
روندی افزایشــی خواهد داشــت و از 18/9میلیون بشکه در روز در سه ماهه ی سوم 
سال جاری )کاهش 1/8میلیون بشکه در روز نسبت به سال2019 (، به رقم متوسط 
20میلیون بشــکه در روز افزایش یابد که در آن صورت به ترتیب، روزانه حجمی بالغ 
بر 1/6میلیون بشکه بیشتر از رقم چشم انداز آن برای سال2020 و 0/4میلیون بشکه 

کمتر از متوسط مصرف روزانه در سال1919 خواهد بود. 
اما به نظر می رســد که در ماه های اخیر و به دلیل شرایط حساس در اقتصاد 
جهانــی، برخی از پیش بینی ها از روند فوق پیــروی نمی کنند و با توجه به 
دور دوم شیوع بیماری کرونا، چندان تغییری در افزایش تقاضای نفت دیده 
نمی شود. از جمله موسسه ی مطالعات بین المللی پاتس )Platt's( نیز انتظار 
دارد که بازار نفت تا پایان ســال2022 به روال قبل و به ســطح سال2019 
برسد. به عبارتی، این موسسه معتقد است که با توجه به محدودیت های اعمال 
شــده در مناطق پرمصرف انرژی نظیر کشــورهای اروپایی، آمریکا، برزیل و 
هند، سناریوی اعام شده، مربوط به تقاضا به منظور ثبت حداقل تاثیرپذیری 
از موج دوم شــیوع بیماری تغییر کرده و با توجه به احتمال پایان موج دوم 
تا فوریه ی2021، انتظار می رود تقاضای جهانی نفت به جای افزایش تدریجی 
ماهیانه، از ژوئیه تا اکتبر2020 نسبتا ثابت مانده سپس با سرعتی آهسته تر از 

پیش بینی سابق افزایش یابد.
بر اســاس داده های گزارش شده از سوی Google نیز در خصوص فعالیت  
مراکز و بنگاه های کسب وکار، سایت های خرده فروشی و مراکز مهم حمل ونقل 
در جهان، از ماه آوریل به جز چند مورد استثنا و قابل توجه، بهبود فعالیت های 
جهانی به طور گسترده کاهش یافته و در اوایل ژوئیه حتی متوقف شده است. 
بر اساس داده های دریافتی، شرایط اقتصادی در آمریکا به عنوان بزرگ ترین 

مصرف کننده  ی نفت در جهان، در اواسط ماه ژوئیه به طور چشمگیری راکد 
بوده اســت. در آسیا نیز فعالیت اقتصادی کشورهای هند و کره ی جنوبی در 
حال کاهش است و اقتصادهای بزرگ اروپا نیز دچار رکود شده اند. موسسه ی 
پاتس همچنین پیش بینی می کند که مصرف جهانی بنزین با کاهش زیادی 
که در تقاضا داشــته از اواســط ســال2021 بهبود خواهد یافت و به سطح 
سال2019 می رســد. بهبود تقاضای فرآورده های میان تقطیر )نفت سفید و 
نفت گاز( به جز سوخت جت نیز افزایشی بوده و در پایان2020 به سطح خود 

در سال2019 خواهد رسید. 

ب( عرضه )تولید( کوتاه مدت نفت 
تخمین زده می شــود که متوسط تولید روزانه ی ســوخت های مایع در نیمه ی دوم 
ســال2020 به رقمی معادل 91/8میلیون بشکه در روز برسد که در مقایسه با سال 
قبل با کاهشی معادل 8/6میلیون بشکه در روز روبرو خواهد بود. این کاهش حجم در 
تولید نیز نتیجه ی کاهش تولید داوطلبانه ی کشورهای عضو اوپک و سایر متحدین 
آن به نام اوپک پاس )+OPEC( و همچنین کاهش فعالیت دکل های حفاری و در 
نتیجــه کاهش تولید نفت در ایاالت متحده ی آمریکا به دلیل قیمت های پایین نفت 
بوده اســت. به عبارتی، چشم انداز کوتاه مدت عرضه ی جهانی نفت حاکی از آن است 
که مقدار آن با روند نزولی به رقم 90/4میلیون بشــکه در روز در ســه ماهه ی سوم 
ســال2020 نیز ادامه خواهد داشت و در مجموع از رقم 94/2 میلیون بشکه در روز 
در سال جاری به حدود 99/4میلیون بشکه در روز در سال2021 افزایش پیدا خواهد 
کرد. مقدار افزایش ظرفیت تولید موجود اوپک نیز در این شرایط برای سال جاری و 
2021 به ترتیب تا حدود  5/8 و 1میلیون بشکه در روز خواهد بود. تولید نفت آمریکا 
نیز از رقم 12/2میلیون بشــکه در روز در سال2019 به رقم  متوسط 11/3میلیون 
بشکه در روز در سال جاری و 11/1میلیون بشکه در روز در سال2021 به روند نزولی 
خود ادامه خواهد داد. اطاعات اعام شده ی اخیر نیز نشان می دهد که تولید نفت این 
کشور در ماه مه حدود 1/2میلیون بشکه در روز کمتر از رقم تولیدی برآورد شده در 
چشم انداز کوتاه مدت در ماه ژوئیه بوده که حاکی از کاهش بیشتر حجم تولید نفت آن 

در مقایسه با برآورد قبلی بوده است.]3[

 1  نمودار چشم انداز کوتاه مدت تراز فصلی تولید، مصرف و ذخیره سازی سوخت های مایع )انواع مواد نفتی( در جهان تا آخر سال2021      ذخیره سازی مواد نفتی       برداشت از ذخایر مواد نفتی                                                                                           
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2-1- چشم انداز میان مدت بازار نفت
بدون شک تاثیر ویروس کرونا و شیوع بیماری آن در جهان نه تنها عرضه و تقاضای 
جهانی انرژی و به ویژه مواد نفتی را در سال های 21-2020 تحت تاثیر قرار خواهد 
داد بلکه معادالت آن را تا سال2025 نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. البته این در 
حالی اســت که تحول صنعت جهانی انرژی و تاش آن برای گذار از سوخت های 
فســیلی، صنعت جهانی نفت را نیــز تحت تاثیر قرار داده اســت. برای مثال، بر 
اســاس قوانین جدید، شرکت های نفتی باید برای محدود کردن انتشار آالینده ها 
ســرمایه گذاری های زیادی انجام دهند و یا جهانی که بر علیه آالینده های کربنی 
فعال اســت، مدتی است تاش می کند، پاالیشگران را با یک چالش بزرگ یعنی 
روند نزولی و ضعیف تر تقاضا برای محصوالت آن به ویژه سوخت حمل ونقل روبرو 
کند. به عبارتی، هم اکنون توجه جهانی بیشــتر بر روی تامین نیاز خود از طریق 
سوخت های تمیز و با آالیندگی کمتر است تا بتوان بر مشکل تغییرات آب وهوایی 
زمین فائق آمد. در این میان البته توجه زیادی بر روی صنایع نفت و گاز است که 
هم اکنون نیز سهم زیادی از انرژی مورد نیاز جهان را تامین می کند. به هرترتیب، 
بازار جهانی نفت وابســتگی زیادی به تاش و نحوه ی موفقیت دولت ها در کنترل 
بیماری ناشــی از ویروس کرونا دارد و اینکه بحران سامت مردم جهان چه تاثیر 

پایداری بر فعالیت های اقتصادی خواهد داشت. 

الف( تقاضای )مصرف( میان مدت نفت 
تا قبل از شــیوع ویروس کرونا، بازارهای جهانی نفت با ورود پاالیشگران، 
تقاضای مورد نیاز بازار را تامین کردند. پیش بینی شده است که روند رشد 
تقاضا برای بنزین و سوخت دیزل در فاصله ی سال های 25-2019 کندتر 
شود چراکه بیشتر کشورها سیاست هایی را برای افزایش کارآیی و کاهش 
آالینده هــای کربنی )Co 2( دنبال می کنند و یا اســتفاده از خودروهای 
برقی بین مردم رواج بیشــتری خواهد یافت. اگرچه، پاالیشــگران مانند 
سال های اخیر، به دنبال احداث تاسیسات پاالیشی هستند که به نظر مازاد 
بر تقاضا خواهند بود اما با این اقدام رقابت میان خود را افزایش داده و با 
اعــام بهبود کیفیت فرآورده های تولیدی، بر چالش های پیش روی خود 
و صنعت جهانــی نفت خواهند افزود. به عــاوه، افزایش تقاضای جهانی  
نفت در سال های 25-2019 با رشــد متوسط حدود 950هزار بشکه در 
روز )به جز ســال2020 که فقط 90هزار بشــکه در روز خواهد بود(، در 
مجموع با افزایش رقمی حدود 5/7میلیون بشکه در روز روبرو خواهد بود. 
پیش بینی شــده که آسیا همچنان مهمترین بازار تقاضای نفت در جهان 
به شمار خواهد رفت و بیش از نیمی از رقم فوق از طریق تقاضای صنعت 
پتروشــیمی به فرآورده های نفتی )نفتا، گاز مایع، اتان و...( اعام خواهد 

شد و بقیه نیز توسط کشورهای هند و چین جذب خواهد شد. 

ب( عرضه )تولید( میان مدت نفت
در ایــن مورد نیز باید اشــاره کرد که تاثیر نحوه ی گــذار از صنعت جهانی نفت 
هنوز بر چگونگی عرضه ی نفت مشــخص نیست زیرا شرکت های بسیاری در این 
بخش ســرمایه گذاری هایی با بازده کوتاه مدت را اجرا کرده اند که طی ســال های 
پیش رو آماده ی بهره برداری هستند. البته تاکنون، بیشتر گزارشات منتشره برای 
کاهش آالینده های Co 2 در مورد فعالیت شرکت های نفتی، در مورد پروژه های 
باالدستی و بلندمدت بوده است. با این وجود، سرمایه گذاران در تاش هستند تا 
فشــار بر خود را با تمرکز بر روی مشکاتی که پایداری فعالیت های آنها را هدف 
قرار داده، متمرکز کنند. اما همان طور که اشــاره شد، طرفداران جنبش سبز در 

اروپای غربی و آمریکای شــمالی به دنبال جلوگیری از پروژه های جدید توسعه ای 
در صنعت نفت هســتند. به هر ترتیب، از آنجا که بازار حتی قبل از شیوع ویروس 
کرونا در اوایل ســال2020، یعنی از ســال2016 به دالیل مسائل ژئوپلتیکی، با 
مازاد عرضه روبرو بود اما از ســال2018، توســط اوپک پــاس و هم پیمانانش از 
طریق کاهش تولید، تاش شــد تا از ورود بشــکه های اضافی به بازار جلوگیری 
شــود. بنابراین پیش بینی می شود که بازار به راحتی آمادگی تامین تقاضای نفت 

را تا 2025 داشته باشد. 
از مجموع افزایش ظرفیت 5/9میلیون بشــکه در روز، کشورهای غیراوپک 4/5 و 
اوپک بقیه 1/4میلیون بشــکه در روز آن را تامین خواهند کرد. به عاوه، بیشــتر 

 2  نمودار چشم انداز میان مدت روند رشد ساالنه ی تقاضای جهانی نفت در سال های 25-2011 )ارقام: میلیون بشکه/ روز(]10[      مقادیر تاریخی       چشم انداز        روند کلی تقاضا                                                    

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
81

65
2.

13
99

.1
39

9.
17

9.
7.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

kt
es

ha
f.

ni
oc

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                             4 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25381652.1399.1399.179.7.1
https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-2901-en.html


مقاالت کاربرد ی/مروری

64

رشد تولید نفت نیز همچون گذشته در نواحی با هزینه ی تولید کمتر از جمله در 
کشورهای اوپک و ایاالت متحده ی آمریکا صورت خواهد گرفت.]4[

از طرفــی، در چند ماه اخیر، بیش از 50 شــرکت نفــت و گاز آمریکایی از زمان 
سقوط قیمت نفت و عدم سودآوری در ماه مارس، اعام ورشکستگی کرده اند که 
در ابتدا، تعداد 29شــرکت فعال در بخش باالدســتی، پیش قراول در این شرایط 
بحرانی شــدند و سپس در ســه ماهه ی دوم، تعداد 21شرکت خدمات عملیات 
میادین  نفتی به جمع ورشکســتگان فوق پیوســتند. بدهــی آنها نیز در مجموع 

49میلیــارد و 690میلیون دالر و تقریبا دو برابر مجموع بدهی ســال گذشــته 
گروهی دیگر از شرکت های ورشکسته ی انرژی است. بدیهی است این واقعه روند 
تولید نفت در میادین با هزینه ی باال را کاهش داده و حتی متوقف خواهد ساخت 
و تنها شــرکت هایی می توانند در تولید و عرضــه ی نفت دوام بیاورند که دوره ی 
نفت ارزان را زودتر پشــت سر گذاشــته و یا کارآیی فعالیت های خود را از طریق 
اخــراج کارکنان، کاهش حقوق کارکنان و کاهــش فعالیت های حفاری ضمانت 

بیشتری ببخشند. 

2- چشم انداز بلندمدت انرژی تا 2040
تدوین برنامه ی چشــم انداز آینده ی انرژی در جهان تا سال2040 و حتی پس از آن 
نیز یکی از برنامه ریزی ها اســت که عاوه بر اهداف قبلی در خصوص کاهش ریسک 
و خطرات و... در بازار انرژی، در راســتای رفع مشــکات و کمبودهای آتی است که 
هم اکنون جوامع بشــری به ویژه در کشــورهای واردکننده ی انــرژی و نفت و حتی 
کشــورهای صادرکننده با آنها دست به گریبان هســتند، از جمله: بررسی و کشف 
تناقض ها و نقصان ها با جزئیات آنها، تاثیر تصمیم گیری های امروز بر سیســتم های 
انرژی فردا و شــرح و توصیف استراتژی و مسیرهایی که مردم جهان را آماده و قادر 
می کند تا بتوانند مشکات آب وهوایی، دسترسی به انرژی مناسب و با ثبات و اهداف 
هــوای پاک را با توجه بــه توان مالی و اقتصادی و جمعیت در حال رشــد خود در 

بلندمدت برطرف کنند.
 " ی ر جــا ی  ســت ها سیا  " ی  یو ر ســنا ر  د  ، ل مثــا ی  ا یــر
Current Policies Scenario(  CPS(، اشــاره شده که متوسط 
رشــد ساالنه ی تقاضای انرژی در جهان طی ســال های 40-2019 برابر 
1/3درصد خواهد بود. اگرچه، این رقم بسیار کمتر از 2/3درصد است که 

در سال2018 به وقوع پیوسته، اما این نوع سیاست گذاری فشار زیادی بر 
انتشار مداوم آالینده های زیست محیطی، جنبه های مختلف امنیت انرژی 

و... وارد می کند که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  
در مقابل ســناریوی فوق، ســناریوی " سیاســت های اعام شــده" 
)STEPS )Stated Policies Scenario اســت کــه در بــر 
گیرنده ی ترکیبی از کاســتی ها، چالش ها و مجادالت سیاسی امروز و 
اهداف آینده هســتند و اینکه انجام سیاســت مشخصی است که قبا 

مطالعه، بررســی و ارزیابی شده و سپس برای اجرا اعام شده است. 
در این ســناریو، رشد ســاالنه ی تقاضای انرژی در جهان تا سال2040، یک 
درصد پیش بینی شــده که بیش از50درصد آن را منابع کم کربن از جمله 
انرژی خورشــیدی به خــود اختصاص خواهد داد و پــس از آن گاز طبیعی 
)به صورت LNG( با حدود 30درصد، ســهم مهمــی را در تامین افزایش 
تقاضای انرژی در این دوره خواهد داشــت. البته، روند افزایش تقاضای نفت 
فقط تا سال های منتهی به 2030 ادامه خواهد داشت و پس از آن، این روند 

 3  نمودار چشم انداز میان مدت تغییر ساالنه ی مقادیر صادراتی نفت توسط صادرکنندگان در فاصله ی سال های 25-2019 )ارقام: میلیون بشکه/ روز(]11[                                           
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متوقف خواهد شــد. اما ذغال سنگ، روند کاهشی در مصرف را در این بازه ی 
زمانی تجربه خواهد کرد.

در مقابل، تعدادی از بخش های انرژی با رهبری برق، دچار تحوالت سریعی خواهند 
شــد. لذا، تعدادی از کشــورها نیز که آرزوی بهره مندی از برق را دارند، به تدریج با 
تقاضا و مصرف برق شرایط زندگی آنها تا حدودی ارتقا خواهد یافت. هرچند، میزان 
تاش و حرکت در بهبود تکنولوژی انرژی پاک به اندازه ی کافی نخواهد بود که تاثیر 
توسعه ی اقتصادی و رشد جمعیت را پاسخگو باشد. به عاوه، رشد افزایشی آالینده ها 
نیز کند خواهد شد اما تا قبل از 2040 به اوج خود نمی رسد. این واقعیت نیز وجود 
 Sustainable "دارد که جهان برای رسیدن به اهداف سناریوی "توسعه ی پایدار

Development Scenario( SDS(، به عنوان یک سناریوی پیشرفته، باید 
راه طوالنی را بپیماید. زیرا در این ســناریو دســتیابی کامل به اهداف انرژی و نیاز 
به تغییرات وســیع و سریع در تمامی بخش های سیســتم جهانی انرژی را دارد که 
الزمه ی آن نیز، همکاری همه ی نیروهای درگیر شامل تولیدکنندگان، انتقال دهندگان 
و باالخره مصرف کنندگان واسطه و نهایی انواع انرژی است. کاهش شدید آالینده های 
زیســت محیطی نیز وقتی حاصل خواهد شد که از تمامی سوخت های با تکنولوژی 
کارآمد و کم هزینه کمک گرفته شــود و آن موقع است که همه ی طرف های ذینفع 
و درگیر با رعایت نســبی در مصرف انواع سوخت ها با کمترین آالیندگی، به صورت 

کارآمد استفاده کرده و از مزایای خدمات آن بهره مند شوند.]5[

از مجموع انرژی مصرفی در سال2018، حدود 50درصد آن در بخش صنعت، 
29درصد در بخش ساختمان و 20درصد بقیه در بخش حمل ونقل مصرف شد 
که رقم آن برای سال2040 نیز همچنان حدود 50درصد کل انرژی مصرفی در 
بخش صنعت خواهد بود، اگرچه افزایش کارآیی انرژی در این بخش و بخش 
حمل ونقل موجب کندی روند مصرف آن خواهد شــد. در مقابل، روند مصرف 
 )non-combusted sectors( سوخت هایی که در صنایعی خاص
به عنوان خوراک، مورد اســتفاده قرار می گیرند، از افزایش بیشتری برخوردار 
خواهند بود. اما بخش ساختمان برای تامین سرما، روشنایی و نیاز دستگاه های 

برقی، رشد مصرف باالیی در انرژی خواهند داشت. 
و در نهایت اینکه در بلندمــدت، چین مهمترین مصرف کننده ی انرژی در 

جهان خواهد بود، همانند 20ســال اخیر که بیشــترین رشد مصرف انرژی 
را در جهان داشــته است. اما چنانچه این کشور بخواهد الگوی رشد مصرف 
انرژی خود را بر اساس سناریوی " توسعه ی پایدار" بیشتر دنبال کند، الگوی 
نیاز آن به انواع انرژی نیز تغییر خواهد کرد. بر اساس سناریوی اعام شده، 
رشــد تقاضای انرژی آن تا2040 به طور متوسط برابر 1/5درصد خواهد بود 
که کمتر از یک چهارم نرخ تقاضای آن در طول 20سال گذشته خواهد بود. 
به عاوه، ترکیب ســبد انرژی مصرفی آن نیز تغییر قابل ماحظه ای  خواهد 
یافت که ساختار اقتصادی و تامین انرژی آن را به سمت سوخت های تمیزتر 
و با کربن کمتر سوق خواهد داد، به ویژه مصرف ذغال سنگ )مهمترین منبع 

تولید برق( آن در سال های آتی روندی نزولی را تجربه خواهد کرد. 
در مقابل، انرژی های تجدیدپذیر، برق آبی و هســته ای ســهم 80درصد را در رشد 
تقاضــای انرژی چین تا 2040 به خود اختصاص خواهد داد، به طوری که تا آن موقع 
ســهم تجدیدپذیرها به عنوان دومین منبع مهم سبد انرژی مصرفی، از نفت پیشی 
خواهد گرفت و همین امر است که پیش بینی شده چین تا حوالی 2025 به نقطه ی 
اوج آالیندگی ناشــی از انرژی مصرفی به ویژه با کربن باال برســد و پس از آن روند 

نزولی را تجربه کند.
البته، جایگاه آینده ی هند را نیز با توجه به ســهم مهــم آن در بازار آینده ی انرژی 
که وابسته به رشد اقتصادی مناسب و حرکت بیشتر و سریع تر در توسعه ی صنایع 
و کاهش شــدت انرژی و استفاده ی بیشــتر از تجدیدپذیرها است، نباید از نظر دور 

 4  نمودار چشم انداز تقاضای انرژی های اولیه شامل الف( انواع انرژی  ب( تقاضای مناطق  ج( مصارف نهایی در جهان تا سال 2040 بر مبنای سناریوی اعالم شده )میلیارد تن معادل نفت(]12[ 

* شامل سوخت های غیراحتراقی نیست.       

 5  درصد سهم هریک از منابع در تامین  انرژی مورد نیاز جهان )1970-2040(]13[   
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داشــت، اگرچه ذغال ســنگ تا 2040 همچنان مهمترین منبع انــرژی مورد نیاز 
)45درصد( و پشــتوانه ی اقتصاد آن خواهد بود که 70درصد برق تولیدی هند نیز 
به کمک آن تامین خواهد شد. مصرف گاز هند نیز افزایش سه برابری خواهد یافت 
که بیشتر آن به عنوان خوراک برای تولید کودهای شیمیایی و کمتر برای تولید برق 

مصرف خواهد شد. 

1-2- چشم انداز بلندمدت بازار نفت  
در ابتدای این بخش از مقاله اشاره شد که سهم نفت در سبد انرژی جهان در فاصله ی 
ســال های 2018-2000 از 39/7 به 33/6درصد کاهش یافت که علی رغم کاهش 
سهم، به دلیل وجود زیرساخت های ملی و بین المللی آن در تمامی بازارها و مناطق 
تولیــد، انتقال و مصرف، همچنان جایگاه مهمــی در تامین انرژی مورد نیاز جهان 
خواهد داشــت. از طرفی، بدیهی است که اهمیت نقش انرژی در زندگی روزمره ی 
نوع بشر، امنیت آن را نیز مورد توجه قرار می دهد. برای مثال در سپتامبر2019، در 
حالی که همه ی دســت اندرکاران صنعت جهانی انرژی و به ویژه نفت در این اندیشه 
بودند که بازار نفت از یک آرامش نســبی برخوردار اســت، یک حمله ی نظامی به 
تاسیســات پاالیشی و نفتی عربســتان، به یک باره بازار جهانی نفت را دچار شوک 
کرد و امنیت عرضه ی انرژی را با خطر و ریســک باال همراه کرد و این واقعه دوباره 
این موضوع را گوشــزد کرد که ریسک قدیمی و سنتی )از دهه ی1970( موجود، از 
بازار جهانی انرژی هنوز دور نشــده است. به عاوه آنکه دولت ها نیز همواره بایستی 
خطرات جدید ناشــی از امنیت سایبری تا تغییرات شدید آب وهوایی را مورد توجه 
قرار دهند. تخمین زده می شــود که تقریبا 20درصد رشــد ناشی از مصرف جهانی 
انرژی در سال2018، به دلیل گرم تر شدن شدید تابستان و افزایش تقاضای سوخت 

برای خنک کننده ها بوده است.
بنابرایــن، در شــرایط جاری، نفت همچنان به عنوان یک ســوخت و منبع 
مطمئن انرژی از آمادگی الزم برای تامین نیازهای بشر در اقصی نقاط جهان 
برخوردار اســت. در مقابل، سایر سوخت ها مانند ذغا ل سنگ، گاز طبیعی و 
تجدیدپذیرها از مجموعه سوخت هایی هستند که هنوز در تیررس تحوالت 
آتی قرار دارند. به عبارتی، ذغال ســنگ به خاطــر آالیندگی زیاد و علی رغم 
تقویــت بازار جاری آن تا قبل از پایان دهــه ی2030، به تدریج روند خروج 
از ســبد انرژی مصرفی جهان را تجربه خواهد کرد و در مقابل، گاز طبیعی 
)به ویژه LNG( و تجدیدپذیرها پنجره ی خود را به ســوی جهانی شــدن 
می گشــایند و می توان گفت این سه نوع سوخت در حال رقابت با یکدیگر 

برای بقا در بازارهای مهم انرژی جهان به ویژه آسیا هستند. 

الف( تقاضای )مصرف( بلندمدت نفت
بر اساس سناریوی اعام شده، روند رشد تقاضای نفت پس از سال2025 و تا قبل از 
ســال2030 به نحو محسوسی کند خواهد شد و تقریبا در بیشتر سال های تا 2040 
با رشد مصرف 0/5درصد در سال روبرو خواهد بود که آن هم به دلیل مصرف آن در 
بخش حمل ونقل با مســیرهای طوالنی )دریایی و هوایی( و به عنوان خوراک بخش 
پتروشــیمی خواهد بود. به طوری که انتظار می رود مقدار کل تقاضای جهانی آن در 

سال2040 به حدود 109میلیون بشکه در روز برسد که بیشترین سهم آن نیز توسط 
کشورهای در حال گذار از جمله هند )در جایگزینی با چین( تقاضا خواهد شد. 

رشد مصرف نفت نیز در کشورهای عضو OECD  همچنان نزولی خواهد 
بــود، اگرچه آمریکا تا آن زمان جــای خود را به چین داده و در رتبه ی دوم 

مصرف کنندگان نفت در دنیا قرار خواهد گرفت.
از طرفی، رشــد کند تقاضا برای مواد نفتی و همزمان رشد قابل ماحظه ی 
عرضه ی مایعات گاز طبیعی )NGL( و گاز طبیعی، همگی فشار بیشتری بر 
تقاضای فرآورده های نفتی وارد خواهند کرد، زیرا رشد تقاضا برای فرآورده ی 
نفتــی از طریق عرضه ی ثابت فرآورده های غیرپاالیشــی فوق )مایعات گاز 
طبیعی و گاز طبیعی( تامین خواهد شد و در نتیجه باعث می شود تا فعالیت 
مراکز پاالیشی در جهان زودتر از موعد و از اواسط دهه ی2030 به اوج خود 
برسد و باالخره اینکه پروژه های جدید پاالیشی که هم اکنون در حال احداث 
هستند توان پاسخگویی به افزایش تقاضا را خواهند داشت و در نتیجه لزومی 

به احداث پروژه ی پاالیشی جدید نخواهد بود.
چنانچه کشورهایی از جمله چین و هند نیز برای تامین تقاضای داخلی خود 
اقــدام به احداث پروژه ی جدید کننــد،  نتیجه ی این اقدام، موجب کاهش 
تقاضا برای مراکز پاالیشــی در ســایر نقاط جهان خواهد شد که مقدار آن 
تا حد 5میلیون بشــکه در روز نســبت به سال 2018 خواهد رسید و حتی 
تعطیلی تعدادی از آنها در برخی نقاط به ویژه آمریکای شمالی و کشورهای 

عضو OECD  را موجب خواهد شد و قبا نیز شاهد بوده ایم.   
البته قاره ی آفریقا در ارتباط با افزایش روند مصرف نفت در جهان سهم قابل ماحظه ای 
را به خود اختصاص خواهد داد به طوری که مقدار آن در مقایسه با روند افزایش مصرف 
نفت در چین نیز بیشتر خواهد بود، اگرچه با توجه به اکتشاف میادین گازی جدید در 

این منطقه، مصرف گاز طبیعی آن نیز گسترش زیادی خواهد یافت. 
در بخــش حمل ونقل زمینی پیش بینی شــده که میزان تقاضای نفــت در اواخر 
دهه ی2020 به اوج خود خواهد رســید و پس از آن روند رشــد تقاضای آن نزولی 
خواهد بود و با متوســط رشد ساالنه ی فقط 100هزار بشــکه در روز در سال های 
دهه ی2030 روند افزایشــی خود را دنبال خواهد کرد. به عبارتی، با اقتصادی شدن 
خودروهای برقی در سال های پیش رو، آنها رقیب مهم خودروهای با سوخت فسیلی 
شــده و باعث کاهش تقاضای نفت در بخش حمل ونقل خواهند شــد. البته، هیچ 
تاریــخ دقیقی نیز برای اوج تقاضای نفت مورد تاکید قرار نگرفته چراکه گروهی نیز 
معتقدند تا آن زمان کاهش تقاضای جهانی نفت از طریق افزایش تقاضا توسط صنایع 
پتروشــیمی، حمل ونقل زمینی، هوایی و دریایی )با مسافت های طوالنی( تا حدی 

جبران خواهد شد.
و آخــر اینکــه، چنانچه اهداف ســناریوی توســعه ی پایدار 

به عنوان مسیر  را   Sustainable Development Scenario
گذار صنعــت انرژی هدف قرار دهیم، در آن صــورت تقاضای جهانی 
نفت با حرکتی ســریع تر از زمان فوق به اوج خود رســیده و ســپس 

کاهش شدیدتر مقدار آن را شاهد خواهیم بود. 
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بلندمدت نفت ب( عرضه )تولید( 
اطاعات به دســت آمده نشان می دهد که در فاصله ی سال های 2018-2040، 
بیشــترین افزایــش مقادیر تولید و عرضه ی نفت توســط کشــورهای ایاالت 
متحــده ی آمریــکا و خاورمیانه صورت خواهد گرفت کــه هزینه ی تولید آنها 
از دیگر کشــورها کمتر خواهد بود. پیش بینی شــده اســت کــه آمریکا پس 
از 15ســال اول دوره ی چشــم انداز، با تولید نفت و مایعــات گازی به میزان 
23میلیــون بشــکه در روز )شــامل روزانــه 10میلیون بشــکه نفت شــیل( 
بزرگ تریــن تولیدکننده ی مــواد نفتی در جهان باشــد و در طول این مدت 
نیز بیشــترین نرخ افزایش تولید )حدود 67درصد( را به خود اختصاص خوهد 
داد، به طوری که ســهم آن در تولید نفت جهان از 14درصد در سال2018 به 
18درصد تا ســال2040 افزایش خواهد یافت. در آن صورت سهم تولید نفت 
کشورهای عضو اوپک به عاوه ی روسیه برای بیشتر سال های دهه ی 2020 تا 
اوایل دهه ی2030 به 47درصد کل تولیــد جهانی نفت کاهش خواهد یافت، 

رقمی که از ســال های دهه ی1980 تاکنون سابقه نداشته است. 
به عبارتی، انتظار می رود که با توجه به وجود بشــکه های مازاد نفت در بازار از 
سال2016، در طول سال های دوره ی چشم انداز فقط رقمی حدود 11میلیون 
بشــکه مواد نفتی مایع توســط تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک تولید شــود 
که در ابتدا و تا حوالی ابتدای2030 کشــور آمریکا بــا تولید حدود 5میلیون 
بشکه در روز نقش مهمی در کنار روسیه و برزیل دارد و پس از آن تقریبا در 
10ســال آخر دوره ی چشــم انداز نیز تولیدکنندگان اوپک تاش خواهند کرد 
تا با ســرمایه گذاری های انجام شــده و افزایش تولید 6میلیون بشــکه در روز 
مواد نفتی از آمریکا پیشــی گیرند و مجددا ســهم بیشــتری از بازار را کسب 
کنند. البته، افزایش تولید روســیه و برزیل در این سال ها نیز با کاهش تولید 
از میادیــن قدیمی و پرهزینه خنثی خواهد شــد. از رقــم روزانه 11میلیونی 
فوق نیز فقط 3میلیون بشــکه در روز مواد نفتــی )نفت خام و میعانات گازی 
مــورد برای پاالیش( خواهد بــود و 5میلیون بشــکه در روز مایعات گازی و 
بقیه ی 3میلیون بشــکه در روز آن، ســوخت های نباتی و ســایر سوخت های 

بود. مشابه خواهد 
همان طور که ماحظه می شــود، انقاب نفت شــیل )Shale Oil( و 
ســرمایه گذاری 1000میلیارد دالری در این طرح باعث شــد که فقط با 
گذشت 10سال از حضور این صنعت، آمریکا بتواند به یک صادرکننده ی 
خالص نفت و گاز در جهان تبدیل شــود که از سال1973 تاکنون سابقه 
نداشــته اســت. البته، زمینه ی این تفکر نیز به ســال های دهه ی1970 
میــادی )که فقط خاورمیانه عرضه کننده ی نفت موردنیاز دنیای صنعتی 
آن ســال ها بود( باز می گردد، که یک بودجه ی تحقیقاتی توســط آمریکا 
در مورد آن اختصاص یافت و ســپس از طریق مالیات ها، اصاحات بازار و 
افزایش مشارکت سایر بخش ها و شرکت های خصوصی این صنعت دنبال 

شد و باالخره منجر به واقعیت بخشیدن در تولید نفت شیل شد. 
پیش بینی می شود که در طول سال های 30-2020، سهمی بالغ بر 85درصد 
افزایــش تولید نفت و 30درصد افزایش تولید گاز جهان به آمریکا تعلق گیرد 

و ســهم آن در تولید نفت جهان از 12درصد در ســال2018 به 18درصد در 
ســال2040 افزایش یابد که خیلی بیشتر از سهم 13درصدی عربستان در آن 
ســال خواهد بود. البته، حفظ این شرایط نیز وابســته به چگونگی بازار نفت 

و تداوم ســرمایه گذاری ها در تولید نفت شیل توسط آمریکا خواهد بود.]6[

 تجارت نفت
آمار و ارقام در صنعت جهانی انرژی همچنان گویای این واقعیت است 
که هر سیاســت و مســیری که این صنعت بر مبنای آن فعالیت کند، 
ســهم مهم خاورمیانه در آن به ویژه از نظر نفت و گاز قابل چشم پوشی 
نیســت، زیرا این منطقه به دلیل وجود ذخایر قابل توجه نفت و گاز را 
در مقایســه با ســایر نواحی جهان، مهمترین منطقه ی تامین کننده ی 
نفــت و گاز )به ویژه LNG( در جهان خواهــد بود. این به مفهوم آن 
اســت که آبراه خلیج فارس و تنگه ی هرمز نیز به عنوان یک شــاهرگ 
حیاتــی برای تجارت انرژی در جهان و به ویژه با کشــورهای منطقه ی 
آســیا )چین، کره ی جنوبی، ژاپن، هند و...( نقش مهم خود را همچنان 

حفظ خواهند کرد. 
پیش بینی شــده است که جغرافیای عرضه و تقاضای نفت آن نیز در تجارت با 
جهان تغییر می یابد، به طوری که با رشــد فزاینده ی واردات آن در سال2040 
حجمی بالــغ بر 80درصد تجــارت جهانی نفت را به خــود اختصاص خواهد 
داد، از جملــه واردات هنــد نیز تــا آن موقع به دو برابر رقــم کنونی خواهد 
رســید. به عاوه، پیش بینی می شــود کــه آمریکا با افزایش تولید نفت شــیل 
از ســال2025 از تولید نفت در روســیه پیشــی گیرد و به عنوان یک کشور 
صادرکننــده ی خالص نفت و گاز، بازارهــای جهانی انرژی و جریان تجارت و 
امنیت آن را بیشــتر تحت تاثیر قرار دهد، به طوری که سهم دو منطقه ی اوپک 
و روســیه، از رقم 55درصد سهم کل تجارت نفت در جهان در سال2000، به 
47درصد در ســال2030 کاهش خواهد یافت و در آن صورت اداره ی شرایط 
بازار نفت با بادهای مخالفی از جمله از ســوی آمریکا روبرو خواهد شــد و در 
نتیجه مشــکات درآمدی ناشی از صدور مواد ئیدروکربوری در تعداد بیشتری 
از کشــورهای  تولیدکننده ی عمده ی نفت فزایش یافته و به دنبال آن اجرای 
بلندمدت متنوع کردن اقتصاد آنها که ســال ها اســت به دنبال آن هستند نیز 

قرار خواهد گرفت. تحت تاثیر 
به عاوه، افزایش تجارت جهانی نفت و همچنین تشــدید خطرات و ریســک های 
ژئوپلتیک در نقاط حســاس آبراه های بین المللی بازار نفت، اهمیت نیاز به امنیت 
و رصــد ترافیک دریایی محموالت نفتی را برای سیاســت گذاران بیشــتر مورد 
توجه قرار داده اســت. پیش بینی می شود که تا سال2040 روزانه حجمی بالغ بر 
26میلیون بشکه نفت از تنگه ی ماالکا )Malaka( در آب های ساحلی مالزی 
و حدود روزانه 20میلیون بشکه نفت از تنگه ی هرمز عبور داده شود. بنابراین هر 
مانع یا مشــکلی برای تردد کشتی ها در این مسیرها می تواند بازار جهانی نفت را 

با شرایط سختی روبرو کند.]7[
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 6  چشم انداز روند تولید نفت در کشورهای مختلف جهان تا سال2050 )ارقام: میلیون متریک تن(]14[  

 7  روند عرضه و تقاضای نفت تحت دو سناریوی "اعالم شده" و "توسعه ی پایدار" در مناطق مختلف جهان در فاصله ی سال های 40-2018]15[  )ارقام: میلیون بشکه در روز(    

طبیعی  گاز  بازار  بلندمدت  2-2-چشم انداز 
مصرف گاز طبیعی در طول 25ســال گذشــته رشــد فزاینده ای داشــته و 
انتظــار می رود تــا 2040 نیز روند رشــد آن بیش از ذغال ســنگ و نفت 
)معادل ســاالنه 1/6درصد( باشــد به طوری که مقــدار مصرف آن از حدود 
372/4میلیــارد فوت مکعب در ســال2018 با افزایــش 34/3درصدی به 
رقمی بیش از 500میلیارد فوت مکعب در روز در ســال2040 برســد. این 
افزایش مصــرف نیز تا حدود زیادی جایگزین بخش مهمی از ذغال ســنگ 
مصرفــی در تولید برق و یا فرآورده های نفتی در حمل ونقل و بخشــی نیز 
به عنوان خوراک در مراکز صنعتی و پتروشــیمی اســت. البته با توســعه ی 
تجدپذیرهــا، ســهم گاز در مراکز مســکونی و تجــاری و در تولید برق تا 
2040 تا حدودی نزولی خواهد شــد و باالخره اینکه، انتظار می رود تا آن 
زمان ســهم گاز طبیعی از 23/9درصد در سال2018 به حدود 30درصد یا 

معادل با سهم نفت در ســبد انرژی مصرفی جهان برسد.
البته توســعه ی صنعت LNG  و وجود قیمت هــای پایین گاز می تواند 

بازار منطقه ای گاز را ســریع تر به یک بــازار رقابتی و یکپارچه ی جهانی 
تغییر دهد. از طرفی، قطر و به ویژه آمریکا تا ســال2040، بیشترین سهم 
)معادل 24درصد( را در افزایش تولید گاز جهان خواهند داشــت که در 
مقایسه با سهم 14درصدی روسیه و 20درصدی خاورمیانه قابل ماحظه 
اســت. به عاوه، با توجه به پروژه های اجرایی  LNG در استرالیا، روسیه 
و شرق و غرب آفریقا در سال های اخیر، مقدار عرضه ی جهانی LNG تا 
ســال2040 به دو برابر افزایش خواهد یافت که البته بیشتر این افزایش 
تولید و صدور آن نیز در ســال های 24-2019 به وقوع خواهد پیوست و 
پس از آن با روندی کندتر پیش خواهد رفت. علی رغم پروژه های اجرایی 
فــوق، آمریکا و قطر قادر خواهند بود در ســال2040 تا حدود 50درصد 
گاز صادراتــی جهان را به خود اختصاص دهنــد، اگرچه آمریکا همچنان 

بیشترین مصرف کننده ی گاز در جهان باقی خواهد ماند.  
بدون شــک، توســعه ی صنعت LNG  در کنار افزایــش تولید مایعات 
گازی، بــازار دیگری را نیز در صنعــت انرژی جهان ایجاد خواهد کرد که 
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اروپا و به ویژه چین و ســایر کشــورهای کوچک آسیایی از ژاپن و کره 
در خاور دور تا پاکســتان )مهمتریــن مصرف کنندگان گاز در آینده( و 
  LNG بنگادش و... در غرب آســیا که از طریق خط لوله یا به صورت

بازار رقابتی نیز خواهند داشــت، را به خود جلب خواهد کرد.
در چیــن نیز ســرمایه گذاری های زیــادی در زمینــه ی عرضه ی گاز 
به صــورت مایع )LNG( و یا احــداث خطوط لولــه ی انتقال گاز از 
روســیه و ترکمنستان صورت گرفته اســت. همچنین تا 2040، آسیا 
مهمتریــن تقاضاکننده یLNG  در جهان خواهــد بود، زیرا حجمی 
بالغ بر70درصد افزایش گاز مصرفی آســیا وارداتی اســت که بیشــتر 
به صورت LNG  اســت، اما نکته ی مهم قیمت آن است که می تواند 
میــزان حضور آن را با توجه به شــرایط  بازار ایــن منطقه تحت تاثیر 

قرار دهد. 
اروپــا نیز به عنوان یــک مصرف کننده ی مهــم گاز، ترجیح می دهد تا 
بیشــتر از روســیه گاز وارد کند کــه انتظار می رود تــا 2040 مقدار 
واردات گاز آن از یک ســوم کنونی به یــک دوم افزایش یابد زیرا تولید 
گاز آن منطقه تا آن موقع به نصف مقدار کنونی خواهد رســید. انتظار 
می رود که از اوایل دهه ی2020 ســهم صــادرات جهانی گاز طبیعی 
مایــع )LNG( از صــادرات گاز طبیعــی از طریق خطــوط لوله نیز 
پیشــی گیــرد و باالخره اینکه پیش بینی می شــود تــا آن موقع، نرخ 
جایگزینی گاز به جای ذغا ل ســنگ در تولید برق و به جای فرآورده های 
نفتی در بخش حمل ونقل بیشــتر شود، البته در سناریوی " توسعه ی 
پایدار" رشــد مصرف گاز معادل یک درصد خواهد بود که در مقایسه 
با سناریوی " اعام شــده" )با رشد 1/6درصد( کمتر خواهد بود و در 

مقابــل، انرژی های کم کربن از جمله تجدیدپذیرها روند رشــد تولید 
داشت. خواهند  بیشتری 

 نقش خطوط لوله در امنیت دسترسی به گاز طبیعی
شــبکه ی خطوط لوله ی انتقــال گاز همواره یک مکانیزم مهــم و مطمئن برای 
رســاندن گاز به دست مصرف کنندگان اســت که در مقایسه با شبکه ی برق نیز 
یک منبع با انرژی بیشــتر و انعطاف پذیری باالتری است. البته از دیدگاه امنیت 
انــرژی، برخورداری از شــبکه های موازی برق و گاز طبیعی بســیار باارزش تر و 
در زمــره ی دارایی های مکمل در یک منطقه یا کشــور اســت. از دیدگاه انتقال 
انرژی گاز طبیعی نیز می توان گفت به دلیل دسترسی سریع تر به آن، آالینده های 
زیســت محیطی با ســرعت بیشــتری کاهش یافته و در نتیجه می توان در زمان 
کوتاه تری به مزایا و منافع حاصل از آن دســت یافت. اما سوال مهم آن است که 
آیــا گاز طبیعی می تواند منابع انرژی مــورد نیاز با کربن صفر و یا کم کربن )بیو 

متان( را برای بلندمدت تامین کند؟ 
امروزه، عاقمندان زیادی هستند که تمایل به مصرف ئیدروکربورهای کم 
کربن دارند، اما تولید آنها در شــرایط کنونی گران و پرهزینه است، لیکن 
اختاط آن با گاز طبیعی می تواند مقیاس مصرف و در نتیجه، تولید آن را 
افزایــش داده و موجبات کاهش هزینه ی تولید آنها را فراهم کند. ارزیابی 
جدیــد آژانس بین المللی انرژی از تولید پایدار بیو متان )تولید شــده از 
پس ماندهای مواد آلی و زباله ها( آن اســت که می توان به کمک آن حدود 
20درصــد تقاضای امروز گاز را تامین کرد، اما شــناخت و درک ارزش و 
اهمیت کاهش آالینده هایCo 2 و متان، مســیری طوالنی را برای بهبود 

هزینه ی رقابت میان این دو خواهد پیمود.

 8  مقایسه ی تولید، مصرف و تجارت گاز طبیعی در سال 2040 با سال 2016 )ارقام: میلیارد فوت مکعب /روز(]16[  

* خطوط لوله ای بین المللی انتقال گاز      
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3- سایر منابع انرژی
1-3- ذغال سنگ

انتظار می رود که روند مصرف جهانی ذغال ســنگ از هم اکنون با نرخ نزولی 
 OECD شــدیدتری کاهش یابد که البته کاهش مصرف آن در منطقه ی
)به جز آمریکا( از طریق افزایش مصرف هند، اندونزی و دیگر کشورهای نوظهور 
تا حدودی خنثی خواهد شد. در 10سال آینده مصرف ذغال سنگ در چین 
تقریبا ثابت خواهد بود و پس از آن روند نزولی را تجربه خواهد کرد. با اینهمه 
تا ســال2040 نیز چین همچنان بزرگ ترین بازار و کشــور مصرف کننده ی 
ذغال ســنگ در جهان باقی خواهد ماند، چراکــه 40درصد تقاضای جهانی 

ذغال سنگ را همچنان به خود اختصاص خواهد داد. 
در مقابل، روند مصرف ذغال سنگ در کشورهای نوظهور افزایشی خواهد بود، 
زیرا برای حرکت در مسیر صنعتی شدن و بهره مندی مردم خود از برق مجبور 
هستند از ذغال سنگ که دارای قیمت کمتری در مقایسه با گاز و فرآورده های 
نفتی اســت، استفاده کنند. در این میان، هندوستان مهمترین بازار برای آن 
به شمار می رود زیرا، بیشــترین نرخ رشد را در مصرف ذغال سنگ در جهان 
در آینده ی پیش رو خواهد داشــت به طوری که سهم آن از تقاضای جهانی 
ذغال ســنگ از 10درصد در ســال2016 به حدود 25درصد در سال2040 
افزایش خواهد داشــت. بر اساس سناریوی "اعام شــده" )STEPS( ، در 
مجموع انتظار می رود که با کاهش مصرف ذغال سنگ تا سال2040، سهم آن 
در سبد انرژی مصرفی جهان از 27/2درصد در سال2018 به رقم 21درصد 
در ســال2040 کاهــش یابد که کمترین مقدار از انقــاب صنعتی در قرن 

18میادی تاکنون خواهد بود. 
ذغال سنگ در 25سال گذشته همواره سهمی بیش از 40درصد برق تولیدی جهان را 
به خود اختصاص داده بود اما در برنامه ی چشم انداز2040، فقط 13درصد از افزایش 

مصــرف انــرژی در تولید برق را به خود اختصاص خواهــد داد که در آن صورت نیز 
همچنان سهم مهم 30درصدی را در تولید انرژی برق مورد نیاز جهان در سال2040 

خواهد داشت. 

2-3 - برق
بر اســاس فرضیات سناریوی "اعام شــده"، در برنامه ی چشم انداز انرژی تا 
2040، حجمــی بالغ بر 70درصد مجموع افزایش انرژی مصرفی برای تولید 
برق به کار خواهد رفت زیرا تا آن زمان تقاضای برق به سه برابر مقدار کنونی 
)سال2018( افزایش خواهد یافت، اما همان طور که قبا نیز اشاره شد، به دلیل 
افزایش کارآیی انرژی در آینده، دیگر رابطه ی مستقیمی میان رشد اقتصادی 
و روند میزان مصرف برق به ویژه در کشــورهای منطقه ی OECD، وجود 
نخواهد داشت. به عاوه، قرار است با اقدامات انجام شده سهم تجدیدپذیرها در 
روند افزایش تولید برق تا سال2040 به 50درصد برسد و در نتیجه، سهم آنها 

در تولید جهانی برق از 7درصد کنونی به 25درصد افزایش یابد. 
گاز نیز با ســهمی معادل 20درصد برق موردنیاز در سال های کنونی در سال2040 
نیز با کمی بیش از ســهم کنونی در تولید برق مشــارکت خواهد داشت. در مقابل، 
ذغال ســنگ بزرگ ترین بازنده در صنعت برق خواهد بود که در مقایســه با ســهم 
40درصدی آن در 25ســال گذشــته، فقط 13درصد افزایش تولید برق را تا 2040 

به خود اختصاص خواهد داد.

1-2-3- تجدیدپذیرها
بر اساس سناریوهای پیش رو، دنیا به سمت مصرف انرژی های با کربن کمتر حرکت 
می کند که در این رابطه تجدیدپذیرها با نرخ رشــد ســاالنه 7درصد تا سال 2040، 
سهمی بیش از 40درصد رشــد عرضه ی انرژی و بیشترین نقش را در تامین انرژی 

 9  روند میزان و درصد سهم گاز مصرفی در بخش های مختلف اقتصادی جهان )2040-1990(]17[ )ارقام: میلیارد فوت مکعب /روز(
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موردنیاز جهان دارا خواهد شد. اما در این فاصله، آمریکا با کاهش سهم آن از 24درصد 
در ســال2018 به رقم 15درصد در سال2040، موقعیت خود را به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننده ی انرژی های تجدیدپذیر با چین عوض خواهد کرد و سهم چین به حدود 

30درصد کل انرژی های تجدیدپذیر تولیدی در جهان تا 2040 خواهد رسید.
همچنین تا 2040، کاهش شدت انرژی از پارامترهایی خواهد بود که نقش 
مهمی را در جهان ایفا خواهد کرد، به طوری که کشورهای عضو OECD  در 
آن ســال تقریبا همان مقدار انرژی را مصرف خواهند کرد که در سال1975 
مصرف می کردند، علی رغم اینکه طی این دوره سطح تولید ناخالص داخلی 

آن تا بیش از سه برابر بیشتر خواهد شد.
در حقیقت، رشد سریع تولید انرژی های تجدیدپذیر ترکیب سایر منابع انرژی )نفت، 
گاز و ذغال سنگ( را نیز به هم می ریزد. به عبارتی، تا سال2040 این منابع در کنار سایر 
ســوخت های غیرفسیلی در مجموع حدود 25درصد انرژی مورد نیاز جهان را تامین 
می کنند که از این نظر و در صورت امکان، تاکنون چنین تغییر و تحول ســریعی از 

تغییر در ترکیب منابع متعدد انرژی صورت نگرفته است. 
اهمیت تغییر در ترکیب انواع ســوخت مصرفی با کربن کمتر در دوره ی چشم انداز 
به کمک افزایش کارآیی خودروها و همچنین کاهش مصرف ذغال ســنگ در رقابت 
با افزایش سهم تجدیدپذیرها در تولید برق، سهم سوخت های غیرفسیلی در تامین 
انرژی اتحادیه ی اروپا را از 25درصد در سال2016 به حدود 40درصد در سال2040 
افزایش خواهد داد که به میزان قابل ماحظه ای نســبت 25درصد میانگین جهانی 
بیشتر خواهد بود. به عاوه، تجدیدپذیرها نیز در آسیا و به ویژه در کشورهای چین و 
هند، که پیشرو در استفاده از ذغال سنگ برای تولید برق هستند، نیز چالش برانگیز 
خواهد شد زیرا کشورهای در حال توسعه در این منطقه تقریبا بیش از نیمی از رشد 

کنونی در تولید برق را به کمک تجدیدپذیرها به خود اختصاص خواهند داد.]8[

2-2-3- جایگاه برق به عنوان امنیت عرضه ی فوری انرژی 
کاهش هزینه ی تولیــد انرژی های تجدیدپذیر و پیشــرفت تکنولوژی های 
دیجیتال باعث شده است تا فرصت های زیادی در تولید و انتقال انواع انرژی 
ایجاد شــود، اگرچه برخی معضات امنیتی نیز با خود به همراه آورده است. 
بر اساس ســناریوی "اعام شده"، تا ســال2040، بیش از حدود 70درصد 
افزایش منابع اولیه ی انرژی مصرفــی جهان برای تولید برق مصرف خواهد 
شد و انرژی های بادی و خورشیدی نیز تا سال 2040 بیش از 50درصد برق 
اضافی را تولید خواهند کرد که البته تحت شرایط سناریوی "توسعه ی پایدار" 
در صورت اقدام، تقریبا 100درصد برق اضافی تولیدی را طی این دوره به خود 
اختصاص خواهند داد. بنابراین، سیاست گذاران و قانون مداران بایستی روند 
تحوالت فناوری و افزایش نیاز به عملکرد انعطاف پذیر سیستم های برق را با 
سرعت ادامه دهند. بدیهی است که حاضرین در این بازار نیز خواهند توانست 
با توجه به اطاعات و داده های جاری درباره ی متغیرهای موجود در این بازار، 
از نحوه ی ارتباط بین میزان برق شبکه و برق مصرفی در خودروهای برقی و... 
مطلع شوند و وضعیت خود را با توجه به ریسک موجود در بازار انرژی و برق 

ارزیابی کنند. البته با روند افزایش کارآیی در مصرف نهایی برق نیز از این پس 
رابطه ی مســتقیم رشد اقتصادی با رشد مصرف برق تعریف خود را از دست 
خواهد داد، به ویژه در منطقه ی OECD که مصرف برق آن ثابت اما رشــد 

)WEO 2019(.اقتصادی می تواند مثبت باشد

3-2-3-رشد سریع تر تقاضای برق در مقایسه با سایر انرژی ها
بر اســاس سناریوی اعام شده، تا ســال2040 رشد مصرف برق بیش از دو 
برابر سایر انرژی ها خواهد بود و تاکید بر آن است که از این پس، انرژی برق، 
هسته ی مرکزی اقتصادهای مدرن در جهان باشد. در این سناریو، همچنین 
کاربرد برق بیشتر در موتورهای صنعتی )و به ویژه در چین( و سپس در لوازم 
خانگی و دستگاه های سردکننده و باالخره خودروهای برقی خواهد بود، زیرا 
بر اساس سناریوی "توسعه ی پایدار"، برق از جمله چند منبع انرژی است که 
به دلیل گسترش خودروهای برقی، همراه با انرژی های تجدیدپذیر و هیدروژن 
در سال2040، شاهد روند افزایشی در مصرف آنها هستیم به طوری که سهم 
برق در مصرف نهایی انرژی که هم اکنون کمتر از سهم 50درصدی نفت در 
ســبد انرژی مصرفی نهایی امروز جهان  اســت، در سال2040 از آن پیشی 

خواهد گرفت. 
از طرفی، احداث تاسیســات تولید انرژی خورشیدی از بیشترین اقدامات مستمر و 
پیگیر خواهد بود، به طوری که انتظار می رود تولید برق از تجدیدپذیرها )انرژی باد و 
انرژی خورشیدی(، تا اواسط دهه ی2020 از مجموع برق تولیدی توسط  نیروگاه های 
با ســوخت ذغال سنگ پیشی گیرد. به عبارتی تا 2040، منابع انرژی کم کربن بیش 
از 50درصد کل برق تولیدی را در جهان به خود اختصاص خواهند داد که انرژی های 
بادی و خورشیدی مهمترین منابع آنها هستند، اما برق آبی و هسته ای نیز به ترتیب با 
سهم 15 و 8درصدی، همچنان به عنوان منابع تولید برق در سال2040 نقش مهمی 

را در این بخش ایفا خواهد کرد.

4-2-3-مبارزه با میراث موجود 
اگر دنیا می خواهد روند انتشار آالینده های زیست محیطی را کاهش دهد، الزم 
اســت تا نه تنها احداث زیرساخت های جدید را مورد توجه بیشتر قرار دهد، 
بلکه باید میزان انتشار آالینده ها از نیروگاه های موجود، صنایع و کارخانجات، 
وسایل و تجهیزات حمل ونقل و یا سایر زیرساخت های سرمایه  بر را نیز همواره 
بررســی و کنترل کند. به عاوه، بررسی های انجام شده نشان می دهد که با 
وجود تغییرات ســریع در بخش برق، تاکنون هیچ کاهش قابل ماحظه ای 
در انتشار ساالنه ی آالینده های Co 2 ناشی از تولید برق بر اساس سناریوی 
"مرجع" )اعام شده(، مشــاهده نشده است، که یک دلیل مهم آن فعالیت 
نیروگاه های قدیمی با ســوخت ذغال سنگ اســت که امروزه 30درصد کل 
آالینده های ناشی از مصرف  انرژی جهان را به خود اختصاص داده اند. به عاوه، 
در 20ســال اخیر، حجمی بالغ بر 90درصد مجموع ظرفیت جدید احداثی 
جهان برای تولید برق با ســوخت ذغال ســنگ، در آسیا  واقع شده اند و این 
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تاسیسات با توجه به عمر باالیی که دارند تا سال های درازی وظیفه ی تولید 
برق به آنها محول شــده است. بنابراین، در مجموع سه راه حل برای کاهش 

انتشار آالینده ها از این نیروگاه ها پیشنهاد شده است:
روش  بــه  کربــن  مهــار  به کمــک  آنهــا  به ســازی   -1
 یا تجهیز آنها به سوخت 

بیوماس
2- تجهیز آنها به سیســتمی با انعطاف پذیری ممکن و انتشار حداقل آالیندگی در 

هنگام کاهش فعالیت
3- باالخره اینکه فعالیت این تاسیسات زودتر از موعد مقرر متوقف شود.]9[

البته، در ســناریوی "توســعه ی پایدار"، با اجرای یکــی از این اقدامات، 
بیشــترین ظرفیــت 2080گیگاواتی این گونه نیروگاه هــا تحت تاثیر قرار 
گرفتــه و فعالیت آنها بهبود خواهد یافت و در نتیجه تاثیر به ســزایی در 

انتشار آالینده های زیست محیطی ایجاد خواهد شد.

نتیجه گیری 
در دو بخش مقاله ی حاضر تاش شــد تا بازار صنعت جهانی انرژی را با تاکید بر نفت 
در یک دوره ی تقریبا 40ساله از نظر بگذرانیم و از تحوالت و تغییرات گذشته ی آن به 
سود آینده درس بگیریم. بدون شک اهمیت بسیار زیاد انرژی در زندگی و رفاه جامعه ی 
بشری بر کسی پوشیده نیست و نوع و نحوه ی انتخاب مسیر بهبود بیشتر سامتی و 
رفــاه در هر جامعه ای نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود که در چه زمانی و در کجا چه نوع 
انرژی را پیشرفت، توسعه و برای گذران سالم زندگی خود مورد بهره برداری قرار دهد که 

چکیده ی پیام مقاله در زیر به اختصار مورد اشاره قرار می گیرد.
 نخست اینکه، مرور 40ساله ی روند عرضه و تقاضای انرژی در جهان، بار دیگر این اولویت 
مهم را مورد تذکر قرار داده که همواره وقتی فکر می کردیم بازار جهانی انرژی با عرضه ی 
هر چه بیشتر نفت به عنوان مهمترین منبع انرژی، شرایط آرام و سنتی خود را می گذراند، 
اما بی ثباتی های گذشته و کنونی در این بازار، همواره وجود یک اضطراب و نااطمینانی 
طوالنی مدت ژئوپلتیکی را در آن گوشزد می کند. بنابراین، آنچه که امروز دست اندرکاران 
و سیاست گذاران انرژی باید در نظر داشته باشند، آن است که بدانند در کجا ایستاده اند 
و پیامد تصمیماتی را که در یک سیستم  انرژی جهانی انجام می دهند یا از انجام آنها سر 

باز خواهند زد، درک کنند. 
از طرفی، در مسیر ارزیابی تاریخی خود از نحوه ی عرضه و تقاضای انواع حامل های انرژی 
به این مهم دست یافتیم که علی رغم هجوم بیشتر و سریع تر انرژی گاز و تجدیدپذیرها به 
ترکیب سبد انرژی موردنیاز جوامع بشری در سال های 2018-2000، ماحظه می شود 

که نفت همچنان سهم عمده ی خود را در این سبد در طول دوره حفظ کرده، اگرچه 
بهبود اجتناب ناپذیر ترکیب کیفی سبد انرژی مصرفی جهان تا حدودی به زیان نفت 
تمام شد و سهم آن از 39/7درصد در سال2000 به 33/6درصد در سال2018 کاهش 
داشــته و چشم انداز رقم آن برای ســال2040 رقمی بهتر از حدود 30درصد را نشان 
نمی دهد. اما همین رقم نیز همچنان گویای سهم مهم نفت در تامین انرژی جهان در 
20ســال آینده خواهد بود و اتفاقا بیشترین اتکای جهان نیز به کشورهای عضو اوپک 
با منابع عظیم نفتی و ســپس آمریکا )به کمک نفت شیل( و برخی دیگر از کشورها )با 

سهمی جزئی( است. 
الزم به یادآوری اســت که از تولید نفت شیل توسط آمریکا به عنوان انقابی در صنعت 
جهانی نفت یاد شده که تمامی معادالت بازارهای نفت و حتی سایر انرژی ها را نیز تغییر 
داده زیرا حضور نفت شیل در اقتصاد آمریکا )به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده ی نفت در 
جهان( را از یک واردکننده ی خالص نفت در طول 5دهه ی اخیر، به یک صادرکننده ی 

خالص نفت تبدیل کرد.
البته قرار است که سازمان های حمایت از محیط زیست و کاهش آالینده های 
زیست محیطی تاش خود را در مورد کاهش و حذف سوخت های آالینده به ویژه 
سوخت های فسیلی با شدت بیشتر دنبال کنند اگرچه آگاه هستند که تا تامین 
انــرژی پاک به میزان الزم و کافی برای همه، راه طوالنی در پیش اســت، زیرا 
نفت به دلیل وجود زیرساخت های گسترده ی ملی و بین المللی، در تمامی نقاط 
جهان و امنیت بــاال در عرضه، همچنان نقش مهم خود را در تامین فوری  و 

 10  روند سهم نفوذ انواع منابع انرژی در تولید برق و میزان رشد متوسط تولید برق از تجدیدپذیرها در نواحی مختلف جهان تا 2040]18[ 
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کافی بخش عمده ی انرژی مصرفی آینده ی جهان ایفا خواهد کرد. اما ذکر یک 
نکته مهم بسیار ضروری است که مصرف کنندگان اولیه ی نفت در کشورهای 
پیشرفته ی صنعتی )OECD( برای حفظ سامت زیست محیطی جوامع خود 
چند سالی در تاش هستند تا جایگزین های مناسب و با آالیندگی کمتری برای 
نفت مصرفی خود بیابند و تاکنون نیز اقداماتی در این خصوص انجام داده اند که 
مقدار مصرف کنونی نفت برخی از آنها، حتی از اوج رقم خود در 20سال قبل 
کمتر شــده و تا 2040 و حتی قبل از آن نیز تعداد بیشتری از این کشورها از 

سهم نفت در سبد انرژی خود خواهند کاست. 
دوم اینکه، مصرف گاز طبیعی نیز در طول  25سال گذشته به طور مداوم از روند 
افزایشی برخوردار بوده و سهم آن در سبد انرژی مصرفی جهان از 22/1درصد 
در ســال2000 به رقم 23/9درصد در ســال2018 افزایش یافت. با توسعه ی 
صنعت جهانی گاز انتظار می رود تا ســهم آن از 23/9در صد در ســال2018 
)با رشد ســاالنه ی 1/6درصد( به حدود 30درصد و معادل سهم نفت در سبد 
انرژی مصرفی جهان تا سال2040 برسد. این افزایش مصرف نیز تا حدود زیادی 
جایگزین بخش مهمی از ذغال ســنگ مصرفی در تولید برق و یا فرآورده های 
نفتی در حمل ونقل و بخشی نیز به عنوان خوراک در مراکز صنعتی و پتروشیمی 
است. البته با توسعه ی تجدیدپذیرها تا سال2040، سهم مصرف گاز در مراکز 
مســکونی و تجاری و در تولید برق نیز تا حدودی نزولی خواهد شد. از طرفی 
آسیا همچنان تا سال2040، مهمترین تقاضاکننده ی LNG  در جهان خواهد 
بود و حجمی بالغ بر70درصد افزایش گاز مصرفی آن وارداتی و بیشتر به صورت 
LNG است. اما نکته ی مهم قیمت آن است که می تواند میزان حضور گاز را با 

توجه به شرایط بازار این منطقه تحت تاثیر قرار دهد. 
اروپا نیز به عنوان یک مصرف کننده ی مهم گاز، ترجیح می دهد تا به دلیل امنیت 
عرضه، بیشتر از روسیه گاز وارد کند که انتظار می رود تا 2040 مقدار واردات گاز 
مورد نیاز آن از یک سوم کنونی به یک دوم افزایش یابد زیرا تولید گاز آن منطقه 
تا آن موقع به نصف مقدار کنونی خواهد رسید. به عاوه، انتظار می رفت که از 
اوایل دهه ی2020 سهم صادرات جهانی گاز طبیعی مایع )LNG( از صادرات 

گاز طبیعی از طریق خطوط لوله پیشی گیرد که احتماال با شیوع بیماری کرونا 
اندکی با تاخیر اتفاق بیفتد و نکته ی آخر اینکه، در سناریوی "توسعه ی پایدار" 
که مدلی توسعه یافته تر از سناریوی "اعام شده" یا مرجع است. رشد مصرف گاز 
نیز از 1/6درصد به یک درصد کاهش می یابد و در مقابل، انرژی های کم کربن از 

جمله تجدیدپذیرها رشد تولید بیشتری خواهند داشت.
سوم اینکه، اشاره شده است که اگرچه ذغال سنگ به عنوان مهمترین سوخت فسیلی 
آالینده شناسایی شده و تاکنون سهم عمده ای از سبد انرژی مصرفی جهان را به خود 
اختصاص داده، لذا از چند ســال آینده با از رده خارج شدن نیروگاه های فرسوده، نرخ 
نزولی ســریع تری را در تقاضا تجربه خواهد کرد به طوری که انتظار می رود، سهم آن از 
27/2درصد سبد انرژی مصرفی جهان در سال2018 به 21درصد در سال2040 کاهش 
یابد که کمترین مقدار از انقاب صنعتی در قرن 18میادی تاکنون خواهد بود. از طرفی، 
ذغال سنگ در 25سال گذشته همواره سهمی بیش از 40درصد برق تولیدی جهان را 
به خود اختصاص داده بود اما در برنامه ی چشــم انداز2040، فقط سهم 13درصدی از 

افزایش مصرف انرژی در تولید برق  را دارا خواهد بود.
باالخره اینکه، سهم برق )هسته ای، آبی و تجدیدپذیرها( نیز در سبد انرژی مصرفی جهان 
از رقم 12/8درصد در ســال2000 به 15/3درصد در سال2018 افزایش یافت و انتظار 
می رود این رقم در سال2040 با سه برابر شدن مصرف آن نسبت به سال2018، سهم 

آن نیز در سبد انرژی مصرفی جهان به حدود 19درصد برسد. 
مهمترین مشــخصه ی مهم صنعت جهانی برق نیز طی این دوره ی 40ساله، کاهش 
اولویت دار ســهم مصرف ذغال سنگ و سپس گاز طبیعی با هدف کاهش آالینده های 
زیســت محیطی در تولید آن اســت و در نقطه ی مقابل، بهره گیری هرچه بیشــتر از 
انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود که در دوره ی 18-2000 با رشــد 50 برابری روبرو 
بود و از آنجا که بر اساس سناریوهای پیش رو، تاکید بر آن است تا از این پس، دنیا باید 
به سمت مصرف انرژی های با کربن کمتر حرکت کند و انرژی برق باید هسته ی مرکزی 
اقتصادهای مدرن در جهان باشــد. لذا، انتظار می رود که تجدیدپذیرها نیز با نرخ رشد 
ساالنه ی 7درصد، سهمی بیش از 40درصد رشد عرضه ی انرژی و بیشترین نقش را در 

تامین انرژی مورد نیاز جهان تا سال2040 دارا شوند.
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