مقاالت کاربرد ی/مروری

لـ شرایط جاری)
چشمانداز انرژی جهان تا   2040با تاکید بر نفت (بخش او 
عنایتا ...طاهرزاده* ،کارشناسارشد اقتصاد انرژی

چکیده

اطالعات مقاله

در حال حاضر دنیای انرژی مجموعهای از تناقضات و بینظمیها را در خود جای داده اســت .برای
تاریخ ارسال به د   اور99/05/08 :
مثال از تامین انرژی تمام مردم جهان صحبت میکنیم اما ،هنوز بخشــی از مردم نمیتوانند از برق
تاریخ پذیرش د   اور99/05/12 :
اســتفاده کنند و یا در حالیکه میبایستی برای حفظ سالمت ساکنان کرهی زمین با صرفهجویی در
اســتفاده از ســوختهای آالینده ،اقدامات موثرتری انجام دهیم ،آمار و ارقام حاکی از انتشار بسیار
باالی آالیندههای زیســتمحیطی است که هر روز نسبت به روز قبل رکوردار هستند ،یا در حالیکه
ادعا میکنیم با ســرعت بســیار باالیی بهســمت مصرف انرژیهای تجدیدپذیر حرکت میکنیم در
مقابل ،سیســتم امروز انرژی جهان همچنان وابســتگی شــدیدی به سوختهای فســیلی تا میزان
33/6درصد به نفت27/2،درصد به ذغالســنگ و 23/9درصد به گاز طبیعی دارد و ســایر تناقضات
و عــدم اطمینانهایی که نمیتوان برای آنها جواب مناســبی پیدا کرد .بنابراین ،این روزها بیش از
هر زمان دیگری الزم اســت تا تصمیمگیران حوزهی انرژی در کشــور دریابند که در کجای سیستم
انرژی جهان و ایران قرار گرفتهانــد و اینکه چگونه میتوانند منافع ایران را بهکمک امکاناتی که در
صنایع نفت ،گاز و پتروشــیمی داریم ،صیانت کنند .بههمین دلیل ،در این مقاله ســعی شده است تا
یــک معرفی اجمالی از موقعیت بخش انرژی کشــور در بازارهای انرژی جهان در اختیار خوانندگان
قرار گیرد و اینکه در صورت تاخیر و عدم برنامهریزی مناســب و بهروز چه فرصتهایی را از دســت
خواهیم داد.
ایــن مقالــه همچنین هیچ پیشبینی از اوضــاع آینده ارائه نمیدهد اما به مــا یادآوری میکند که
چگونــه یک مجموعــه از راهکارها و تصمیمهــای ممکن را برای آینده با توجه به شــرایط موجود
واژگان کلید ی:
جمعآوری کنیم و برای شــناخت بهتر چگونگی روابط میان بخشهای مختلف ســبد انرژی جهانی انــرژی ،2040چشــمانداز انــرژی،2040
انرژی و محیطزیست ،انرژی.
بهویژه نفت و گاز از آن استفاده کنیم.
تاریخ ارسال نویسند   ه99/05/08 :

مقدمه

هر چند با شــیوع بیماری کرونا در بیش از 200کشــور جهان از ابتدای
ســا لجاری میالدی ،چرخــهی زندگی برای بیــش از 6میلیــارد نفر از
جامعهی بشــری با مشــکالت بیرحمانهای روبرو شده و اقتصاد جهان را
تا ورطهی سقوط رســانده و باعث شد تا قيمت نفت در سه ماه اول سال
بهدلیل کاهش قابل مالحظهی تقاضا (تا 20میلیون بشــکه در روز) ،روند
نزولی شــدیدی را تجربه کند .لذا ،این انتظار نیز وجود دارد که با یافتن
واکســن آن ،بهتدریج زندگی مردم به شــرایط عادی خود بازگردد و در
نتیجه ســطح تقاضای انرژی و حاملهای آن بهویــژه نفت و گاز هر چند
با تاخیر به شــرایط اواخر سال 2019برسد.
از طرفــی ،در حالیکه گفته میشــود امنیت تامیــن انواع انرژی
ی عهد 
* نويسند    ه 
   هد   ار مکاتبات ( )e.thrz1956@gmail.com
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برای همهی نوع بشــر امکا نپذیر است ،اما هنوز حدود یک میلیارد
نفر از ســاکنان زمین از دسترســی به برق محروم هستند و یا در
حالیکــه دانشــمندان و محققین علوم زیستشناســی بیشــتر از
همیشــه ،حرف از کاهش گازهای گلخانهای و آالیند ههای ناشــی
از آن میزننــد ،داد هها و اطالعات جمعآوری شــده حکایت از آن
دارد که جهان در ســال 2018رکورد دیگری را در انتشــار انواع
آالیند ههای زیستمحیطی و آ بوهوایی ()Carbon emissions
با رشــد 2درصدی نسبت به سال 2017از خود بهجای گذاشته که
در هفت سال گذشته ســابقه نداشته است و یا اینکه ،وقتی انتظار
مــیرود تالش و حرکت بیشــتر بهســوی اســتفاده از انرژ یهای
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تجدیدپذیــر انجام شــود ،از ســویی دیگر ،شــرایط جاری زندگی
جوامع انســانی همچنان نیازمند سوختهای فســیلی بهویژه نفت
و گاز اســت و در نهایت اینکه ،در حالیکه بازار انرژی با عرضهی
هرچه بیشــتر نفت شــرایط آرامــی را طی میکنــد ،همواره یک
اضطــراب طوالنیمدت ژئوپلتیکی و مملــو از تنشها در این بازار
وجــود دارد .بههمین دلیل اســت که مراکز مطالعاتــی بینالمللی
معتبــر در بیشــتر کشــورهای پیشــرفته ،برای رهایــی از وقوع
ریســکها ،خطرات و عدم ثبات و اطمینان در بازار جهانی انرژی
و بهویــژه نفت بــا انتخاب ســناریوهایی ،خود را آمــاد هی مقابله
بــا آن میکننــد ]1[.اگرچه ،صنعت انرژی جهان در ســال2018
شــرایط زیر را دارا بود ،از جمله:
سبد انرژی جهان

در ســال ،2018مجمــوع انــرژی اولیــهی مصرفی جهان بــا مقداری
معــادل 13/8میلیارد تن معادل نفت ،از رشــدی 2/9درصدی نســبت به
ســال 2017برخوردار بوده که این رقم تقریبا دو برابر متوســط نرخ ده
ســال اخیر (1/5درصد) و بیشــترین نرخ رشــد از ســال 2010تاکنون
اســت .بیشتر کارشناسان انرژی این رشد بیســابقه را در ارتباط با رشد
بــاالی 3/7درصدی تولیــد ناخالص داخلــی جهان و تقویــت قیمتهای
نفت در ســال 2018میدانند و برخی دیگر وجود تعداد بیشــتر روزهای
گرم و ســرد این ســال را نسبت به ســا لهای قبل در کشــورهای مهم
مصر فکننــد هی انــرژی بهویژه آمریــکا (که از ســا لهای 1950تاکنون
بیســابقه بود) را نیز عالوه بر مورد فوق بیان کرد هاند.
بیشــترین رشــد مصرف انرژی در ســال 2018در بخش گاز بوده که
بیــش از 40درصد افزایش انــرژی مصرفی جهان (برابر بــا 167میلیون
تــن معــادل نفت) را در این ســال بهخــود اختصاص داده اســت .البته
ســایر حاملهای انــرژی (نفتخام ،ذغا لســنگ ،بر قآبی و هســتهای)
نیــز بنا به همان دالیل فوق ،رشــدی بیش از متوســط نرخ ده ســالهی
اخیر خود داشــتند ،اما در ایــن میان ،تجدیدپذیرها برای دومین ســال
پیاپی اســت که از نرخ رشــد قابل توجــه بهترتیب  14و 14/5درصد در
ســا لهای 2017و  2018برخوردار شــدند که مقدار آن در سال2018
برابــر بــا 71میلیون تن معادل نفت اســت .بههمیــن ترتیب ،پس از گاز
طبیعی و انرژ یهــای تجدیدپذیر ،بر قآبی با افزایــش مصرف 29میلیون
تــن معــادل نفت (2/2درصــد) ،نفت بــا 1/2( 55درصد) ،ذغا لســنگ
بــا 1/5( 54درصــد) و انرژی هســتهای بــا 14میلیون تــن معادل نفت
(2/3درصــد) ،هریک بهترتیب ســهمی از رشــد انــرژی مصرفی جهان
در ســال 2018را نســبت به  2017دارا بود هاند .الزم به یادآوری است
که افزایش ســهم رشد مصرف ذغا لسنگ در ســال 2018در مقایسه به
ســایر حاملهای انــرژی بهویژه از نوع فســیلی بهدلیل افزایش شــدید
قیمتهای نفت در این ســال نسبت به سال 2017است که در این مورد

برای مثال ،در ســال 2018نفتخام شــاخص برنت دریای شمال افزایش
قیمت 31/6درصدی و معادل 17/12دالر در هر بشــکه را داشت و همین
امر معموال کشــورهای با اقتصــاد ضعیفتر را مجبور میکنــد تا بهدلیل
ناتوانــی در تامیــن بودجــهی موردنیــاز ،از مصرف نفت و گاز بهســمت
ذغا لســنگ و حتی سوختهای ســنتی مانند ذغا لچوب و یا هیزم تغییر
مســیر دهند .بهعبارتی ،حاملهای انرژی با توجه بــه قیمتهای آنها در
بازار ســهم خود را تعریف میکنند.
از نظر جغرافیایی نیز کشــورهای چین ،آمریکا و هندوستان در مجموع
بیش از دوســوم (69/2درصــد) کل افزایش انــرژی مصرفی جهان را در
ســال 2018بهخود اختصاص داد هاند که در این میان هند ،7/9چین4/3
و آمریــکا 3/5افزایــش مصرف انرژی نســبت به ســال 2017داشــتند.
(نمودار )2البته رشــد مصرف انرژی در دور هی د هســالهی2000-2017
نیز بــرای هند برابر  5/2و چین 3/9درصد بوده که این رقم برای آمریکا
برابر با منفی 0/4درصد بوده اســت.
مصرف گاز طی ســا لهای 2000تا  2018از 2063میلیون تن معادل
نفت رشد متوســط ســاالنه 5/91درصد به رقم 3309میلیون تن معادل
نفت در ســال 2018رسید و از افزایش حدود 60/4درصدی در این دوره
برخوردار شــد و همین امر باعث شد تا ســهم آن در سبد انرژی مصرفی
جهــان از 22/1درصــد در ســال 2000به 23/9درصد در ســال2018
افزایش یابد.
مصرف جهانی ذغا لســنگ نیز در ســال 2000معــادل 2358میلیون
تــن معــادل نفت بــود که بــا رشــد متوســط ســاالنه 0/7درصد در
د هســالهی ،2007-17مقدار مصرف آن از 3718میلیون تن معادل نفت
در ســال 2017با 1/4درصد افزایش به 3772میلیون تن معادل نفت در
ســال 2018افزایش یافت .این روند افزایشــی در مصرف ذغا لسنگ نیز
موجب شــد تا سهم آن در ســبد انرژی مصرفی جهان از 25/3درصد در
ســال 2000به 27/2درصد در سال 2018افزایش یابد.
امــا ارقــام مقایســهای مصــرف انرژ یهــای تجدیدپذیــر در دور هی
زمانــی 2000-2018حاکی از رشــد  50برابری مصرف آنها اســت که
خــود پیام مهمــی را در مورد تغییر ترکیب ســبد انــرژی مصرفی آینده
جهان در مقایســه با نرخ رشــد منفی 6/1درصدی مصــرف نفت ،افزایش
60درصــدی مصرف ذغا لســنگ و حتی رشــد 61درصــدی مصرف گاز
طبیعی بهعنوان یک ســوخت فســیلی نســبتا پاک بیــان میکند .البته،
الزم بــه یادآوری اســت که بهدلیل آالیندگی بســیار باالی ذغا لســنگ
نســبت به نفت و گاز ،انتظــار میرود این روند افزایشــی در مصرف آن
پایــدار نباشــد ،بهطور یکــه بهتدریج با خــروج صنایــع و نیروگا ههای
قدیمی و ...با ســوخت ذغا لســنگ ،شــواهد کاهش روند مصرف آن در
ســبد انرژی مصرفی جهان بیشــتر نمایان خواهد شد]2[.
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مقاالت کاربرد ی/مروری

 1میــزان مصرف و تولید انواع حاملهای انرژی در جهان2000-18
 -ارقام :میلیون تن معادل نفت

* تولید معادل مصرف محاســبه شــده اســت

 -منبع :ســالنامههای آماری انرژی جهانـشرکت نفت ) 2010-19( BP

2000

2008

2010

2012

2014

2017

2018

2000 - 18
(درصد)

مصرف

3702

4143

4202

4298

4385

4607

4662

25/9

تولید

3597

3999

3977

4120

4223

4380

4474

24/4

مصرف

2063

2579

2714

2853

2917

3142

3309

60/4

تولید

2066

2605

2709

2858

2950

3162

3326

61/0

مصرف

2358

3503

3610

3797

3864

3718

3772

60/0

تولید

2301

3410

3601

3909

3966

3755

3917

70/2

هستهای *

مصرف

584

620

626

560

575

597

611

4/6

برق آبی *

مصرف

600

737

777

830

879

920

949

58/2

تجدیدپذیرها *

مصرف

11

124

171

239

320

490

561

5000/0

مصرف

9318

11706

12100

12577

12940

13475

13864

48/8

تولید

9159

11495

11861

12516

12913

13304

13838

51/1

قیمت نفت برنت دالر/بشکه

28/50

97/30

79/50

111/70

98/90

54/19

71/30

42/8

شرح

نفت

گاز

ذغالسنگ

جمع

 1نمودار روند مصرف انواع حاملهای انرژی در جهان1992-2018
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 -ارقام :میلیون تن معادل نفت
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 2نمودار درصد سهم هر یک از مناطق جهان در میزان رشد کل انرژی مصرفی در سال 2018

مصرف و تولید نفت
الف) مصرف نفت

در ســال 2018تقاضای نفت در جهان در مقایسه با سال 2017با افزایش
1/4میلیون بشــکه در روز مواجه شد و همین امر موجب شد تا قیمتهای
نفــت نیز در بازارهــای بینالمللی افزایش یابد .البتــه ،این افزایش قیمت
نــه بهدلیل تغییر افزایشــی قیمت تعادلی بازار نفت در مقایســه با ســال
قبــل از آن بود ،بلکه از دالیل مهم آن رعایت دســتورالعملها و توافقات
داخلی اعضای اوپک و ســپس اوپکپالس در کاهش تولید نفت و عرضهی
آن به بازار ،خروج موقتی بشــکههای ذخیر هســازی مازاد (خشــکی) و یا
ســرگردان در بازارهای جهانی نفت (روی آب) بوده اســت ،که اگر غیر از
آن بود قیمت نفت چنین رشــدی در قیمــت را تجربه نمیکرد .بههرحال
و علیرغــم افزایش قیمت ،دو کشــور چیــن و آمریکا بــا افزایش روزانه
بهترتیب  680و 500هزار بشــکه در روز بیشــترین ســهم را در افزایش
مصــرف نفت در جهان در ســال 2018و در مقایســه با ســایر کشــورها
داشتهاند.
بهعــاوه ،اطالعات جدول شــماره 1نشــان میدهد کــه ،در دو دههی
اخیــر ( ،)2000-2018نفــت همچنان ســهم عمد هی خود را در ســبد
انــرژی مصرفــی جهان حفــظ کرده ،امــا مقــدار آن از 39/7درصد کل
انــرژی مصرفی در ســال 2000بــه 33/6درصد در ســال 2018کاهش
داشــته اســت .اگرچه میزان مصرف آن از 3702میلیــون تن معادل نفت
(حــدود 76/9میلیون بشــکه در روز) در ســال 2000بــه 4662میلیون
تــن معادل نفــت (99/8میلیون بشــکه در روز) در ســال 2018افزایش
داشــته اســت .اطالعات اولیه نیز مصرف نفت را در ســال 2019بهمیزان
100/1میلیون بشــکه در روز نشــان میدهد ،که آمریکا با مصرف متوسط
روزانه 19/4میلیون بشــکه در روز ،چین بــا  ،14/1هند با  5/3و ژاپن با
3/8میلیون بشــکه در روز ،از بیشــترین مصر فکننــدگان نفت جهان در

نـشرکت نفت ) 2019( BP
 -منبع :سالنامهی آماری انرژی جها 

این سال بهشمار میروند.
کارشناســان نفتی منشــأ مهمترین عوامل موثــر بر این روند را از
ادامهی دوران شو کهای نفتی دهههای  1970-80و بهویژه افزایش
شــدید قیمتها در سال 1973و سپس تاســیس آژانس بینالمللی
انرژی در ســال 1974توسط کشــورهای مهم مصر فکنند هی نفت
بــا هدف انجــام همکار یهای بلندمدت و اســتراتژیک سیاســی و
امنیتــی میداننــد ،کــه بهمنظور کاهــش تاثیرپذیــری بازارهای
بینالمللــی انــرژی از شــو کهای بعدی نفت و کاهش ریســک و
خطرپذیری بیشــتر ناشی از شــرایط آن ،اقتصاد خود و متحدان را
بهکمــک صرفهجویی در مصرف نفت ،افزایــش کارآیی و بهر هوری
آن و توســعهی تولید و مصرف ســایر انرژ یها (گاز ،ذغا لســنگ،
بر قآبی ،هســتهای ،تجدیدپذیرها و ،)...وابســتگی خود را به نفت
وارداتــی به حداقــل مقدار ممکــن کاهش دهنــد .بههمینمنظور
مالحظه میشــود که در بیشتر کشورهای پیشــرفته و توسعهیافته
در آمریکا یشــمالی ،اروپا یغربی و شــرق دور (شــامل 37کشور
عضو  ،)OECD1با اتخاذ سیاســتهای آژانــس بینالمللی انرژی،
از ســا لهای اواخر دههی ،1990روند مصرف نفت آنها کندتر و یا
حتی منفی شــده اســت .بهعبارتی ،مصرف نفت در ایاالت متحده
آمریکا کــه در دهههای اخیــر بهعنوان بیشــترین مصر فکنند هی
نفت در جهان بهشمار میرود ،طی 18سال دور هی 2000-2018
از رقم 19/7میلیون بشــکه در روز به 20/5میلیون بشــکه در روز
رســید .بهعبارتی ،در طول حدود دو دهــه فقط افزایش 800هزار
بشــکهای در روز را تجربه کرده کــه البته افزایش حدود 500هزار
بشــکه از آن نســبت به سال 2017بوده اســت .در مقابل ،مصرف
نفت در اروپا طی این دوره ،کاهش حدود یک میلیون بشــکهای در
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روز (از  16/2به 15/3میلیون بشــکه در روز) را داشته که در این
میان ســه کشــور صنعتی و مهم مصر فکنند هی نفت منطقه و عضو
ســازمان  ،OECDآلمان ،فرانسه و ایتالیا بهترتیب با مصرف ،2/7
 2و 1/9میلیون بشــکه نفت در روز در سال 2000و پس از گذشت
18ســال ،بهترتیب به ارقام  1/6 ،2/3و 1/3میلیون بشــکه در روز
و در مجمــوع حــدود 1/4میلیون بشــکه در روز کاهش مصرف را
داشــتند و بقیهی کشــورهای منطقه نیز طــی این دور هی زمانی،
یــا افزایش بســیار کمی در مصرف نفت خود داشــتند و یا مصرف
نفت آنها نزولی شــده اســت .فقط ترکیه در این منطقه بیشــترین
افزایش در مصرف نفت (حدود 300هزار بشکه در روز) را در دورهی
 2000-18داشته است.
البته ،در شــرق دور نیز ژاپــن بهعنوان عضو دیگر گروه OECD
همیــن رونــد را در مصــرف نفت خــود تجربه کــرد بهطور یکه
مقــدار آن از 5/5میلیون بشــکه در روز در ســال 2000با کاهش
1/6میلیــون بشــکه در روز ،به رقم 3/9میلیون بشــکه در روز در
ســال 2018کاهش یافــت بهویژه آنکه ،بر اســاس برنامهای که از
اواســط دههی 1990صنعت انرژی آن کشــور در راستای کاهش
وابســتگی به نفت از دولت دریافت کرد ،وظیفه داشــته تا بهتدریج
و بــا تعطیلی برخــی از مراکز پاالیش خود ،هر ســال از مصرف و
واردات نفــت خود بکاهد .ژاپــن تقریبا 100درصــد نفت مصرفی
خــود را وارد میکنــد و ایجاد هر شــوک در بــازار جهانی نفت،
اقتصاد آن کشــور را تحتتاثیر شدیدی قرار میدهد.
اما در مقابل ،کشــورهایی که همچنان در مســیر ابتدایی رشــد و
توســعه قرار داشــتند (چین ،هند ،خاورمیانه ،آسیا یمرکزی و)...
و نفــت نیز بهعنوان موتــور متحرکه ،برای اقتصــاد آنها از اهمیت
باالیــی برخوردار بــوده ،روند مصرفی بیشــتری از انرژ یها بهویژه
نفت را تجربه کردند کــه البته همین روند نیز بهمیزان زیادی تابع
تغییرات قیمت نفت در این ســا لها بوده است .بهطور یکه ،مصرف
نفت در منطقهی خاور دور (بهجز کشــورهای ژاپن و کر هی جنوبی
از اعضای ، OECDاز 15/7میلیون بشــکه در روز در سال2000
به 32میلیون بشــکه در روز در ســال 2018با بیش از 104درصد
رشــد ،بیشــترین روند مصرف نفت را در جهــان در فاصلهی این
ســا لها دارا بودند که در این میان ســهم دو کشــور چین و هند
بهترتیــب از  4/7و 2/3میلیــون بشــکه در روز در ســال2000
(44/6درصد مصرف منطقه) به  13/5و 5/2میلیون بشــکه در روز
در ســال 58/4( 2018درصد مصرف منطقه) ،از بیشــترین مقدار
نفت مصرفی در خاور دور برخوردار بودند .این دو کشــور همچنین
در ســال 2018بهترتیب حــدود  700و 300هزار بشــکه در روز
نفت بیش از ســال 2017تقاضا داشــتهاند .پس از آن کشــورهای
منطقــهی خاورمیانــه (بهویژه حــوز هی خلیجفارس) هســتند که
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مقــدار نفت مصرفی آنها در این دوره از 5/1میلیون بشــکه در روز
با  78/4رشــد به 9/1میلیون بشــکه در روز افزایش داشته است.
کشورهای حوز هی آسیای مرکزی و روســیه و همچنین کشورهای
منطقــهی آمریکای التیــن و آفریقا نیز مصرف نفــت آنها بهترتیب
از  4/9و 3/2میلیــون بشــکه در روز بــه  4/1 ،6/8و 1/5میلیون
بشــکه در روز افزایش داشــته اگرچه هریک از این کشورها نسبت
به ســال 2017تقریبا از مقــدار مصرف یکســانی برخوردار بودند.
بهعبارتــی در مجمــوع ،میــزان نفت مصرفی کشــورهای حوز هی
"غیرعضــو  "OECDدر دور هی بلندمــدت  ،2000-2018از
28/6میلیــون بشــکه در روز در ســال 2000با افزایشــی بالغ بر
23/8میلیون بشــکه در روز (78درصد) ،به 52/4میلیون بشکه در
روز در سال 2018افزایش داشته است.
هما نطور که مالحظه میشــود ،مقدار مصرف نفت در کشــورهای
توســعهیافته علیرغم حفظ و ارتقا ســطح رفاه مردم کشــور خود
بــه کمک انرژ یهای جایگزین نفت ،از ســال 2005تاکنون نه تنها
افزایشــی در روند نفت مصرفی خود نداشتند بلکه در دور هی مورد
مطالعه دو دههی اخیر و با گذشــت 18ســال کاهش رقمی حدود
800هــزار بشــکه در روز را نیز تجربــه کردند .بیشــترین کاهش
مصرف نفت منطقه  OECDطی دور هی فوق نیز در ســال2014
و با کاهش رقم 3/5میلیون بشــکه در روز نســبت به ســال2000
مورد اشــاره قــرار گرفته که البتــه بخش مهمــی از این کاهش
مصرف نیــز در نتیجهی وجود ســایهی قیمتهای بــاالی نفت بر
بازار طی ســا لهای  2011-13و حتی خود ســال 2014نیز بوده
است.
الزم اســت اشــاره شــود که ارقام مربوط به نفت مصرفی در جهان شامل
میعانات گازی ،مایعات گازی ،نفت ،بیودیزل و ســایر مشــتقات مشابه نیز
میباشــد که بهعنوان خوراک صنعت پتروشــیمی و همگام با توسعهی این
صنعــت در جهان ،ارقام مصرفی ایــن فرآورد هها نیز در ارقام نفت مصرفی
کشورها لحاظ میشود.
ادار هی اطالعات انرژی آمریکا( ، )EIAبهعنوان یکی از موسســات
مطالعاتــی معتبر انــرژی در جهان در تاز هتریــن گزارش خود در
ژوئیهی ســال ،2020برآورد خود از کاهش میزان تقاضای جهانی
نفــت در ســال ۲۰۲۰را ۸/۱۵میلیون بشــکه در روز دانســته که
در مــاه ژوئن بهدلیل وجود تاثرات بیشــتر بیمــاری کرونا رقم آن
۸/۳۴میلیــون بشــکه در روز بــود .بهعبارتی ،این موسســه انتظار
دارد متوســط مجموع تقاضــای جهانی نفت در ســال ۲۰۲۰برابر
۹۲/۹۲میلیون بشــکه در روز و در ســال ۲۰۲۱نیز ۹۹/۸۸میلیون
بشکه در روز باشــد .تقاضای جهانی نفت برای سال ۲۰۱۹بهمیزان
۱۰۱/۰۴میلیون بشــکه در روز بوده که در مقایســه با سال2018
از رشــد حدود 1/7درصد برخوردار اســت .براساس برآورد ،EIA
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میــزان تقاضــای جهانی نفت در ماه ژوئن و در مقایســه با آوریل،
در پی از ســرگیری فعالیتهــای اقتصادی پس از برداشتهشــدن
محدودیتهــا ،بهمیزان ۱۰میلیون بشــکه در روز افزایش داشــته
اســت .در همین حــال عرضهی نفتخــام در این بــاز هی زمانی
۱۲میلیون بشــکه در روز کاهش داشــته که ناشی از کاهش تولید
اتحاد تولیدکنندگان اوپکپالس( )OPEC+و بســته شــدن چا هها
و کاهــش تولید در آمریکا و کانادا بوده اســت .این اداره همچنین
انتظار دارد که در پی افزایش تقاضا تا پایان ســال ،۲۰۲۱مجموع
ذخایــر تجاری نفــت ( ) Comecial stockجهــان نیز کاهش
یابد ،که در صورت وقوع چنیــن اتفاقی یکی از اهداف اوپکپالس
در ایجاد ثبات بازار و تقاضا برای نفت اوپک بیشــتر محقق خواهد
شد.
ب) تولید

بــرای تامین رونــد فزایند هی نفــت موردنیاز جهان ســرمایهگذار یهای
بســیاری نیــز طی ایــن دو دههی اخیــر و حتی قبل از آن انجام شــده
و هماکنــون نیز ،علیرغــم وجود عدم ثبات در بــازار و وجود قیمتهای
پاییــن نفت در برخی از کشــورهای مهــم تولیدکننــده از جمله :کویت،
عــراق ،ایران ،امارات متحــد هی عربی این فعالیتها هرچنــد با تاخیراتی
ادامه دارد.
اما مهمترین تحوالت در صنعت جهانی نفت به دو واقعهی مهم نیز اشــاره
دارد .اول اینکه کشــورهای پیشــرفتهی صنعتی که نفت را موتور توسعه و
ترقی خود میدانســتند و میخواستند از شــو کهای مهم نفتی بهویژه از
منطقهی مهم خلیجفارس در خاورمیانه در امان باشــند ،با تاسیس آژانس
بینالمللی انرژی اســتراتژی کاهش وابســتگی خود را بــه نفت آن منطقه
دنبال کردند و توانســتند با توســعه و گسترش ســرمایهگذار یهای خود
در نقاطــی دیگر از جهان (اروپا ،آفریقا ،آمریــکای التین و )...برای تولید
نفت و گاز و بهکارگیری ســایر انرژ یها در ســبد مصرفــی خود ،افزایش
کارآیی انرژی و ...مصرف و واردات نفت خــود را مدیریت و کنترل کنند.
دوم اینکــه ،آمریکا بهعنــوان بزر گترین مصر فکننــد هی نفت در جهان
از ســال 2005با اجرای ســرمایهگذار یهایی در صنعت نفت و گاز شــیل
موفق شــد بهکمک این انقالب تکنولوژیکی هم ســاختار اقتصادی خود را
متحول کنــد و هم معادالت بازارهای جهانی نفت را تغییر مســیر دهد و
در مدت زمــان کوتاهی خالص واردات نفت خود را از 12میلیون بشــکه
در روز در ســال 2005به کمتر از 3میلیون بشــکه در روز در سال2018
کاهش دهــد .تولید نفتشــیل آمریــکا بهترتیب در ســال 2007روزانه
1/7میلیون بشــکه ،در سال 2011روزانه  ،1/9در سال 2015روزانه 5/2
و باالخــره 7/7میلیون بشــکه در روز در ســال 2019بــوده ،بهطور یکه
پس از چند دهه و در ســپتامبر ســال 2019توانست شــرایط خود را از
یــک واردکنند هی خالــص نفت ،به یک صادرکنند هی خالــص تبدیل کند

و بالفاصله پس از ســه ماه متوالی ،در مــاه نوامبر 2019خالص صادرات
مــواد نفتی خــود را نیز به حداکثــر مقدار ممکن افزایــش دهد .در این
ماه ،ایــاالت متحده آمریکا روزانــه حجمی بالغ بر 5/8میلیون بشــکه در
روز نفتخــام وارد کرد و در مقابل اقدام به صدور روزانه 3میلیون بشــکه
نفتخــام کرده بود .بههمیــن ترتیب ،روزانه حجمی معــادل 2/2میلیون
میلیــون بشــکه انــواع فرآورد ههای نفتــی وارد و در مقابــل 5/8میلیون
بشــکه در روز انــواع فرآورد ههای نفتــی (میان تقطیرها ،انــواع بنزین و
ســوخت جت) صادر کرد ،که رقــم خالص صدور مــواد نفتی (نفتخام و
فرآورده) آن به 800هزار بشــکه در روز رسید که از نظر رکورد ماهانه از
سال 1973تاکنون (حدود پنج دهه) ،ســابقه نداشته است .انتظار میرود
که برای ســال 2020این شــرایط همچنان ادامه داشته باشــد و آمریکا
بتواند روزانه تا 800هزار بشــکه در روز مــواد نفتی (نفتخام و فرآورده)
صــادر کند و برای ســال 2021نیز رقــم آن را به 1/4میلیون بشــکه در
روز افزایــش دهد که بــا تحقق این برنامه نیز بــرای اولین بار خواهد بود
کــه ایاالت متحده آمریکا موفق میشــود تا بهطور ســاالنه و مســتمر از
صادرکنندگان مهم مواد نفتی باشــد ،اگرچه در طول ســا لهای  2020و
 2021بهترتیــب با واردات روزانه  3/9و 2/9میلیون بشــکه در روز انواع
نفتخام ســنگین موردنیاز پاالیشــگا هها ،همچنان از واردکنندگان خالص
نفتخام در جهان بهشــمار خواهد رفت]3[ .
البته ،آمریکا همچنین با افزایش تولید روزانه 2/2میلیون بشــکه نفتشیل
در سال 2018نسبت به  ،2017بیشترین سهم را در افزایش تولید جهانی
نفت داشــته ،که به تنهایی معادل تولیــد کنونی صنعت نفت مکزیک بوده
و ایــن رکــورد همچنین در هیچیک از کشــورهای جهان تاکنون ســابقه
نداشته اســت(.نمودار )3پس از آمریکا ،کانادا نیز با 410هزار و عربستان
ســعودی با 390هزار بشــکه در روز افزایش تولید داشتهاند اما این ارقام
در افزایــش تولید متقابــا با کاهش تولید کشــورهای ونزوئــا بهمیزان
580هــزار بشــکه در روز و ایران بهمیزان 310هزار بشــکه در روز خنثی
شــده اســت .اطالعات مقدماتی نیز تولیــد نفت جهــان را 80/6میلیون
بشکه در روز نشــان میدهد که آمریکا با متوســط روزانه 15/04میلیون
بشــکه در روز ،عربســتان بــا  ،12روســیه  10/8و عراق بــا 4/4میلیون
بشــکه در روز مهمترین تولیدکنندگان نفت جهان در این ســال بود هاند.
بدو نشــک با ورود نفتشــیل به بازار معادالت فروش نفت نیز تحتتاثیر
قرار گرفــت و بهعبارتی از آنجا که بشــکههای نفت صادراتی از سراســر
جهــان بهویژه حوز هی خلیجفارس بــه آمریکا بهعنوان یک بازار مســتمر
و امــن نــگاه میکردند و در طول چنــد دهه به آن اتکا و نیاز داشــتند،
در رقابت با هــم بهدنبال بازاری جایگزین بهویــژه در خاور دور از جمله
بازارهــای مهم چین و هند باشــند که البته بخشــی از این بشــکهها هم
بدون مشــتری در آ بهای جهان ســرگردان و یا در زیر حبس شدند.
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مقاالت کاربرد ی/مروری

 3نمودار الف) بیشترین افزایش تولید توسط تولیدکنندگان نفت ب)تغییر میزان تولید ساالنه نفت توسط تولید کنندگان ()2005-18
منبع :سالنامهی آماری انرژی جهانـشرکت نفت ) 2019( BP

در ایــن زمان و بــا افزایش قیمتهای نفت به باالتــر از 110دالر در هر
بشکه در فاصلهی سالهای  ،2011-13کشورهای صادرکنندهی نفت را
به اجرای طرحهای بلندپروازانه با بودجهی بســیار باال تهییج کرد ،چراکه
انتظار داشــتند روند افزایشــی قیمت نفت در بازار همچنان ادامه داشته
باشد .لذا صادرکنندگان نفت حداکثر تالش خود را برای تولید و عرضهی
نفــت به بازار انجام دادند بهطوریکه اوپک در فاصلهی ســالهای2010
تــا  2014حجمی تا 2/7میلیون بشــکه در روز به تولید خود اضافه کرد.
روسیه نیز که همانند اوپک به درآمدهای صادراتی نفت وابستگی شدیدی
داشــت در رقابت با اوپک در ایــن فاصله بهتدریج بــر تولید و عرضهی
اضافــی نفت خود به بازار تا 500هزار بشــکه در روز افزود .این شــرایط
در حالی اتفاق میافتاد که با شــروع افزایش قیمتهای نفت ،کشورهای
اروپایــی بهتدریج از میزان واردات و مصرف نفــت خود در این فاصلهی
زمانی تا 1/3میلیون بشــکه در روز کاســتند .مصرفکنندگان مهم نفت
در آســیا و خاور از جمله چیــن و بهویژه هند نیز که بــه نفت وارداتی
ارزان برای حفظ روند رشد ســریعتر اقتصادی خود نیاز داشتند ،مجبور
شدند در قیمتهای باالی نفت از رشد تقاضای مورد انتظار خود بکاهند.
بهطوریکه در مجموع مازاد عرضــهی نفت در بازار در روزهایی از اواخر
دورهی فوق تا 2/6میلیون بشکه در روز نیز میرسید.
ی جهانی
عرضــهی نفت زیاد در بازار موجب کاهش چشــمگیر قیمتها 
نفت در ســالهای  2014-16شد لذا ،تشدید مشکالت اقتصادی در این
گروه از تولیدکنندگان ،حصول توافق در خصوص کاهش حجم تولید نفت
در اواخر سال 2017را ضروری کرد .زیرا ،پس از توافق اولیهی کشورهای
عضو اوپک در نوامبر ســال 2016برای کاهش تولیــد و ایجاد تعادل در
بازار و حتی اجرای تالشهایی برای کاهش موجودی ذخایر تجاری نفت
بهمیزان متوسط پنج سال گذشتهی آن ،مصمم شدند تا رقابت با یکدیگر
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را برای کســب سهم بیشــتر بازار کنار گذاشته و فرمولهای قیمت خود
را نیز بهصورت متعادل و متناســب با یکدیگر تعیین کنند .البته ،روسیه
در ابتــدای امر خود را با اوپک همراه نمیدانســت و علیرغم آنکه بارها
توافــق تلویحی خود بــا اوپک را بیان میکرد امــا در عمل آن را رعایت
نمیکرد .لیکن افزایش تدریجی نفت مازاد و بدون مشتری در بازار ،فشار
بــر قیمتها را بیشــتر کرد و همین امر عربســتان را بهعنوان عضو مهم
اوپــک وادار کرد تا عالوه بر اجرای محدودســازی تولید و عرضهی نفت
توســط اعضا ،تفاهمنامهای نیز با روســیه در مورد محدود کردن ســطح
تولید منعقد کند.
باالخــره ،در ژوئن 2017اوپک و روســیه و ســایر متحدیــن وی که به
اوپکپالس( )OPEC+معروف شــدند توافق کردند تا با همکاری خود
به توافقنامهی کاهش تولید برنامهریزی شــده مبتنی بر تقاضای فصلی
در بــازار را بهصورت 100درصد رعایت کنند و بــا پیگیری وقایع بازار و
تولید کشورهای خارج از توافق به ثبات بازار نفت با قیمتهای منطقیتر
اقدام کنند که تــا هماکنون نیز ادامه دارد .اوپــک همچنین معتقد بود
که با کمک ســایر تولیدکنندگان غیراوپک ،هم به محدودهی رقم تولید
بــا ثبات در بازار نزدیکتر خواهند شــد و هم خواهند توانســت با ورود
غیرمترقبــهی ونزوئال ،لیبی و ایران به مجموعهی تولیدکنندگان موجود،
شــرایط همکاری میان اعضا و کل مجموعهی اوپکپالس نیز بهتر مهیا
شود .البته ،کاهش تولید برای رســیدن به قیمت باالتر ،میتواند موجب
افزایش تولید نفتشــیل آمریکا نیز شــده و ضمن کاهش مجدد قیمت
نفت ســهم بازار نفت تولیدکنندگان اوپک مجددا کاهش یابد .بهعبارتی،
تا زمانیکه نفتشــیل در بازار وجود دارد ،این مشکل مهم در پیش روی
تولیدکنندگان نفت اوپک وجود خواهد داشت]4[.
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پ) ظرفیت پاالیشی

میزان نفتخام خوراک پاالیشــگا ههای جهان در ســال 2018نســبت به
ســال 2017با افزایش 960هزار بشــکه در روز روبرو شــد ،که نسبت به
افزایش 1/5میلیون بشــکه در روز ســال 2017در مقایسه با سال قبل از
آن ،از افزایــش کمتری برخوردار بوده ،اگرچه نــرخ بهر هبرداری از مراکز
پاالیشــی جهان در این سال در مقایسه با سا لهای دور هی  2007-17به
بیشــترین مقدار خود رسیده است.
ظرفیت پاالیشــی نفت جهان در سال 2000بهمیزان 82/4میلیون بشکه
در روز بود که با افزایش مصرف انواع فرآوردههای نفتی ،ظرفیتسازیها
نیز در ادامهی سالهای دههی 1990و پس از آن ادامه یافت بهطوریکه
حجــم آن بــا 21/4درصــد افزایش بــه 100میلیون بشــکه در روز در
سال 2018رسید .در ســال 2000بهترتیب آمریکا با 16/9میلیون بشکه
در روز ،چین با  ،5/9روسیه  5/5و ژاپن با 5میلیون بشکه در روز بیشترین
ظرفیت پاالیش نفت را در جهان دارا بودند و بیشترین ظرفیت پاالیش با
حجمی معادل 44/4میلیون بشــکه در روز و سهم 54درصدی نیز متعلق
به کشورهای پیشــرفته و صنعتی ( )OECDبود .در فاصلهی سالهای
 2000-18کشورهای چین ،هند و آمریکا بهترتیب با احداث 2/8 ،10/3
و 2/1میلیون بشــکه در روز ظرفیت پاالیشی ،بیشترین فعالیت را در این
خصوص انجام دادند .در نتیجهی این اقدام ،ســهم کشورهای OECD
بــا افزایش جزئی بــه رقم 44/5میلیــون بشــکه در روز (44/5درصد)
رسید اما ظرفیت پاالیشــی اروپا با کاهش 2/2میلیون بشکهای از 17/9
بــه 15/7میلیون بشــکه در روز تنزل یافت و ســهم آن در مقایســه با
ســال 2000از 21/7درصد به 15/7درصد کاهش یافت .در حالیکه سهم
بقیهی کشورها (غیرعضو  )OECDدر ســال 2018با مجموع ظرفیت
55/5میلیون بشــکه در روز ،از 38درصــد کل ظرفیت پاالیش جهان در
ســال 2000به رقم 55/5درصد افزایش یافت که ظرفیتســازی معادل
9/8میلیون بشکه در روز (هر دو سال 500هزار بشکه در روز) در چین ،از
نکات برجســتهی توسعهی صنعت پاالیش جهان در دورهی مورد بررسی
بهشمار میرود.
در خاورمیانه نیز ظرفیت پاالیشــی در امــارات متحده عربی از 630هزار
بشــکه در روز به 1/2میلیون بشــکه در روز ،عربستان سعودی از  1/9به
 2/8و ایــران نیز از  1/7به 2/2میلیون بشــکه در روز ،بیشــترین افزایش
را طی این دوره داشتند.
در مقابل ،ظرفیت مراکز پاالیشــی ژاپن طی دورهی زمانی  2000-18از
رقم  5به 3/3میلیون بشــکه در روز کاهش یافت .البته عالوه بر ژاپن در
آسیا ،ظرفیت پاالیشی کشــورهای  OECDدر منطقهی اروپا از جمله
ایتالیا در دورهی مورد بررســی از  2/5به 1/9میلیون بشکه در روز ،آلمان
از  2/3به  ،2/1فرانسه از  2به  1/2و انگلستان نیز از  1/7به 1/2میلیون
بشکه در روز کاهش ظرفیت داشتند.
از طرفی فعالیت هر پاالیشگاهی رابطهی مستقیمی با هزینههای پاالیشی

هر بشکه نفتخام خوراک ،قیمت نفتخام خوراک ،میزان انعطافپذیری
یا مقیاس سادگی یا پیچیدگی پاالیشگاهها برای اجرای یک ترکیب بهینه
در تولید مقادیر مشــخصی از هر فرآورده در زمانی خاص ،آگاهی نسبی
از میزان تقاضای فرآوردههای تولیــدی در بازارهای مصرف و پیشبینی
تحــوالت و روند آیندهی تقاضا در آن بازارها ،آگاهی مداوم از قیمت انواع
فــرآورده با کیفیتهای متفاوت در هر بازار مصرف (داخلی یا بینالمللی)
و در نهایــت ارزیابــی هزینههای بیمه و ارســال محصــوالت تولیدی و
ذخیرهسازی آنها در نزدیکی بازار مقصد دارد که در هر یک از این پارامترها
و مراحل اجرایی مربوط به آنها هزینهها و ریســکهای بازاری خاص خود
را دارد .بههمینمنظور اســت که برخی پاالیشگران معتقدند که بهدلیل
هزینههای زیاد عملیاتی ،معمــوال در قیمتهای باالی خوراک نفتخام،
ســودآوری و توجیه اقتصادی بیشتری وجود دارد و هرچه حاشیهی سود
بیشــتری برای پاالیشگران وجود داشته باشــد ،ظرفیت تولیدی خود را
افزایش خواهند داد و بالعکس .در نهایت اینکه هر پاالیشــگاه بر اســاس
دورههای فصلی در ســال و آبوهوای منطقــه و میزان تغییرات تقاضای
آن منطقه ،نســبت به چگونگی ترکیب میزان تولید فرآوردهی مناسب و
قابلعرضه در بازار اقدام میکند که مهمترین شاخص آن نیز اصطالحا به
"کرک آن فرآورده" اطالق میشود که یک محاسبهی ساده برای تعیین
حاشیهی ســود تقریبی هر فرآوردهی تولیدی و بر اساس اختالف قیمت
بازاری هر بشــکه از آن فرآوردهی تولیدی و نفتخام شاخص در آن بازار
را بیان میکند ،بهطوریکه پس از کسر هزینهی تولید هر بشکه فرآورده،
هرچه این اختالف به نفع یک یا چند فرآوردهی سبک (بنزین اتوموبیل،
بنزین هواپیما ،انواع نفتا و ،)...میانتقطیر (نفتگاز ،نفت ســفید و سوخت
جت) و یا سنگین (نفتکوره) بیشــتر باشد پاالیشگران ترکیب نفتخام
خوراک مناســب خود را برای تولید حداکثــر مقدار آن فرآورده برای آن
دورهی زمانی بهکار میگیرند.
البتــه ،اخیرا که قوانین زیســتمحیطی به نحو چشــمگیری ســایهی
سنگین خود را با دســتورالعملهای کنفرانس پاریس بر نحوهی فعالیت
شــرکتهای اکتشــافی و تولیدکنندگان نفت ،پاالیشــگران ،موسسات
حملونقل و دارندهی خطوط انتقال مواد نفتی و تاسیســات ذخیرهسازی
گســترش داده و حتی در بخشهــای گاز و بهویژه ذغالســنگ نیز بر
اســاس اهداف کنفرانس آبوهوایی پاریس در نوامبر  ،2018جرایمی بر
حســب میزان آالینگی (دالر بهازای هر تن  Co 2تولیدی) در نظر گرفته
شده اســت ،هزینهی تولید انواع فرآوردهی نفتی با استانداردهای جدید
زیســتمحیطی نیز افزایش یافته و فشار زیادتری را بر پاالیشگران برای
تولید فرآوردهی تمیزتر وارد کرده اســت .بههمین دلیل است که با توجه
به افزایش هزینههای پاالیشــی و تقاضای ضعیف در برخی نواحی جهان،
فعالیت برخی مراکز پاالیشــی متوقف میشوند که از جهاتی بهویژه برای
صادرکنندگان نفتخام و فرآورده قابل توجه است.
بهعبارتــی دیگر ،با تعطیلی مراکز پاالیشــی در یک ناحیــه ،معموال تقاضا
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مجددا در پاالیشــگاه مورد اســتفاده قرار میگیرد ،لذا بهدلیل محدودیت
مقــدار ،بازارهای محدودی نیز دارند که اطالعــات آن بهطور مدون قابل
دســترس نیســت ،اگرچه معموال گاز مایع ،قیر ،حال لهــا و روا نکنند هها
و کک در بازارهــای داخلــی و بینالمللــی قابل تجــارت و خریدوفروش
هستند .

بــرای نفتخام خوراک پاالیشــگا ههای آن ناحیه کاهــش خواهد یافت و
بالعکــس .بنابراین اگرچه در برخی کشــورهای اروپایی و یا ژاپن ظرفیت
پاالیشــی آنها کاهش یافته اما همین کشــورها میتوانند تقاضای بالقو های
برای صادرکنندگان فرآورده از ســایر نواحی باشند .احداث مراکز پاالیشی
جدیــد با هدف تولید فرآورد ههای نفتی با اســتاندارد باال در کشــورهای
عربســتان ،امارات و کویت از ســال 2017از جمله این فعالیتها هستند
که دســتاندرکاران آن عالوه بر اقدامات قبلی خود در این خصوص تالش  -1بنزین
میکنند تا با هدف افزایش بیشــتر ارزش افــزوده نفتخام تولیدی ،ضمن بنزین مهمترین فرآورد هی نفتی و ســبک تولیدی در پاالیشگا هها بهشمار
حضــور بیشــتر در بازارهای بینالمللــی نفت و فــرآورده امنیت تقاضای میرود که بهدلیل سهم قابلتوجه تقاضای آن برای مصرف در خودروهای
ســبک ،در بازارهای جهانــی از ارزش و اهمیت بســیار باالیی برخوردار
نفتخام تولیدی خود را دوام بیشــتری ببخشند.
اســت .از طرفی ،با افزایش تقاضا برای خودرو در کشــورهای پیشرفتهی
صنعتــی و نقش مهــم و مداوم آن در زندگی روزانــهی مردم آن نواحی،
ج) مصرف فرآورد ههای نفتی
بــا مطالعــهی روند مصــرف مجموعــهی حاملهــای انــرژی در جهان ،مصرف انواع ســوخت خودرو از جمله انواع بنزین نیز افزایش چشــمگیری
کشــورهای توســعهیافته و یا جوامع پرجمعیت میتــوان به الگوی زندگی پیــدا کرد که عالوه بر مشــکل تامین تقاضــای موردنیاز از طریق واردات
مردم آن بهتر پی برد و بر اســاس برنامهریزی و زیرساختهای اجرا شده نفتخــام ،از نظــر محیطزیســتی نیز مشــکالتی را برای ســامتی مردم
در مراحــل و دور ههای مختلف این امکان فراهم میشــود تا چشــمانداز فراهم کرد .لذا از ســا لهای دههی1980مقرر شــد تا عــاوه بر افزایش
روشــنتری را از عــادات رفتاری این جوامــع و چگونگــی مصرف انواع بهر هوری و ارتقا کیفیت ســوخت مصرفی خودروها ،شــرایط سالمســازی
انــرژی در بخشهای مختلف صنعتی ،کشــاورزی ،تجاری و خانگی برای محیطزیســت مراکز شــهری نیز مورد توجه قرار گیــرد ،بهطور یکه پس
از آن بــا پیگیری اهداف پروتکل کیوتو در ســال 1997و کنفراس پاریس
ســا لهای پیش ِرو در کوتا همدت ،میا نمدت و بلندمدت دریافت.
اما از آنجا که نفت در دو دههی اخیر نیز ســهم عمد های از ســبد انرژی محدودیتهای شــدیدی برای شــرکتها و موسســاتی که در این راستا
مصرفی بیشــتر مردم جهــان را به خود اختصــاص داده و انتظار میرود فعالیت میکنند ،اعمال شــد]5[.
برای ســا لهای آتی نیز این ســهم قابلتوجه باشــد لــذا ،مطالعهی روند در ســال 2018مجمــوع تعــداد خودروهای شــخصی و عمومــی بالغ بر
مصــرف انــواع فرآورد ههای نفتــی در ســا لهای اخیر میتوانــد تصویر 1421/9میلیــون دســتگاه بود که از این تعداد 1057/8میلیون دســتگاه
روشــنتری از چگونگــی حضور و نقش آنهــا در زندگی آیند هی مردم آن خودروی شــخصی و حدود 364/1میلیون دســتگاه خودروی عمومی و با
منطقــه ارائــه کند .لذا ،در ادامــه تصویری خالصه از رونــد مصرف انواع ســوخت دیزل بوده اســت .با توجه به مصرف 32/7میلیون بشکه در روز
فرآورد ههــای مهم نفتی (بنزین ،نفت ســفید ،نفــتگاز و نفتکوره) در بنزین در جهان در ســال 2018میتوان گفت که متوســط بنزین مصرفی
در هر خودرو در این ســال تقریبا معادل 4/9لیتر در روز بوده اســت که
نواحی مختلف جهان ارائه میشــود.
در ســال 2018در مجموع ،روزانــه 99/8میلیون بشــکه انواع فرآورد هی ایــن رقم در ســا لهای  2000و  2010بهترتیب تقریبــا معادل  7/01و
نفتی در نواحی مختلف جهان مصرف شــد که در مقایســه با ســال6/23 2017لیتــر در روز بود .بــا نگاهی به رونــد نزولی مقدار متوســط بنزین
رشــدی معادل 1/5درصد داشــته و متوسط نرخ رشــد ساالنهی آن برای مصرفی در خودروهای شــخصی از سال 2000به این سو ،مالحظه میشود
سا لهای  2007-17معادل 1/2درصد بوده اســت .از این مقدار ،حجمی که ،صنایع خودروســازی جهان با ارتقا تکنولــوژی تولید انواع خودرو در
بالــغ بر روزانه 32/6میلیون بشــکه (32/6درصد) آن انــواع بنزین (و به فاصلــهی تقریبا دو دهه از مصرف روزانــهی بنزین در هر خودرو بهترتیب
مقدار بســیار کم نفتــا)36/1 ،میلیون بشــکه در روز (36/1درصد) انواع حدود 2/11لیتر (30/1درصد ) و 1/33لیتر (21/3درصد) در روز نســبت
نفــتگاز و نفــت ســفید7/2 ،میلیون بشــکه در روز (7/2درصــد) انواع بــه ســا لهای  2000و  2010کاســتند و بهعبارتی ،ضمــن صرفهجویی
نفتکوره و بقیه 23/9میلیون بشــکه در روز (23/9درصد) شــامل ســایر در میــزان بنزین مصرفی خودروهای شــخصی و افزایــش کارآیی آنها ،از
فرآورد ههــای نفتی از جملــه :گازمایع ،گاز مصرفی پاالیشــگاه ،حال لها ،میزان آالیندگی این نوع خودروها نیز کاســته شده است]6[.
کک نفتی ،روا نکنند هها ،قیر و ســایر مواد تهماند هی بر جهای پاالیشــگاه البته در بیش از  10شهر بزرگ در جهان از جمله ایران نیز با دوگانهسوز
بوده اســت .الزم به ذکر اســت که میــزان فرآورد ههای تولیــدی مانند کردن خودروها ،از گاز طبیعی نیز اســتفاده میکنند که پاکستان در این
گازمایــع ،حال لهــا ،کک نفتــی ،روا نکنند ههــا ،قیر و ...در مقایســه با خصوص در ردهی اول است .پس از آن آرژانتین ،برزیل ،هند ،ایتالیا ،چین،
فرآورد ههای عمده و مهم نفتی بســیار کم بوده و حتی بخشــی از آن نیز کلمبیــا ،بنگالدش ،آمریکا و حتی ژاپــن و ...بهترتیب از مصرفکنندگان
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مهــم گاز طبیعی در صنعت حملونقل خود هســتند که در مقایســه با
بنزین و یا قیمت ارزان آن و آالیندگی کمتر و صرفهی اقتصادی بیشــتر،
نســبت به مصرف آن بهصورت فشــرده ( )CNG2و یا مایع ()LNG3
اقدام کرده و توســعهی این سوختها نیز بهعنوان رقیب بنزین همچنان
در حال گسترش است.
البته ،پس از شــوکهای نفتی دههی ،1970در ایاالت متحدهی آمریکا
اقدامات زیادی در راستای کاهش مصرف بنزین انجام شد که در نتیجهی
آن میزان مسافت طی شده بهازای مصرف یک گالن بنزین از 14/9مایل در
سال 1980بهترتیب به 18/8مایل در سال20 ،1990مایل در سال2000
21/5 ،مایل در ســال 2010و 22/3مایل در سال 2017افزایش داشته و
منجر به افزایش مسافت پیموده شده تا حدود 50درصد ،افزایش کارآیی
بخش انرژی از طریق کاهش وابســتگی به نفت وارداتی و باالخره ،انتشار
کمتر آالیندههای زیســتمحیطی شده است .کشورهای عضو OECD
در مناطق اروپا و آسیا از جمله ژاپن نیز در فاصلهی سالهای 2000-18
بهترتیــب با  13/1و 12/5درصد بیشــترین کاهــش را در مصرف بنزین

داشــتند و در مقابل چین با 244درصد ،بیشترین افزایش را در مصرف
بنزین در دورهی زمانی فوق به خود اختصاص داد]7[.
بهعــاوه ،با پیشــرفت بیشــتر تکنولوژی ،کشــورهای ســازند هی خودرو
برقی نیز از ســال 2011موفق به تجار یســازی تولید و عرضهی این نوع
خودروها به بازارهای جهانی شــدند که بهدلیل حداقل آالیندگی نســبت
به ســوختهای فسیلی هر ســاله بر تعداد آنها در جاد ههای جهان افزوده
شــده و انتظار میرود با شدت بیشــتری نیز افزایش یابد(.نمودار)3
بدیهی اســت ،بخشــی از کاهش روند مصرف بنزین بهویژه در ســا لهای
اخیــر ناشــی از جایگزینی این خودروها با نوع بنزینی نیز بوده اســت که
بدون شــک تاثیر خود را بر کاهش ســوددهی و ظرفیتسازی پاالیشگا هها
بهویژه در کشــورهای مهم واردکنند هی نفت گذاشــته و کاهش وابستگی
بیشــتری به واردات نفتی را برای آنها موجب شــده و خواهد شــد .البته
مباحــث اقتصــادی تولید این خودروهــا در رقابت با خــودروی بنزینی،
قیمــت بنزین و نهایتا نفتخام مصرفی و آالیندگی محیطزیســت بر روند
گســترش و بهکارگیری خودروهای برقی بیتاثیر نیست.

 4نمودار فروش تعداد خودروهای برقی در مناطق مختلف جهان در فاصلهی سالهای 2011-19
Source: En.wikipedia.org/wiki/Motor_vehicle#/media/file:Global_in_car_sales_since_2011.png

 -2فرآوردههای نفتی میانتقطیر

نفتگاز و نفت ســفید نیز مهمترین فرآوردههای بــرش میانتقطیرها و از
محصوالت تولیدی در پاالیشگاهها بهشــمار میروند و تقریبا نسبت تولید
آنها در پاالیشــگاههای امروزی ســه واحد نفتگاز به یکواحد نفت سفید
است .البته ،نفت سفید بهطور سنتی نیز بهعنوان سوخت حرارتی هماکنون
در برخی از کشــورهای خاوردور بهویژه ژاپن دارای بازار زمســتانی مهمی
اســت ولی در حال حاضر با توجه به گسترش و توسعهی سفرهای هوایی،
استفاده از آن بیشتر بهعنوان سوخت جت از اهمیت بسیار باالیی برخوردار
اســت .نفت سفید در حقیقت یک نوع ســوخت دیزل است که از نفتگاز

ســبکتر اســت اما در مقایســه با آن از انرژی کمتری برخوردار میباشد.
بنابراین ،عالوه بر مصرف آن بهعنوان سوخت حرارتی ،در صنعت حملونقل
زمینی و هوایی نیز استفاده میشود و مهمتر اینکه بهدلیل ممنوعیت استفاده
از نفتکوره با ســولفور باال در صنایــع ،نیروگاههای تولید برق و حملونقل
دریایی و ،...اســتفاده از نفت سفید و نفتگاز یا ترکیبی از آن یک جایگزین
مناســب اما گرانتر اســت .لذا ،اگرچه مصرف سوخت دیزل در خودروها از
نظر طی مسافت ،بیشــتر از بنزین است اما بهدلیل آلودگی زیستمحیطی
آن در مقایســه با بنزین ،برخی از دولتها بهویژه در اروپا مالیات بیشــتری
از خودروهای با ســوخت نفتگاز میگیرند .بههمین منظور در این منطقه
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تقاضای آن در ســالهای اخیر روندی نزولی به خود گرفته است .از سویی
دیگر ،میتوان انتظار داشــت که مصرف نفتگاز در خودروهای سنگین نیز
همچنان ادامه یابد و یا بهعنوان ســوخت حرارتی حتی در نیروگاههای برق
مورد اســتفاده قرار گیرد و یا با اختالط آن با نفتکوره 0/5درصد سولفور
بهعنوان سوخت در حملونقل دریایی مورداستفاده قرار گیرد .نکتهی آخر
اینکه ،برخالف فرآوردههای نفتی ســبک که نوعی کاالی لوکس است که
بیشتر برای مصرف نهایی مورد استفاده قرار میگیرد ،نفت سفید و نفتگاز
بهعنوان کاالهای واسطه و ســرمایهای بهشمار میروند که در تولید کاال و
خدمات دیگری مورد استفاده قرار میگیرند و فرآوردههای درآمدزا محسوب
میشوند .بنابراین چنانکه شرایط اقتصادی جهان از روند مناسبی برخوردار
باشد ،انتظار میرود با توسعهی کسبوکار و فعالیتهای اقتصادی نرخ رشد
مصرف آن نیز تقویت شود.
بههر ترتیب ،در ســال 2018مقدار 36/1میلیون بشکه در روز نفت سفید و
نفتگاز مصرف شد که این رقم 36/1درصد مجموع فرآوردههای نفتی را در
این سال در برمیگیرد .از طرفی مجموع مصرف این دو فرآورده در سالهای
 2000و  2010معادل  27و 31/8میلیون بشــکه در روز بوده است که در
آن صــورت میتوان دریافت که روند مصرف طی این دوره 2000-2010
بهمیزان 17/8درصد و برای دورهی  2010-2018برابر 13/5درصد خواهد
بود که حکایت از روند نزولی در مصرف این دو فرآورده دارد ،زیرا مشکالت
زیستمحیطی دامنگیر فعالیت بخش حملونقل زمینی و ریلی و همچنین
گرمکنندهها و خنککننده با مصرف میانتقطیرها نیز شده است .بهطوریکه
بخشــی از این صنایع بهســمت مصرف برق و یــا گاز طبیعی و یا LNG
حرکت کرده است که با توسعهی آن مصرف این فرآوردههای نفتی نیز بیشتر
تحتتاثیر قرار خواهد گرفت.
همانطور که اشــاره شــد فرآوردههــای میانتقطیر در زمــرهی کاالهای
ضروری ســرمایهای بود که در مقایســه با فرآوردههای سبک بهویژه بنزین
از کشــشپذیری کمتری برخوردار خواهد بود و بههمین دلیل است که با
افزایش بیش از 60درصدی قیمتهای نفت در فاصلهی سالهای 2016-18
میزان رشــد مصرف آنها در دامنهی باالی درصد حفظ شــده است .البته
انتظار میرود با اجرایی شدن حذف انواع نفتکوره باالی 0/5درصد سولفور،
بر تقویت قیمت فرآوردههای میانتقطیر بیشــتر افزوده شود که شواهد آن
در ســال های  2019و  2020نیز آشکار شده و رشد تقاضای میانتقطیرها
با روند ســریعتری خواهد بود بهطوریکه برای ایجاد تعــادل در بازار این
فرآوردهها پاالیشگران میبایستی شرایط خود را با نیاز بازار و قیمت تعادلی
هماهنگ کنند.
-3نفتکوره

سومین فرآوردهی مهم تولیدی در پاالیشگاهها ،نفتکوره است که بر اساس
میزان سولفور و درجهی گرانروی شناسایی میشود .هرچه مقدار گرانروی و
سولفور این فرآورده کمتر باشد ،آن محصول از مرغوبیت بیشتری برخوردار
خواهد بود .مثال واضح آن نیز تالشهای بیوقفهی صنعت جهانی حملونقل
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دریایی ،نیروگاههای برق و ...و صنایعی هســتند که مجبور شدهاند تا از اول
ژانویهی 2020از نفتکوره با ســولفور 5درصد یا کمتر از آن مصرف کنند.
هماکنون نیز ناوگان حملونقل دریایی جهان بهویژه آنهایی که در آبراههای
بینالمللــی تردد میکنند ،برای تامین نیاز خود مجبورند مبلغ بیشــتری
بپردازند و یا برخی از آنها مجبور میشــوند با انجام هزینههای گزافی ،اقدام
به نصب دســتگاه کاهندهی سولفور و ســایر آالیندههای سوخت مصرفی
( ،)Scrubberبر روی کشتی کنند .بدیهی است ،مقدار نفتکورهی تولیدی
با سولفور کم نیز در بازار جهانی محدود است بهطوریکه بازار توان پاسخگویی
به جهش تقاضا را در کوتاهمدت نداشــته که این امر منجر به افزایش شدید
قیمت آن شده است .البته شرکتهای تجاری در این زمینه تالش میکنند
تــا با اختالط انواع نفتکورهی موجود و بهکمک افزودن نفتگاز به آن و یا
ایجاد تاسیســات بزرگ کاهش آالیندهها از نفتکورهی مصرفی موجود در
بازار ،مشــکل را تا حدودی حل کنند .اما قوانین زیســتمحیطی با کنترل
پیوستهی ســوختهای فسیلی در تالش برای حذف انواع نفتکوره از بازار
هســتند و بههمین دلیل است که کشتیهایی با سوختهای کمتر آالینده
مانند  LNGوارد بازار حملونقل دریایی شده هرچند ظرفیت ناوگان آن
در حال حاضر محدود اســت .بههر ترتیب صنایع مصرفکنندهی نفتکوره
مجبورند نیاز جاری خود را منطبق بر اســتانداردهای موردنظر و با قیمت
مناسب از بازار تامین کنند ،در غیر اینصورت این فرآورده نیز که یک کاالی
واسطه و سرمایهای اســت در صورت افزایش شدید قیمت ،تاثیر خود را بر
قیمت کاالها و یا خدمات تولیدی از آن خواهد گذاشت.
بههر ترتیب ،در سال 2018روزانه حجمی بالغ بر 7/2میلیون بشکه نفتکوره
مصرف شده که این رقم 7/3درصد مجموع فرآوردههای مصرفی در جهان را
شامل میشود و در مقایسه رقم 9/8درصدی سهم آن از مجموع فرآوردههای
مصرفی سال 2010و 13/3درصدی ســال 2000کاهش بیشتری را نشان
میدهــد که حاکی از ادامهی روند نزولی تقاضا در بــازار برای این فرآورده
است .بهعبارتی ،سالیان درازی است که بیشتر کشورهای پیشرفته اقدامات
زیادی را برای کاهش تولید نفتکوره در مراکز پاالیشــی خود به مرحلهی
اجرا درآوردهاند ،از جمله پاالیشــگران آمریکایی که از ســال 1993میزان
نفتکورهی تولیدی از هر بشکه نفتخام تصفیه شده در مراکز پاالیشی خود
را به حداقل 2/6درصد و سپس به 2/1درصد نیز کاهش دادهاند .زیرا بهدلیل
کاهش تقاضا ،پاالیشــگران نیز مجبورند از تولیــد آن بکاهند ،بهطوریکه
مصرف نفتکــورهی جهان از 892هزار بشــکه در روز در ســال 2000با
64درصد کاهش به 321هزار بشکه در روز در سال 2018تنزل یافت.
 -4سایر فرآوردههای تولیدی

مجمــوع این فرآوردهها معموال حجم قابلمالحظهای از محصوالت تولیدی
شامل :گازمایع ،گاز مصرفی پاالیشگاه ،حاللها ،کک نفتی ،روانکننده ها،
قیر و سایر مواد تهماندهی برجهای پاالیشگاه هستند .از مجموعهی این مواد
معموال گازمایع ،روانکنندهها ،قیر ،حاللها و واکس تولیدی از پروســهی
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پاالیش جمعآوری ،استانداردسازی ،بســتهبندی و روانه بازار میشوند .در
پاالیشگاههای پیشرفته ،معموال مجموع این محصوالت بههمراه گاز تولیدی
که در پاالیشــگاه برای ســوخت مصرف می شــود حدود 10درصد تولید
پاالیشگاهی را شامل میشود.
نتیجهگیری

از آنجاکه انرژی نقش بسیار مهمی در زندگی بشر دارد و مصرف آن همواره
در حال افزایش اســت ،اما تولید ،انتقال و مصرف آن نیز مملو از تناقضات
متعدد است .بهعبارتی ،در حالیکه انرژی وظیفهی تامین نیازهای مهم مردم
را در جهان بهعهده دارد لذا ،هنوز حدود یک میلیارد نفر از ســاکنان زمین
از دسترســی به برق محروم هستند و یا در حالیکه دانشمندان و محققین
علوم زیستشناســی بیشتر از همیشه ،حرف از کاهش گازهای گلخانهای و
آالیندههای ناشی از آن میزنند ،اطالعات جمعآوری شده حکایت از آن دارد
که جهان در سال 2018رکورد دیگری را در انتشار آالیندههای زیستمحیطی
از خود بهجا گذاشته است و یا در حالیکه بازار انرژی با عرضهی هرچه بیشتر
نفت شرایط آرام و سنتی خود را میگذراند ،با توجه به بیثباتیهای گذشته
و کنونــی در بازار نفت ،همواره یک اضطراب طوالنیمدت ژئوپلتیکی در آن
وجود دارد .بنابراین ،آنچه که امروز دستاندرکاران و سیاستگذاران انرژی
باید در نظر داشــته باشند ،آن اســت که بدانند در کجا ایستادهاند و پیامد
تصمیماتی را که در یک سیســتم میگیرند یا از انجام آنها سر باز خواهند
زد ،درک کنند.
در این مقاله اشاره شده است که علیرغم هجوم بیشتر و سریعتر انرژی گاز
و تجدیدپذیرها به ترکیب ســبد انرژی موردنیاز جوامع بشری در دو دههی
گذشــته ،نفت همچنان سهم عمدهی خود را در طول این دوره حفظ کرده
است .سهم کنونی 33/6درصدی آن از سبد انرژی مصرفی سال 2018با رقم
آن در دو دههی قبل 39/7 ،برابری نمیکند .البته ،قرار است که سازمانهای
حمایت از محیطزیست و کاهش آالیندههای زیستمحیطی تالش خود را
در مورد کاهش و حذف ســوختهای آالینده بهویژه ســوختهای فسیلی
با شــدت بیشتر دنبال کنند اگرچه ،آگاه هســتند که تا تامین انرژی پاک
برای همه راه طوالنی در پیش است .زیرا نفت بهدلیل وجود زیرساختهای
گســتردهی ملی و بینالمللی ،در تمامــی نقاط جهان ،همچنان نقش مهم

خود را در تامین بخش عمــدهی انرژی مصرفی آیندهی جهان ایفا خواهد
کرد .بهعالوه اشــاره شده است که اگرچه ذغالســنگ بهعنوان مهمترین
ســوخت فسیلی آالینده شناسایی شــده و همچنان سهم عمدهای از سبد
انرژی مصرفی جهان را به خود اختصاص داده ،لذا از چند ســال آینده با از
رده خارج شدن نیروگاههای فرسوده ،نرخ نزولی سریعتری را تجربه خواهد
کرد .پس از آن به رشد  50برابری انرژیهای تجدیدپذیر در دو دههی اخیر
اشاره شد و از دادههای موجود چنین بر میآید که سال به سال توسعهی آن
با سرعت بیشتری دنبال شود.
پس از آن چگونگی وضعیت مصرف و تولید نفت در جهان و نواحی مختلف
مورد اشاره قرار گرفت و اینکه در زمانیکه اروپا روزبهروز از مصرف نفت خود
میکاهد ،آســیا به رهبری چین و هند بیشترین رشد مصرف نفت را در دو
دههی اخیر داشتند .در بخش تولید نفت نیز به تالش اوپکپالس در ایجاد
آرامش و ثبات در بازار نفت طی ســه سال اخیر اشاره شد و سپس به تولید
نفتشــیل توسط آمریکا بهعنوان انقالبی در صنعت جهانی نفت یاد شد که
تمامی معادالت بازارهای نفت را متالطم کرد و آمریکا را از یک واردکنندهی
خالص نفت در طول 5دههی اخیر به یک صادرکنندهی نفت تبدیل کرد.
یک بررســی اجمالــی از صنعت پاالیــش نفت بهمنظور شــناخت میزان
قابلیت آن در تامین فرآوردههای نفتی موردنیاز در جهان ارائه شــد و اینکه
پاالیشگاههای پیشــرفته در تولید حداکثر فرآوردههای نفتی نقش بسزایی
دارند .ســپس به روند ظرفیتســازی دو دههی اخیر اشاره شد که چین و
هند و آمریکا ســرآمد بقیه هستند در حالیکه مناطقی در اروپا و ژاپن هر
ساله فعالیت بخشی از ظرفیت پاالیشی خود را متوقف میکنند و بهجای آن
از گاز طبیعی و یا انرژیهای تجدیدپذیر اســتفاده خواهند کرد .اما نکتهی
مهمتر روند نزولی ظرفیتســازی است که پیام مهمی را در بطن خود دارد
حتی برای دو کشــور پرجمعیت جهان یعنی چین و هند که در سالهای
اخیر تعدادی از برنامههای توسعهای مرکز پاالیش خود را متوقف کردند که
این اقدام حکایت از آن دارد که شرکتهای نفتی و دستاندرکاران صنعت
جهانی نفت فرصت محدودی برای کسب منافع از داراییهای موجود خود در
این بخش دارند لذا ،بایستی حداکثر تالش خود را در کسب منافع بیشتر از
منابع هیدروکربوری تحت ادارهی خود به نفع ایجاد فضای کسبوکار جدید
برای نسلهای آینده و صیانت از منافع ملی بهکار گیرند.

پانویس ها
 :OECD .1فعالیت کنفرانس پاریس بر مبنای اهدافی بود که بر اســاس منشــور سازمان ملل برای پیشگیری از
گرم شــدن زمین در سال  1992تدوین شد و سپس در سال  1997تحت عنوان پروتکل کیوتو در ژاپن تنظیم و
اجرای آن از سال  2005الزامی شد.

)2. CNG: (Compressd Natural Gas
)3. LNG (Liquified Natural Gas
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