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»Factory LNG«: مفهومــی جديــد برای توســعه 
ــی در  ــاس ال ان ج ــای كوچك مقی ــادی واحده اقتص

میاديــن دور افتــاده

ســرمايه گذاری 15 میلیــارد دالری شــركت نفــت ملــی 
هنــد در توســعه صنعــت پااليــش خــود: تحلیــل 

فرصــت بــرای عرضه كننــدگان

انــداز ظرفیــت صــادرات گاز طبیعــی تركمنســتان و   چشــم 
افزايــش نیــاز بــه بــازار صادراتــی بــه رغــم توســعه بخــش 
گازی  قــرارداد  احیــاء  بــرای  فرصتــی  خــود:  پايین دســتی 

ايران-تركمنســتان

لمانــی در مورد خط لوله روســی نورد اســتریم-2  رای دادگاه آ
بــرای تــداوم درآمــد  ترانزیــت گازی اوكرايــن؛ نصــف ظرفیــت 

خــط لولــه نــورد اســتریم-2 می توانــد راه انــدازی شــود.

تركمنســتان بــه دنبــال ثبــات طالبــان بــرای تكمیــل خــط لولــه 
تاپــی، طالبــان بــه دنبــال درآمــد ســالی 1 میلیــارد دالر

انرژی هــای  بــه  شــديد  وابســتگی  بــا  ايالــت   15
ــت  ــی دول ــداف آب و هواي ــق اه ــع تحق ــیلی؛ مان فس

بايــدن در كاهــش انتشــار كربــن

تغییرات هفتگی نفت خام های شاخص
(دالر در بشکه)

اعضای هیأت تحریریه )به ترتیب حروف الفبا(: دکتر حامدحوری جعفری-دکتر مجتبی رجب بیگی-دکتر محمدصادق جوکار 
مهرزاد  زمانی-دکتر غالمعلی رحیمی- مهدی یوسفی- دکتر محمدعلی حاجی میرزایی- دکتر داریوش وافی

سبد اوپكهفته
تغییرات نسبت به 
هفته قبل )درصد(

وست تگزاس
تغییرات نسبت به 
هفته قبل )درصد(

برنت موعددار
تغییرات نسبت به 
هفته قبل )درصد(

3.6-4.472.55-2.569.47-72.01هفته منتهی به 6 آگوست 2021

2.2-1.770.99-1.868.31-70.71هفته منتهی به 13 آگوست 2021

3.6-4.768.43-3.765.07-68.12هفته منتهی به 20 آگوست 2021

69.962.767.613.970.73.3هفته منتهی به 27 آگوست 2021
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تحلیــل و بررســی گزارش اكونومیســت بــا عنوان 
تحوالت بــازار نفت در هفته منتهی به»چشــم انداز واحدهــای پولــی خاورمیانه«  

گوست 2021  27 آ

كســفورد انــرژی بــا عنــوان »همگام  تحلیــل گــزارش آ
ســازی اســتراتژی توســعه منابــع گازی آذربايجــان بــا  
ــع  ــرای مناف ــا ب ــای گاز«  )درس يافته ه ــت تقاض امنی

انــرژی جمهــوری اســامی ايــران(

فراتر از انرژی؛ تشويق كربن زدايی از 
طریق اقتصاد چرخشی)بخش اول(

نمودار  روند هفتگی ذخیره سازیهای نفت خام آمریکا)میلیون بشکه( نمودار قیمت نفت برنت و وست تگزاس در بورس آیس و نایمکس در 27 آگوست 2021

مدیرمسئول: دکتر حامد حوری جعفری     دبیر علمی: دکتر محمدصادق جوکار
ویراستار علمی: مهندس عباس یعقوبي ناظر علمی: مهرزاد  زمانی              

www.iies.ac.ir :نشانی الکترونیکی
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دو شــركت MAN Energy Solutions  و Woodside قراردادی 
را در مــاه اوت درجهــت تجــاری ســازی یــك راهــكار جدیــد برای 
تســهیل تولیــد LNG بــا مقیــاس كوچــك و متوســط در مناطــق 
دور افتــاده تحــت عنــوان »Factory LNG« امضــا كردنــد. این 
تكنولوژی جایگاه شركت های تولید كننده استرالیایی و شركت 
MAN را از دو بعد مالكیت معنوی و اجرای پروژه های LNG ارتقا 

می بخشد. 
Factory LNG بــه لحــاظ ابعــادی  و ظرفيت، یــك واحد تولیدی 
50 هــزار تــن در ســال و توســط كانتینرهــای ft ISO-40 قابــل 
حمــل اســت. ایــن واحدهــا از كمپرســورهای HOFIM شــركت 

MAN كه به طور معمول در ایســتگاه های كمپرســور زیردریایی 
استفاده می شود، بهره می برد. شركت MAN  اذعان می كند كه 
Factory LNG در طی 10 ســال به ندرت نیاز به نگهداری دارد و 
با توجه به انعطاف پذیری نصب آن به راحتی با شرايط مختلف 
جغرافیایی محل اســتقرار، انطباق پیدا می  كند. از مزایای دیگر 
ایــن واحدهــای تولیدی امــكان مقیاس پذیری با توجــه به نیاز و 

امكانات تولیدكنندگان است.
اهمیــت توســعه این فنــاوری در این اســت كــه محدودیت های 
توســعه LNG را از میان برداشــته و می  تواند در بسیاری از نقاط 
جهان كه تاكنون به دلیل محدودیت های فنی قادر به اســتقرار 
واحدهــای تولیدی نبودند، مورد بهره برداری قرار گیرد. مدیران 
MAN اعتقــاد دارنــد كــه بــا توجــه بــه نقش مهــم گاز در مســیر 
حركــت به دنیــای بدون كربــن، این فنــاوری می توانــد در جهت 
 LNG افزایــش تولیــد بــرای تولیدكننــدگان فعلــی، ایجاد هــاب

دریایی و یا حمل و نقل زمینی و صنایع مختلف توســعه یابد.

شــركت نفت ملی هنــد )Indian Oil Corporation, IOC( هفته 
گذشــته اعــام كرد كه این شــركت بیش از 15 میلیــارد دالر )1 لخ 
كــرور روپیــه( در 5-4 ســال آینــده در در بخــش پاالیشــی خود به 
منظور تأمین تقاضای روبه رشد فرآورده این كشور سرمایه گذاری 
می كند.  بر اساس گزارش نشست مجمع ساالنه سهامداران این 
شــركت در حال حاضــر در بخش عمده ای از این كشــور تقاضای 
گازوئیل و بنزین به سطح پیش از همه گيری كووید 19 رسیده و 
انتظار می رود كه روند آن در سال های آتی فزاینده باشد. مطابق 
بــرآورد آژانــس دولتی انرژی هنــد، تقاضای فــرآورده هند از 250 
میلیون تن در حال حاضر به 450-400 میلیون تن درســال 2040 

می رسد. 
مجمــوع توليد فرآورده شــركت نفــت هند، در حــال حاضر 81/2 
میلیــون تــن در ســال بوده و قرار اســت كــه در 5-4 ســال آینده با 

سرمایه گذاری های جدید 25 میلیون تن در سال به اين ميزان 
افزوده شود. این شركت دارای 11 پاالیشگاه می باشد كه برخی 
از آنها در این برنامه سرمایه گذاری، توسعه و افزایش ظرفیت 
می یابنــد. طبــق ایــن برنامــه، پاالیشــگاه Koyali از ظرفیــت 
پاالیشــی فعلــی 13/7 بــه 18 میلیــون تن در ســال، پاالیشــگاه 
Panipat از ظرفیــت پاالیشــی فعلــی 15 بــه 25 میلیــون تن در 
ســال افزایــش یافتــه و پاالیشــگاه های جدیــد Guwahati  و  
Barauniنیز ساخته خواهند شد كه مجموع ظرفیت پاالیشی 
شــركت نفــت هنــد را از 81/2 بــه  106/7 میلیــون تــن در ســال 

خواهند رساند. 
نكته مهم در این برنامه توسعه ای، تمركز بر زنجیره پتروپاالیشی 
از یكسو و جذب سرمایه گذاری كشورهای احتمالی عرضه كننده 
در ایــن برنامــه اســت. بــه نظــر می رســد كــه شــركت های هندی 
قصــد دارنــد متناســب بــا وضعیــت مــازاد عرضــه احتمالــی نفت 
در بــازار جهانــی، بــازار خــود را به صــورت اولویت دار در شــراكت 
بــا عرضه كننــده ای قــرار دهند كــه در این كشــور ســرمایه گذاری 
زیرســاختی انجــام دهــد. ایــن موضــوع می توانــد در تعییــن 
سیاســت های بازاریابی نفتی كشــورهای عرضه كننده در رقابت 

كسب سهم از بازار هند نقش تعیین كننده داشته باشد.

اقتصاد انرژی

»Factory LNG«: مفهومــی جديــد 
واحدهــای  اقتصــادی  توســعه  بــرای 
میاديــن  در  ال ان جــی  كوچك مقیــاس 

افتــاده دور 

ــركت  ــارد دالری ش ــرمايه گذاری 15 میلی س
صنعــت  توســعه  در  هنــد  ملــی  نفــت 
بــرای  فرصــت  تحلیــل  خــود:  پااليــش 

ن گا ضه كننــد عر
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آخرین گزارش ســه ماهه ســوم 2021 موسســه فیج سولوشــن 
نشــان می دهد كه به در پرتو سیاســت های توسعه منابع گازی 
كشــور تركمنســتان، این كشــور به رغم افزایش مصرف داخلی 
گاز خود در چارچوب بخش پتروشــیمی )تولید كود شیمیایی(، 
واحدهــای نیروگاهی برق و تبدیــل گاز به مایعات نفتی، بازهم 
با افزایش ظرفیت صادرات گاز روبرو می شود و از اینرو نیازمند 
بازار صادراتی اســت. مطابق برآوردهای این موسســه، ظرفیت 
صادرات گاز تركمنستان از 37 میلیارد مترمكعب در سال 2021 
در پایــان این دهه به 44 میلیارد مترمكعب می رســد كه نیاز این 
كشور را به یافتن بازار صادراتی جدید بیشتر می كند. نكته مهم 
ایــن اســت كه در حــال حاضر عمــده بازارهای هدفگذاری شــده 
این كشــور یا با كاهش تقاضا روبــرو بوده و یا دارای بحران های 
امنیتــی و چالش هــای اقتصــادی اســت كــه ایــن فرصتــی بــرای 
ج.ا.ایــران بــوده تا بتواند قرارداد خرید یا ســوآپ گازی خود را با 

تركمنستان احیاء كند. 

كشور چین به عنوان مهمترین مقصد گاز صادراتی تركمنستان 
اعــام كــرده اســت كه بــه دلیــل كاهــش تقاضــای داخلــی و نیز 
متنوع ســازی واردات گاز خود از روســیه )خط لوله پاور سیبریا( 
حتی قراردادهای كنونی واردات گازی خود را نیز كاهش خواهد 
داد و پروژه تاپی نیز با مشكل امنیتی و معضل تقاضای پاكستان 
بــرای بازنگــری فرمــول قیمت گــذاری و هزینــه 1 میلیــارد دالر در 
سال ترانزیت افغانستان روبرو بوده و خط لوله احتمالی ترانس 
كاســپین نیز با معضــل اقتصادی بودن )با توجــه به قیمت بازار 
گازی اروپا و هزینه باالی ترانزیت( مواجه است و از همه مهمتر 
به دليل عدم تعیین تكلیف رژیم حقوقی دریای خزر با مشــكل 
امكان پذیری احداث آن روبروست. گزینه تركمنستان در احیاء 
صــادرات گاز به روســیه  نیز بــا موانع برنامه  های توســعه ای گاز 
روســیه و چالشــهای تحریمی صادرات آن روبروست كه روسها 
را در خرید بیشــتر گاز تركمنســتان بی انگیزه  می ســازد. به نظر 
می رســد مهمترین گزینه اقتصادی و امنیتی برای تركمنســتان، 
احیــاء صــادرات گاز به ایــران بوده كــه حتی می توانــد بیش از 8 
میلیارد مترمكعب نسبت به قرارداد قبلی احیاء شود. برای ایران 
نیــز نه تنها احیــاء قرارداد قبلی بلكه افزایــش حجم وارداتی نیز 
می تواند آورده امنیتی و اقتصادی داشته باشد كه عاوه بر تراز 
بازار داخلی گاز، به فكر اجرایی كردن صادرات گاز به پاكســتان 

از طریق اهرم حقوقی Take or Pay با طرف پاكســتانی باشد.

رخدادهای  انرژی

تحوالت بازار انرژی

چشــم انــداز ظرفیــت صــادرات گاز طبیعــی 
تركمنستان و  افزايش نیاز به بازار صادراتی به 
رغم توسعه بخش پايین دستی خود: فرصتی 

برای احیاء قرارداد گازی ايران-تركمنستان

چشم انداز ظرفیت تولید، مصرف و صادرات گاز تركمنستان تا 2030 )منبع موسسه فیچ سولوشن، سه ماهه سوم 2021(
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درحالیكــه مقامــات روســی از امكان پذیــری بهره بــرداری از خــط 
لولــه نوردســتریم-2 بــا توجــه بــه انعطــاف تحریمــی آمریــكا در 
اواخــر ســال 2021 ســخن می گوینــد، دادگاه دوســلدورف آلمــان 
تجدید نظرخواهــی شــركت روســی بر علیــه تصمیم آژانس شــبكه 
خطوط لوله فدرال آلمان مبنی بر اعمال مقررات بسته  سوم امنیت 
 Nord Stream AG انــرژی اروپا بر ایــن خط لوله را رد كرد. شــركت
ثبت شده در سوئیس كه 100 درصد مالكیت آن در اختیار گازپروم 
اســت، تاش كرد كه تحت مقررات »بسته انرژی-3 امنیت انرژی 

اتحادیه اروپا« قرار نگیرد. 
ایــن مقررات و دســتورالعمل ها چنــد اثر منفی را بر منافع شــركت 
گازپروم روسیه می گذارد، زیرا اوالً مطابق آن، شركت عرضه كننده 
گاز )گازپــروم( نمی توانــد مالــك كامــل خــط لولــه نیــز بــه صــورت 
همزمــان باشــد و عمــاً مجبور اســت كه نیمــی از ظرفیــت این خط 
لولــه را بــه عرضه كننــدگان مســتقل واگذار كنــد. با توجه بــه اینكه 
همــه میادیــن گازی متصــل بــه خــط لولــه تحــت مالكیــت گازپروم 
می باشــند، عماً دیگر شــركتهای روســی نیز نمی تواننــد گاز خود را 
بــه این خــط لولــه تزرزیــق كنند. نتیجــه عملیاتــی ایــن تصمیم این 
اســت كــه گازپــروم نمی توانــد بیــش از نیمــی از ایــن خــط لولــه 55 
میلیارد مترمكعبی )یعنی BCM 27/5( را مورد استفاده قرار دهد. 

و نصــف ظرفیــت آن خالی خواهد ماند. این تصمیم ســبب خواهد 
شــد كــه دغدغــه اوكرایــن و آمریــكا نیز تأمین شــود كه ایــن نگرانی 
را داشــته اندكه بــا احداث خط لوله نورد اســتریم-2 از بســتر دریای 
بالتیــك، انتقال گاز روســیه از خطوط ســنتی عبــوری از اوكراین به 
اروپا قطع شده و اوكراین از نظر راهبردی و اقتصادی از ژئوپلیتیك 
عرضــه گاز روســیه بــه اروپــا حــذف می شــود. در حقیقت، روســیه 
همچنان مجبور خواهد بود بخشــی از گاز خود را از مسیر اوكراین 
بــه اروپا صــادر كنــد و وابســتگی امنیتی روســیه به مســیر اوكراین 
حفظ شــده و درآمدهای اقتصادی آن برای اوكراین تداوم می یابد. 
به نظر می رسد كه به دلیل توسعه یافتگی بیش از 98 درصدی خط 
لوله نورد استریم-2، دولت آلمان تاش دارد تا با ایجاد راهكارهای 
میانه، هم بخشــی از صادرات گاز روســیه را به آلمان تســهیل كند 
و هــم دغدغــه های امنیتــی آمریــكا در تحریم انرژی روســیه بعد از 
قانون كاتسا 2017 و مجوز دفاع ملی سال مالی 2021 را تا حدودی 

تأمین نماید. 
با توجه به تحوالت فوق، افزایش عرضه گاز روسیه در دهه 2030-

2020 بــه اروپــا نمی توانــد بیــش از Bcm  27/5 باشــد درحالیكــه 
انتظار می رود روند تقاضای گاز وارداتی اروپا به دلیل كاهش تولید 
داخلی این منطقه تا Bcm 80  افزایش یابد. این حكم یعنی امكان 
عرضه بیشــتر ال ان جی آمریكا به اروپا را نیــز تضمین كرده و آنرا از 
تهدیــد رقابت بــا عرضه ارزانتر گاز روســیه نجــات می دهد. الزم به 
ذكر است كه تقاضای گازی اروپا در سال های آتی افزایش نمی یابد 
امــا تقاضای وارداتــی این منطقه به دلیل كاهــش تولید داخلی آن 
بــا رشــد روبرو بوده كه فرصتــی برای دیگر عرضه كننــدگان از جمله 

عرضه ال ان جی آمریكا می باشد.

تحوالت سیاست های راهبردی و ژئوپلیتك

وســی  لمانی در مورد خط لوله ر رای دادگاه آ
نورد اســتریم-2 برای تداوم درآمد  ترانزیت 
ی اوكرايــن؛ نصف ظرفیت خــط لوله نورد  گاز

ی شود. استریم-2 می تواند راه انداز

ســفیر تركمنســتان در پاكســتان اعام كرد كه با توجه به تحوالت 
ســریع وضعیــت سیاســی در افغانســتان، موضوعــات همــكاری 
مشــترك و پــروژه خــط لولــه تاپی را بــا شــركای پاكســتانی به بحث 
گذاشته است. به نظر وی، اكنون كه دولت طالبان توانسته ثبات 
را در افغانســتان برقرار كند، پروژه خط لوله گازی تاپی می تواند با 
ســرعت بیشــتر و بزودی تكمیل گردد. این خط لوله بعد از هرات، 
از مســیر قندهار به كویته پاكستان می رسد. الزم به ذكر است كه 

یكی از موانع احداث خط لوله تاپی موضوع امنیت در افغانســتان 
بــود كه به نظر مقامات تركمن، این امر در ســایه حاكمیت طالبان 

برطرف خواهد شد. 
این در حالی اســت كــه مقامات طالبان نیز در گذشــته عاقه خود 
را برای كســب درآمد ترانزیتی از این مســیر به طرف تركمنی اعام 
كرده بودند. مثاً در دیدار هیاتی از طالبان از عشق آباد به ریاست 
»مــا عبدالغنی بــرادر« در فوریه 2021، این گــروه حمایت خود را 
در تأمیــن امنیــت ایــن خط لوله بیــان كرد. یكــی از دالیــل این امر، 
پیش بینــی درآمــد 1 میلیارد دالری افغانســتان از هزینــه ترانزیتی 
این خط لوله است كه هم اكنون طالبان به آن چشم دوخته است. 

تركمنســتان بــه دنبــال ثبــات طالبــان بــرای 
تکمیل خط لوله تاپی، طالبان به دنبال درآمد 

سالی 1 میلیارد دالر
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تحوالت محیط زیست و فناوری

هفته گذشته در پنل بین دولتی سیاست های آب و هوایی جهانی 
و ضرورت كاهش انتشار كربن و سیاست های كنونی كشورها در 
مصرف انرژی های فسیلی به دلیل تعارض با هدف عدم افزایش 
گرمــای جهانی بیــش از 1.5 درجه در دهه آینده مورد چالش قرار 
گرفت. به گونه ای كه آنتونیو گوترش  -دبیركل سازمان ملل متحد- 
در این نشست بیان كرد كه باید ناقوس مرگ انرژی های فسیلی 
بــه صــدا درآورده شــود. در ایــن نشســت بــه رغم سیاســت های 

تهاجمی بایدن برای كاهش شــدید گازهــای گلخانه ای به میزان 
50درصــد میــزان انتشــار كربــن تا ســال 2030 )نســبت به ســال 
2005(،  از طریــق توســعه منابــع انــرژی تجدید پذیــر و كاهــش 
مصــرف انرژی های فســیلی، برخــی از ایالت های ایــاالت متحده 
دشواری های زیادی در تحقق این هدف دارند. هرچند حدود 40 
ایالت دســتور العمل های استاندارد توســعه تجدید پذیرها برای 
تسهیل گذار انرژی را پذیرفته اند، اما در عمل وابستگی 15 ایالت 
مهم به عرضــه انرژی های فســیلی، اجرایی كردن سیاســت های 
بایدن را با ابهام گســترده روبرو می ســازد. در جدول ذیل، میزان 
وابستگی 15 ایاالت نخست ایاالت متحده به انرژی های فسیلی 
و در نتیجه وابستگی كلی ایاالت متحده به فسیلی ها نشان داده 

شده است.

15 ايالت با وابســتگی شــديد بــه انرژی های 
فســیلی؛ مانع تحقــق اهــداف آب و هوايی 

دولت بايدن در كاهش انتشار كربن

 بزرگترین
 منبع انرژی

فسیلی

 كل انرژی مصرف شده از
منابع تجدید پذیر
)BTU تریلیون(

 كل انرژی مصرف شده
 از منابع فسیلی
) BTU تریلیون(

 درصد انرژی
 گرفته شده از

منابع تجدید پذیر

 درصد انرژی
 گرفته شده از
منابع فسیلی

رتبه ایالت

نفت 8.0 213.1 %3.6 %96.4 1 دالور

گاز طبیعی 25.0 584.8 %4.1 %95.9 2 آالسكا

زغالسنگ 53.7 1,103.3 %4.6 %95.4 3 ویرجینیای غربی

گاز طبیعی 10.0 189.1 %5.0 %95.0 4 رود آیلند

زغالسنگ 102.1 1,616.5 %5.9 %94.1 5 كنتاكی

زغالسنگ 54.9 793.2 %6.5 %93.5 6  وایومینگ

زغالسنگ 185.9 2,617.2 %6.6 %93.4 7 ایندیانا

نفت 61.3 830.0 %6.9 %93.1 8 یوتا

نفت 155.0 3,895.5 %3.7 %92.1 9 لوئیزیانا

نفت 1,009.0 12,752.3 %7.1 %89.9 10 تگزاس

گاز طبیعی 158.6 3,040.2 %4.7 %89.7 11 اوهایو

نفت 31.1 261.8 %10.6 %89.4 12 هاوایی

گاز طبیعی 164.6 1,305.1 %11.2 %88.8 13 كلرادو

گاز طبیعی 76.8 1,116.6 %6.1 %88.2 14 می سی  سی پی

زغالسنگ 108.5 1,608.7 %5.9 %88.0 15 میسوری

نفت 11,281.6 81,238.0 %11.2 %80.5 - كل ایاالت متحده
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Weekly Oil & Gas Survey
تحلیــل هفتگی تحــوالت نفــت و گاز

اقتصاد انرژی

مریم كشاورزیان

1-  مقدمه
 ،Covid-19 ارزهای رایج در بین كشورهای خاورمیانه به دلیل پاندمی
شــرایط ركود در بــازار انرژی،  فعالیت های تجاری، درآمد شــركت ها، 
درآمدهــای مالــی و بحران هــای ورود ســرمایه خارجی  در اوایل ســال 
2021 و ســال 2020 تحت فشــار زیادی بودند. در این دوره کشورهای 
شورای همکاری خلیج فارس )GCC( فشار شدیدی را بر نرخ ارز خود 
تحمل کرده اند كه انتظار می رود با بهبود شــرایط تأمین مالی همراه 
با افزایش صادرات و تمایل سرمایه گذاران بین المللی به دارایی های 
كشــورهای این منطقه شــاهد تغییــر این رونــد در مورد ارزهــای رایج 
باشیم. مقامات شورای همکاری خلیج فارس تمایل دارند و می توانند 
نرخ ارز خود را در طول ســال 2021 و بعد از آن ثابت نگه دارند. در اين 
گزارش ســعی شــده به بررســی تاثیر تحوالت اخیر بــازار نفت خام بر 

ارزهای مختلف كشورهای این منطقه پرداخته شود.

2-  ارزیابی گزارش: نکات محوری
كشــورهای خاورمیانــه  در اوایــل ســال 2021 و ســال 2020 بــه دلیــل 
پاندمــی  Covid-19 بــا بحران هــای بــازار انرژی، ركــود در فعالیت های 
اقتصادی و تجاری و بحران بازار سرمایه روبرو شدند كه این تحوالت 

بر ارزهای رایج این كشورها تاثیر مهمی گذاشت.
شواهد حاكی از آن است كه در این منطقه كشورهای رژیم اشغالگر 
قدس و مصر به دلیل داشتن دارایی های مستحکم خارجی، مدیریت 
اقتصــادی نســبتاً محتاطانــه در طول بحران، دسترســی بــه بازارهای 
سرمایه بین المللی و حمایت مداوم از طلبکاران چند جانبه و دو جانبه2، 
این بحران ها را پشــت سر گذاشته اند. این در حالی است كه پول رایج 
تركیه)لیــر( همچنــان از بی ثباتی اقتصادی، عدم اطمینان سیاســت و 
سرمایه گذاران بین المللی ریسك گریز، شاهد تاثیرات منفی می باشد. 
در چند كشور با شرایط شكننده مانند سوریه، یمن، عراق و لبنان  شاهد 
ادامه سقوط نرخ ارزش پولی در طول سال 2021 و تا سال 2022 خواهیم 
بود.  در ایران شاهد مقاومت مقامات اقتصادی در مقابل كاهش ارزش 
ریال خواهیم بود، اما تمام نگاه ها به نرخ موازی ارز3 است كه در ایران 

بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و بسیار ضعیف تر و بی ثبات است.
در ســال 2020 کشــورهای شــورای همــکاری خلیج فارس متشــکل از 
عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت، عمان و بحرین متحمل ضربه 
بزرگی به امور مالی خارجی خود شدند که این ضربه با کاهش شدید 
درآمدهای صادراتی و شرایط وخیم حساب جاری شان همراه بود، این 
در حالی  است كه این كشورها شاهد كاهش ذخایر ارزی و باال رفتن  

بدهی های خارجی شان نیز می باشند.
تحــوالت بــی ســابقه ســال 2020 فشــارزیادی بــر نرخ هــای ارزی كــه 
مدت های مدیدی اســت كه به دالر امریكا ثابت نگه داشــته شده، وارد 
نمــودو این فشــار همچنــان باقی اســت. با این حــال، به نظر می رســد 
مقامات شورای همکاری خلیج فارس مایل و قادر به حمایت  از رژیم های 
موجود نرخ ارز هستند. این كشورها سرمایه گذاری های زیادی در زمینه 
ثابــت نگه داشــتن نرخ ارز انجــام داده اند و هنــوز هم منابع مالی قابل 

توجهی برای مقاومت در برابر کاهش ارزش نرخ ارز می پردازند.

آیا ثبات نرخ ارز سیاست درستی می باشد یا خیر	 
به نظر می رسد علی رغم بهبود نسبی شرایط تأمین مالی خارجی به 
دلیل افزایش صادرات و خرید سهام های مالی و غیر مالی كشورهای 
شورای همکاری خلیج فارس توسط سرمایه گذاران خارجی و مشاركت 
در پروژه های توسعه بلند مدت،  همچنان شاهد مشكات مالی در این 
كشــورها هستیم. البته معیارهای متداول پوشــش ذخایر ارزی برای 
واردات )اندازه گیری شده در ماه( و بدهی کوتاه مدت تقریباً برای همه 

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مطلوب است.
عربســتان ســعودی به تنهایی دارای ذخایــر ارزی 450 میلیارد دالر 
اســت، ایــن در حالــی اســت کــه صنــدوق ســرمایه گذاری عمومــی 
)صنــدوق اصلی ثــروت حاکمیت پادشــاهی4( حــدود 360 میلیارد 
دالر دارایی داخلی و بین المللی در اختیار دارد.  بافرهای مالی قوی 
اعتماد ســرمایه گذاران را تقویت کرده و دسترســی به ســرمایه بین 
المللــی جدیــد امارات، قطر و عربســتان ســعودی در ســال 2021 را 

فراهم آورده است.)نمودار شماره1(

تحلیــل و بررســی گــزارش اكونومیســت بــا عنــوان »چشــم انداز 
واحدهــای پولــی خاورمیانــه« 1 

1. Middle East’s currency outlook
2.  multilateral and bilateral creditors 
3. parallel exchange rate 
4.  the kingdom's major sovereign wealth fund

 اين نرخ در مقابل نرخ رســمی ارز می باشد
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گزارش های تحلیلی

بــه نظــر می رســد بحرین و عمــان بیــش از سایرکشــورهای ایــن گروه 
آسیب پذیر هستند، به طوری که عمان از کسری های مالی و خارجی 
بــزرگ  بــه ترتیــب بــه میــزان  19 و 16 درصــد تولید ناخالــص داخلی در 
سال 2020 رنج می برد. با این حال این کشورها احتماالًتحت سناریوی 
فشار طوالنی مدت مالی  که ثبات نرخ ارز را  زیر سوال می برد، از طرف 
اعضای شــورای همکاری خلیج فارس حمایت می شوند. این حمایت 
به دالیل عوامل اقتصادی و اجتماعی ســودمند، دالیل اســتراتژیک و 
ژئوپلیتیــک و مهمتر از همه این که اگــر ارزش پول رایج یکی از اعضای 
شورای همکاری خلیج فارس کاهش یابد این ناپایداری همه اعضا را 

در بر خواهد گرفت، صورت می پذیرد.

در بیــن کشــورهای شــورای همــکاری خلیج فــارس حمایــت کمی از 
کاهــش ارزش  نرخ پول رایج بــه طور داوطلبانه وجــود دارد.دولتها 
تمایلــی ندارنــد از آنچرهای ارزی1  که  دهه ها در شــرایط خوب  و بد 
از آن ها دفاع کردند صرف نظر کنند. عزم راسخ برای ثبات نرخ ارز، 
نشــان دهنده این اســت که مرکزیت بــر اقتصــاد هیدروکربن که با 
واحــد پول ایــاالت متحده قیمــت گذاری می شــود در این کشــورها 
تــداوم دارد. ثبات نرخ ارز منجر به کاهش ریســک ســرمایه گذاران 
خارجــی  و کســانی کــه عمــده درآمد آنهــا بــه دالر آمریکا می باشــد، 

می گردد.

ثروت های ممزوج2  در میان ارزهای شناور )مدیریت شده(	 
پول رایج رژیم اشــغالگر قدس )ِشــكِل( در اواخر ســال 2020 و اوایل 
ســال 2021 بــه طــور قابل توجهــی تقویت شــد و  این امر باعث شــد 
بانک مرکزی رژیم اشغالگر قدس در صادرات،  قدرت رقابت بیشتری 
داشته باشد.  بانک مرکزی اين رژيم با استراتژی مداخات در خرید 
دالر آمریــکا در بــازار مبــادالت خارجی از هجوم ســوداگرانه بــه بازار 
ِشكِل در اوایل سال 2021 جلوگیری نمود. از میان ارزهای موجود در 
منطقه که وابسته به دالر آمریکا نیستند، ِشکِل رژیم اشغالگر قدس 
تنها ارزی است که در نیمه اول دوره پیش بینی 2020-2024 در برابر 
دالر آمریکا افزایش قیمت نشان می دهد، که این امر  نشان دهنده 
زیرســاخت های قوی و موسســات کاماً معتبری است که در بحران 

هــم خوب عمل کرده اند. علیرغم برخی نوســانات، ِشــكِل با رعایت 
استانداردهای تاریخی همچنان مقاوم خواهد بود زیراشرایط مالی 
و پولی در این كشــور  باثبات  می باشد و مقامات دسترسی به منابع 
مالی بین المللی را با شــرایط مناســب ايجاد نموده اند. با این وجود،  
انتظــار می رود که یک دالر 3.33 ِشــكِل در ســال جاری باشــد ) 3.3 

درصد کمتر از میزان آن در پایان سال 2020(
پوند مصر در برابر انتظارات منفی نسبت به اقتصادهای نوظهور در 
بازارهای مالی جهانی و عدم تعادل اقتصادی خود آسیب پذیر است، 
اما حمایت گسترده بین المللی، دارایی های خارجی قابل توجه و رشد 
اقتصــادی مــداوم غالب می باشــد.حمایت قوی بیــن المللی به مصر 
امــکان دسترســی بــه بازارهای قرضــه3  و بازســازی ذخایر خــود را در 

currency anchors  .1انچرها نهادهای قابل اعتمادی هســتند که نقش پل های ارتباطی را در شــبکه استالر را ايفا می کند.
اســتالر یکــی از ارزهای دیجیتالی اســت که در ســال 2014 و با ماهیتی تقریبا مشــابه با ریپل متولد شــد. در حالی کــه ریپل به ارائه راه حل بــرای انتقال بین بانک های 

سراســر جهان متمرکز اســت، استالر قصد تسهیل پرداخت های بین افراد را در سراسر جهان دارد. اما تقریبا شیوه کار هر دو یکی است.
2. Mixed fortunes
3. debt markets

GCC نمودار شماره  1. ذخایر ارزی كشورهای
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اواخر 2020 می دهد.ذخایر خارجی مصر )از جمله طا( در منطقه به 
میزان 40.3 میلیارد دالر به اندازه کافی قوی هســتند که تا زمانی که 
مصــر به تأمین مالی جدیــد ادامه دهد و در سیاســتگذاری های خود 

اعتماد ایجاد شده را حفظ نماید، می توانند مداخات را برای تثبیت 
ارز تســهیل نماینــد و  از نوســانات و کاهــش ارزش پــول ملــی آن هــا 

جلوگیری  نمایند).نمودار شماره2(

 لیر ترکیه  از بی ثباتی اقتصادی، عدم اطمینان در مورد سیاست ها و 
ســرمایه گذاران بین المللی محتاط رنج می برد. لیر سالهاست که در 
مســیر بی ثباتی و کاهش ارزش قرار دارد و به طور متوســط در ســال 
2020 حدود 19 درصد تضعیف شده است. ماه نوامبر تا ژانویه 2021 
ثباتی جزئی داشت اما در ماه های بعد شاهد کاهش نرخ لیر بودیم. 
لیــر در مــاه مه در پایین ترین نــرخ جدید در برابــر دالر آمریکا معامله 
شــد. ذخایر ارزی ترکیــه از 77 میلیارد دالر در فوریــه 2020 به حدود 
50.9 میلیارد دالر در پایان مارس 2021 کاهش یافت و ذخایر خالص 
بانک مرکزی به طور فزاینده ای منفی شــد. اعتماد سرمایه گذاران به 
سیاســتهای ترکیه متزلزل شده اســت،  همچنین روابط بین المللی 
این کشــور ضعیف شــده و خطــرات ژئوپلیتیکی زیادی این کشــور را 
تهدید می کند. بسیار محتمل به نظر می رسد که لیر تحت فشار باقی 
بماند و تا پایان ســال 2021 و تا ســال 2022 ارزش بیشتری از دست 

بدهد. )جدول شماره1(
پول های رایج کشــورهای ســوریه، یمن، عراق و لبنان ســال هاســت 
به دلیل ســوء مدیریت اقتصادی، تفرقه سیاســی و درگیری، بســیار 
آســیب خــورده اســت و با همــه گیــری کوید -19 این آســیب تشــدید 
شــده و نرخ ارز آنها را به سقوط آزاد سوق می دهد. همچنین انتظار 
می رود ارزهای چهار کشور مذکور در سال 2021 ارزش قابل توجهی 
از دست دهند.  در سوریه شکاف زیادی بین نرخ های رسمی و موازی 

ارز وجود خواهد داشت و باعث کاهش بیشتر  نرخ ارز در سال های 
2021 و 2022 می شود.

بلوکه شدن حدود 42 میلیارد دالر سوریه به دلیل اعمال  قانون سزار 
ایاالت متحده که به طور کامل رابطه سوریه را با بازارهای بین المللی 
قطع کرده اســت، به شــدت بر نرخ ارز این کشور تاثیر می گذارد و به 
دلیــل حمایت های مالی ایران از این کشــور منجر به تشــدید بحران 

سوریه گردیده است. )جدول شماره1(
در مورد ایران، مقامات پولی نرخ رســمی ارز را که آخرین بار در سال 
2018 کاهــش یافتــه بــود، حفــظ خواهند کــرد. از نظر تئــوری، بانک 
مرکزی ایران دارای ذخایر ارزی کافی برای پشتیبانی از نرخ ارز رسمی 
بــا نــرخ 42000  ریالی اســت، اما همــه نگاه ها برای بیشــتر معامات 
بیــن المللی به نــرخ ارز بازار موازی توجه دارند و آن را مورداســتفاده 
قــرار می دهند . این فشــارهای خارجی در بازار مــوازی ارز را می توان 
در مــی 2021،  زمانی كــه نرخ ارز 23 هزار تومان بود،  مشــاهده كرد. 
همچنین می توان مشاهده نمود كه تحریم های آمریکا مانع برگشت 
نــرخ ارز به قبل شــده اســت. بــه همین دلیــل مقامات ایــران مجبور 
هســتند از ذخایــر فعلی خــود برای کنترل نوســانات نــرخ ارز در بازار 
مــوازی اســتفاده  نمایند.  با این حال، انتظار میــرود در صورت بهبود 
روابــط ایــران با ایاالت متحــده، نرخ مــوازی در ســال های 2022-23 

نسبتاً تقویت شود. )جدول شماره1(

نمودار شماره2. روند پوند مصر
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جدول شمار 1.  نرخ ارز كشورهای خاورمیانه

3- نقطه نظر كارشناسی مؤسسه 
ویروس کرونا بزرگترین شــوک اقتصادی است که در دهه های گذشته 
به اقتصاد جهانی وارد شده است. ارزهای خاورمیانه و آفریقای شمالی 
)MENA(،  مانند ارزهای دیگر در بازارهای نوظهور،  تحت فشار قرار گرفته 
اند، که نشان دهنده نگرانی در مورد آسیب پذیری های خارجی منطقه، 
چشم انداز ضعیف اقتصادی و توانایی سیاسی و مالی دولت های خاص 

برای مدیریت بحران است.
فشارهای متعدد بر امور مالی خارجی شامل درآمد کمتر از صادرات برای 
تولیدکنندگان کاال، ســقوط شــدید درآمد حاصــل از صــادرات کاالهای 
غیرنفتــی و خدمــات حاصــل از گردشــگری، زیــان زیــاد بــه دلیــل توقف 
فعالیت اقتصادی، خروج گسترده پرتفوی و کاهش پتانسیل برای ورود 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. البته اقتصادهای آسیب پذیرتر 
از قبل شاهد  فشارهای قابل توجه بر ذخایر خارجی  خود بودند. در  یک 
فضای سیاسی نامشخص، مدیریت اقتصادی ضعیف و شرایط نامساعد 

گسترده تر برای ارزهای بازار در حال ظهور وجود داشته است.

 با این حال، این فشــار به طور مســاوی گسترش نیافته است، زیرا رژیم 
 )GCC( اشغالگر قدس و برخی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس
به دلیل داشتن پایگاه های دارایی خارجی مستحکم، مدیریت اقتصادی را 
با تدبیر بیشتری هدایت كرده و احتماالً طوفان را راحت تر تحمل می کنند. 
در ایــن منطقــه ارز رایــج رژیــم اشــغالگر قــدس و مصر به دلیل داشــتن 
دارایی های مستحکم خارجی، مدیریت اقتصادی نسبتاً محتاطانه در طول 
بحران و دسترسی به بازارهای بین المللی سرمایه شرایط بهتری دارند. این 
در حالی است كه ارز رایج تركیه همچنان از تاثیر بی ثباتی اقتصادی و عدم 
اطمینان از سوی سرمایه گذاران بین المللی ریسك گریز در رنج می باشد. 
سوریه، یمن، عراق و لبنان  با شرایط شكننده ای روبرو هستند و احتماالً 
شاهد سقوط نرخ ارز آنها در طول سال های 2021 و 2022 خواهیم بود.  
در ایران شاهد مقاومت مقامات اقتصادی در مقابل كاهش ارزش ریال 
خواهیم بود، اما تمام نگاه ها به نرخ بازار موازی ارزاست كه در ایران بیشتر 

مورد استفاده قرار می گیرد و بسیار ضعیف تر و بی ثبات است.

4- منابع:
- " Middle East's currency outlook"  EIU ViewsWire; New York 28 May 2021.
- "Most MENA currencies to weaken in 2020 "Thu, 09th Jul 2020
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بازار انرژی

در هفته منتهی به 27 آگوست 2021 متوسط قیمت نفت خام های 
شاخص بعد از آنکه برای سه هفته متوالی روند نزولی داشت، روند 
صعودی به خود گرفت. سبد اوپك با 2/7 درصد افزایش نسبت به 
هفته ماقبل در ســطح 69/96 دالر در بشــكه قرار گرفت و متوسط 
هفتگی نفت  برنــت موعددار با 3/3 درصد افزایش به 70/70 دالر 

در بشكه رسید و قیمت نفت خام دوبی در بازار تك محموله با 2/4 
درصــد افزایــش نســبت به هفتــه ماقبل بــه 68/85 دالر در بشــكه 
رســید. در همین دوره زمانی قیمت نفت خام وســت تگزاس با 3/9 
درصــد کاهــش نســبت بــه هفتــه ماقبــل بــه 67/61 دالر در بشــكه 

رسید.

در 27 آگوســت 2021 در بــازار فیوچــر و در بــورس آیــس، قیمــت 
نفــت برنت در وضعیت بکواردیشــن قرار داشــت. قرارداد ماه اول 
برنت 72/70 دالر در بشکه بود که نسبت به قرارداد ماه چهارم به 
مقدار 2/23 دالر در بشــکه باال تر بود. قیمت نفت وســت تگزاس 
در بــورس نایمکــس نیــز در وضعیــت بکواردیشــن قــرار داشــت و 

قیمت قرارداد ماه اول وست تگزاس 68/74 دالر در بشکه بود که 
نســبت به قرارداد ماه چهارم به مقدار 1/04 دالر در بشــکه بیشــتر 
بــود. وضعیــت بکواردیشــن در بازار آتی ها بیانگر آنســت که رشــد 
تقاضا بیش از رشد عرضه است و بازار با کمبود عرضه مواجه بوده 

و از ذحیره سازی ها برداشت می شود.

جدول1. تغییرات هفتگی نفت خام های شاخص

نمودار1. قیمت نفت برنت و وســت تگزاس در بورس آیس و نایمکس در 27 آگوست 2021

)دالر در بشكه( سبد اوپكهفته
تغییرات نسبت به 
هفته قبل)درصد(

وست تگزاس
تغییرات نسبت به 
هفته قبل)درصد(

برنت موعددار
تغییرات نسبت به 
هفته قبل )درصد(

-72.553.6-69.474.4-72.012.5هفته منتهی به 6 آگوست 2021

-70.992.2-68.311.7-70.711.8هفته منتهی به 13 آگوست 2021

-68.433.6-65.074.7-68.123.7هفته منتهی به 20 آگوست 2021

69.962.767.613.970.73.3هفته منتهی به 27 آگوست 2021

مهدی يوسفی

گوست 2021 تحوالت بازار نفت در هفته منتهی به 27 آ
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در هفتــه منتهــی بــه 27 آگوســت 2021 عوامــل مختلفــی در نوســانات 
قیمــت نفــت موثر بــود كــه در ذیل بــه مهمترین آنهــا به تفكیــك عوامل 

تضعیف كننده و تقویت كننده اشاره می شود.

تقویت کننده:
اگرچه با شیوع سویه دلتای ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان،   .1
مجدداً تعداد مبتایان افزایش یافته و برخی کشورها محدودیت هایی 
را برای تردد ایجاد کرده اند، با این حال پیش بینی می شود رشد تقاضای 
نفــت در ســال 2021 همچنــان ادامــه یابد و اثــرات موج جدیــد ویروس 

کرونای دلتا با برنامه های واکسیناسیون در سطح جهان مهار شود؛ 

انجمــن نفــت آمریــکا اعام کرد کــه در هفتــه منتهی به 20 آگوســت   .2
ذخیره سازیهای نفت خام آمریکا 1/622 میلیون بشکه کاهش یافته 
اســت. عاوه بــر ایــن اداره اطاعــات انرژی آمریــکا نیز اعــام کرد که 
در هفته منتهی به 20 آگوســت ذخیره سازیهای نفت خام این کشور 
2/980 میلیون بشــکه کاهــش یافته و به 432/564 میلیون بشــکه 
رســیده اســت، در حالــی کــه پیش بینــی می شــد 2/4 میلیون بشــکه 
کاهش یابد. از ابتدای سال جاری تاکنون 53 میلیون بشکه از ذخایر 
نفت خام آمریکا برداشت شده است که نشان دهنده بهبود وضعیت 
تقاضــا در این کشــور در ســال جاری می باشــد و از طرف دیگر ســطح 

ذخایر به سطح قبل از بحران کرونا بازگشته است؛

در هفته منتهی به 20 آگوست تقاضای بنزین در آمریکا به 9/572   .3
میلیــون بشــکه در روز رســید کــه نســبت به هفتــه ما قبــل آن 239 
هــزار بشــکه در روز افزایــش داشــت و همینطور 411 هزار بشــکه در 
روز بیشــتر از سال گذشــته در همین مقطع زمانی بود عاوه بر این 
در هفتــه منتهی به 20 آگوســت ذخیره ســازیهای بنزین نیــز با 2/3 

میلیون بشکه کاهش به 225/9 میلیون بشکه رسید؛
آتش ســوزی در یک ســکوی نفتی مکزیک در خلیــج مکزیک و توقف   .4
حدود 420 هزار بشکه در روز از تولید نفت این کشور به دلیل کمبود 
گاز برای تزریق به میادین نفتی؛ به گفته کارشناسان بازگشت تولید 
نفت مکزیک به روال عادی چند هفته زمان خواهد برد. در ماه ژوئیه 

2021 تولید مکزیک 1/690 میلیون بشکه در روز بوده است؛
تاییدیه نهایی سازمان بهداشت و درمان ایاالت متحده آمریکا مبنی   .5

بر استفاده از واکسن فایزر در جهت کنترل بیماری کرونا؛
وزش طوفــان دریایی آیدا در خلیــج مکزیک که موجب توقف حدود   .6
96 درصد از تولید این منطقه)1/74 میلیون بشکه در روز( شد عاوه 
بــر ایــن حدود 94 درصد از تولید گاز طبیعــی این منطقه نیز متوقف 
شــد. شــرکتهای نفتی فعــال در این منطقه مجبور شــدند که حدود 
288 سکوی نفتی را تخلیه کنند و حدود 11 دکل حفاری نیز به خارج 

از منطقه منتقل شد؛
گمانــه زنیهــا مبنی بر احتمــال تجدید نظــر در برنامــه افزایش تولید   .7
اوپــک پــاس در جلســه اول ســپتامبر ایــن گــروه با توجه به شــرایط 
کنونــی حاکم بر بازار، تولیدکنندگان موســوم به اوپک پاس در روز 
18 ژوئیــه 2021 توافــق کردند که از ماه آگوســت 2021 تا پایان ســال 

ماهانه 400 هزار بشکه در روز تولید خود را افزایش دهند؛

نمودار2. روند هفتگی ذخیره سازی های نفت خام آمریکا )میلیون بشکه(
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تضعیف کننده:
نگرانی نسبت شیوع موجهای جدید ویروس کرونا به خصوص نوع   .1
جهش یافته آن موســوم بــه دلتا و تاثیرگذاری بر روند در حال رشــد 
تقاضــای نفت با توجه به اینکه بســیاری از کشــورها محدویت های 

تردد را افزایش داده اند؛
در هفــت روز منتهــی به 24 آگوســت خالص وضعیــت خرید بورس   .2
بــازان در بازار نایمکس با 9047 قــرارداد کاهش به 240128 قرارداد 

رسید؛

در هفته منتهی به 27 آگوست 2021 تعداد دکل های حفاری فعال   .3
در بخش نفت آمریکا با 5 دکل افزایش به 410 دکل رســید. در چند 
ماه گذشــته، تعــداد دکل های حفــاری فعال در بخــش نفت آمریکا 
رونــد افزایشــی داشــته و از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون 143 دکل 

افزایش یافته است.

شــرکت Arabian Gulf Oil کــه یکــی ار شــرکت های زیــر مجموعــه   .8
شرکت ملی نفت لیبی می باشد اعام کرد که در صورت عدم تامین 
منابع مالی برای تعمیر و نگهداری زیرساختها، تولید خود را متوقف 
خواهــد کرد. در مــاه ژوئیه تولید لیبــی 1/158 میلیون بشــکه در روز 
بوده است که 790 هزار بشکه در روز بیشتر از متوسط سال 2020 

است؛
کاهــش ارزش دالر، شــاخص ارزش دالر در هفتــه منتهــی بــه 20   .9
آگوســت 93/20 بود که در هفته منتهی به 27 آگوســت به 92/90 
رســید. دلیل کاهش ارزش دالر ســخنان جرمی پــاول رئیس فدرال 
رزرو آمریــکا در ســمپوزیوم ســاالنه فدرال رزرو بود کــه گفت فدرال 
رزرو ممکــن اســت خریــد اوراق قرضه را کاهش دهــد. او گفت روند 
کنونی باال رفتن تورم موقتی و زودگذر خواهد بود و بانک مرکزی در 

نظر ندارد بافاصله پس از کاهش خرید اوراق قرضه، نرخ بهره خود 
را باال ببرد و فعاً صبر خواهدکرد. در حال حاضر بانک مرکزی آمریکا 
ماهانــه ۱۲۰ میلیــارد دالر اوراق قرضــه خریــداری می کند تــا به روند 
بهبــود اقتصــادی کمک کند و این در حالی اســت که نــرخ بهره کوتاه 

مدت خود را نزدیک به صفر نگه داشته است؛
10. ادامــه توقــف مذاکرات بین گــروه 1+4 و ایران و کاهــش انتظارات از 
بازگشــت ســریع ایران به بازار نفت، این در حالیســت که با شــروع 
مذاکــرات بیــن گروه 1+4 و ایــران، بســیاری از تحلیلگران پیش بینی 
میکردنــد کــه تا مــاه ســپتامبر 2021 ایــران بتواند بخش عمــده ای از 

تولید خود را به بازار بازگرداند؛
تقویت بازار سهام بعد از کاهش ارزش دالر و سخنان رئیس فدرال   .11

رزرو.
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سیاست های راهبردی و ژئوپلیتك

كسفورد انرژی با عنوان »همگام سازی استراتژی  تحلیل گزارش آ
توسعه منابع گازی آذربايجان با  امنیت تقاضای گاز«

 ) درس يافته ها برای منافع انرژی جمهوری اسالمی ايران(
سید محمدعلی حاجی میرزایی

الف( طرح  مسئله:

بــروز چالــش هایی در برنامــه بازاریابی گاز طبیعی تولیــدی از میدان 
شاه دنیز كشور آذربایجان بدلیل تحوالت ساختاری در سیاست های 
انــرژی مشــتریان كنونــی و بالقــوه گاز طبیعــی ایــن كشــورموجب 
شــده كــه اجــرای طرح های توســعه صنعــت گاز ایــن كشــور علیرغم 
برنامه ریزی هــای انجــام شــده، دچــار ابهــام گــردد. در ایــن مقالــه 
ضمــن تشــریح تحــوالت رخ داده در ایــن زمینــه و آثــار و عواقــب آن ، 
تــاش می گــردد بر این مســئله تاكید گــردد كه بدون منظــور نمودن 
تغییرات ساختاری  بازار های انرژی در دوران گذار انرژی و به تبع آن 
تغییر سیاســت های انرژی كشــورهای مصرف كننده انــرژی، اجرای 
برنامه هــای توســعه بخش باالدســتی صنعــت نفــت و گاز، قرین به 

موفقیت نخواهد بود.

ب( تحلیل و ارزیابی :
اســتفاده از مشاركت ســرمایه گذاران خارجی در توسعه صنعت گاز 
كشور آذربایجان در اواسط  دهه 1990 در قالب قراردادهای مشاركت 
در تولید، موجب سرعت گرفتن رشد تولید و صادرات گاز طبیعی در 
این كشور گردید. یكی از بزرگ ترین و پیچیده ترین پروژه های صنعت 
گاز جهان، پروژه توســعه میدان شــاه دنیز آذربایجان با وســعتی در 
حدود 860 كیلومتر مربع و میزان ذخیره اولیه یك تریلیون متر مكعب 
گاز طبیعی و دو میلیارد بشــكه میعانات گازی می باشد. توسعه این 
پروژه طبق قرارداد مشاركت در تولیدی كه 4 ژوئن 1996 بین شركت 
ملی نفت آذربایجان)سوكار( و كنسرسیومی از شركت های نفتی بی 
 TPAO پی)بعنوان اپراتور با ســهمی معادل28.83 درصد(، شــركت
تركیــه با ســهم 19 درصــد، پترونــاس مالــزی 15.5 درصد، لــوك اویل 
روســیه 10 درصد،شــركت ملــی نفت ایــران 10 درصد منعقــد گردید. 
ســهم خود ســوكار در این ســرمایه گذاری 16.7 درصد تعییین شــد. 
برنامــه توســعه ایــن میــدان در دو مرحله)فاز( به اجرا گذاشــته شــد. 
در فــاز اول ایــن پــروژه)SD1( ، ظرفیــت تولیــد ســاالنه 10.9 میلیــارد 

متر مكعب گاز طبیعی و روزانه 50 هزار بشــكه میعانات گازی ایجاد 
می شــود و در فاز دوم)SD2( نیز ظرفیت تولید ساالنه گاز طبیعی به 
میزان 16 میلیارد متر مكعب و روزانه 105 هزار بشكه میعانات گازی 

به ظرفیت ایجاد شده در فاز اول اضافه خواهد شد.
بــا توجه به اینكــه در برنامــه بازاریابــی گاز تولیدی حاصل از توســعه 
فاز اول و دوم میدان شــاه دنیز، افزودن صادرات ســاالنه بیش از 16 
میلیــارد متر مكعب گاز)6 میلیــارد متر مكعب در بازار تركیه از ســال 
2018 و 10 میلیارد متر مكعب به بازار اروپا- از 2020( از طریق احداث 
 )SCOX(و تكمیــل كریــدور جنوبــی شــامل خــط لوله قفقــاز جنوبــی
در آذربایجان و گرجســتان، خــط لوله ترانس آناتولــی)TANAP( در 
سراســر تركیه و خط لوله ترانس آدریاتیك)TAP(بین تركیه،یونان، 
آلبانــی و ایتالیا  بطول مجموعا بیــش از  3500 كیلومتر ، گاز تولیدی 
از پــروژه شــاه دنیــز را بــر اســاس موافقتنامه هــای فــروش كــه بیــن 
كنسرسیوم شاه دنیز و 9 شركت اروپایی در 19 سپتامبر 2013 منعقد 

شده به مشتریانش تا اروپا تحویل می دهد.  
مراســم افتتــاح رســمی كریــدور گاز جنوبــی در 29 مــه 2018 در باكــو 
و فــاز صفــر خط لوله ترانــس آناتولــی در 12 ژوئن 2018 و فــاز 1 آن در 
30 نوامبــر 2019 در تركیــه افتتــاح شــد. در حال حاضر)ســال 2021( 
صــادرات گاز بــه تركیــه از طریــق خط لولــه ترانس آناتولــی در جریان 
است)از 30 ژوئن 2018 تا اول اوت 2020 میزان گاز تحویلی به تركیه 

6.3 میلیارد متر مكعب اعام شده است(. 
بــا توجه به پیش بینی های صورت گرفته بــا كاهش تولید گاز از فاز 1 
میدان شاه دنیز، تامین گاز مورد نیاز ترکیه طبق قراردادی که از ژوئن 

2018 تا 2033 اجرا می شود ، از فاز دوم این پروژه صورت می گیرد.
بنا به گزارشــات منتشره، مذاكرات بین شــركت سوكار آذربایجان و 
شركت بوتاش تركیه جهت تمدید قرارداد فروش ساالنه 6.6 میلیارد 
متــر مكعــب گاز به تركیــه از طریق فاز اول پروژه شــاه دنیــز به نتیجه 
نرسیده و با توجه به اتمام مدت قرارداد)پس از چهارده سال- تحویل 
در ســال 2007 آغــاز شــد(، در تاریــخ 17 آوریــل 2021 ، متوقف شــد. 
این در شــرایطی اســت كه در ســال های اخیر،شــركت بوتاش تركیه 
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تاش نموده با افزایش حجم واردات  LNG، افزایش تاش ها جهت 
افزایــش تولیــد داخلی گاز و مدیریت تقاضای گاز نســبت به كاهش 
وابســتگی این كشــور به واردات گاز طبیعــی از طریق خط لوله تحت 

قراردادهای بلند مدت )LTC( اقدام نماید. 
اگرچــه تحلیلگران بازار با اســتناد به وجود روابط مســتحكم بین دو 
كشور آذربایجان و تركیه از نظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی نسبت 
به حصول توافق دو كشــور در این زمینه خوش بینند و معتقدند كه 
ترکیه به خرید گاز از شاه دنیز 2 بر اساس قراردادی که از سال 2018 
آغاز شــده و تا ســال 2033 معتبر می باشــد، ادامه خواهد داد.اما به 
نظر می رســد از دید گاه کنسرسیوم شــاه دنیز به رهبری BP بعنوان 
فروشنده ،عدم توافق در مورد شرایط تمدید قرارداد و این نوع توقف 
حتی اگر موقتی هم باشــد، نشانگر وجود مشکات در بازاریابی گاز 
آذربایجــان تلقــی می شــود و طبیعتا ســرمایه گــذاران ایــن صنعت را 
متقاعد می كند كه در مورد گزینه های دیگر و مشكات آنها فكر كنند. 
یكــی از ایــن گزینه ها فــروش داخلی گاز اســت. محدودیــت تقاضا و 
قیمت های نســبتا پایین در بازار داخلی آذربایجان)44 تا 117 دالر در 

هزار متر مکعب( مهمترین مشكات این گزینه می باشد.
گزینــه باقی مانده تاكید بیشــتر بر فروش گاز به اروپا اســت. به نظر 
می رسد این گزینه حداقل پس از عقب نشینی 17 آوریل ، حداقل تا 
حدی مورد پســند عرضه كنندگان گاز واقع شده است. نشانه هایی 
دال بر تقویت این راه حل قابل مشــاهده اســت، زیرا پس از ناكامی 
گفتگوهــا بــرای تمدیــد قــرارداد صــادرات بــه تركیــه، تاش ها جهت 
استفاده از کریدور گاز جنوبی افزایش یافته است. در نتیجه ، بخش 
ترکیه-ایتالیــا خــط لوله گاز ترانــس آدریاتیك) TAP( بســیار زودتر از 
تاریخی که برای آن در قرارداد شــاه دنیز 2 تعیین شــده بود اکنون با 
ظرفیت کامل کار می کند. با این حال، به نظر می رسد جایگزینی این 

راه حل لزوماً در کوتاه مدت قابل اجرا نباشد.
سوال مهمی كه باید پاسخ داده شود این است كه حجم اضافی گاز 
آذری به چه قیمتی می تواند به اروپا تحویل داده شــود؟ برآوردهای 
كارشناســان نشان می دهد هزینه تحویل گاز به ایتالیا  از 273 دالر 
تــا 293 دالر در هزار متر مکعب متغیر اســت) 50 تــا 60 دالر در هزار 
متر مکعب در آذربایجان ، 50 دالر برای ترانزیت از طریق گرجستان، 
103 دالر بــرای ترانزیــت از طریــق ترکیــه و 70 تــا 80 دالر برای حمل و 
نقل از طریق خط لوله TAP به ایتالیا( این میزان هزینه بسیار باالتر 
از قیمــت عمــده فروشــی )در مرکز PSV ایتالیا( اســت. ایــن در حالی 
است كه هزینه گاز وارداتی از روسیه به ایتالیا تنها نصف این مقدار 
تمام می شــود و واردات گاز از الجزایر نیز تنها یک ســوم هزینه دارد. 
بنابرایــن گاز آذربایجــان بــا هزینــه 179 تــا 189 دالر در هــر هــزار متر 

مکعب ، بیش از سایر رقبا به بازار اروپا قابل عرضه است.

بر اساس گزارش موسسه مطالعات انرژی آكسفورد)OIES(، ترکیه 
دیگــر آمادگی امضای قراردادهای بلندمدت گاز به صورت ســابق که 
بر اساس آن قیمت گاز بر پایه نفت تعیین می شد و بندهایی مبنی بر 
اجباری بودن دریافت یا پرداخت در آن وجود داشــت را ندارد . دلیل 
ایــن امر به افزایش قــدرت چانه زنی بوتاس از زمانی کــه ترکیه گاز را 
در آبهای خود کشــف کرده و منابع واردات خود را با موفقیت متنوع 
کرده باز می گردد. این شرکت با اتكا به این اقدامات خواهان استفاده 
از مزایای قیمت پایین گاز می باشــد. این كشــور بــا الهام از مدل های 
اروپایی و با افزایش خرید LNG تاش می كند وابســتگی خود به گاز 
وارداتــی از طریــق خط لوله را كاهــش داده1  و به طور فزاینده ای بازار 
گاز خود را به بازار محلی تبدیل نماید. در نتیجه ، احتماالً این شركت 
تاش دارد با تغییر ساختار قرارداد خرید گاز خود از آذربایجان، هم 
قیمــت خرید و هم حجم گاز خریداری شــده را كمتر كند و همچنین 
تعهدات دریافت یا پرداخت)take or pay( كه قبا 80 درصد تعیین 

شده بود را كاهش دهد.
باید در نظر داشت از زمانی که توسعه پروژه شاه دنیز 2 مورد توجه 
قرار گرفت و تصمیم نهایی ســرمایه گذاری آن )FID( در سال 2013 
اتخاذ شد تاكنون، بدلیل ورود بازار بین المللی انرژی به دوره گذار 
انرژی و تغییر سیاســت های انرژی كشــورها در این زمینه، شــرايط 
بــازار به کلی تغییــر نموده و به همین دلیل،چشــم انــداز بلندمدت 
تقاضــای جهانــی گاز نیــز حكایت از کاهــش آن در بلند مــدت دارد. 
بویژه اینكه اروپا می خواهد در مبارزه با تغییرات آب و هوایی پیشرو 
باشد. بر این اساس در بلند مدت گاز دیگر به عنوان یک گزینه قابل 
قبــول برای تامین انرژی تلقی نخواهد شــد. ایــن تحوالت می تواند 
بــر پروژه هــای گازی آذربایجان و توســعه برنامه ریزی شــده کریدور 
گاز جنوبی نیز تأثیر بگذارد. بر این اســاس هدف گذاری آذربایجان 
مبنــی بر جذب ســرمایه گــذاران بــه منظــور دو برابر شــدن ظرفیت 
خــط لولــه ترانس آناتولی)از 16 تا 31 میلیارد متر مکعب در ســال( و 
ترانــس آدریاتیــك)TAP(، یونان به ایتالیــا )از 10 تــا 20 میلیارد متر 
مكعــب در ســال( و تامین هزینه های ســرمایه ای مورد نیاز توســعه 
بخــش باالدســتی گاز نیز در معرض تهدید قــرار می گیرد. به عنوان 
مثال برنامه ریزی توســعه فاز دوم میــدان Absheron تحت کنترل 
شركت توتال)که صادرات ساالنه 5 میلیارد متر مکعب را هدف قرار 
می دهد( می تواند به تعویق بیفتد. ســایر پروژه های گاز آذربایجان 
BP- مانند قره باغ ، شفق آسیمان-  تحت توافقنامه تولید مشترک(

Socar و اشــرفی دان اولدوزو- ایپارا- تحت قرارداد مشترك سوکار 
و اکوئینور( نیز در معرض ركود قرار دارند.

جدول شماره 1  پیش بینی های انجام شده در مورد تراز گاز آذربایجان 
توسط موسسه مطالعات انرژی آكسفورد را ارائه می دهد.

1. بین ســال های 2014 تا 2020 ، ســهم LNG از کل واردات گاز تركیه بیش از دو برابر شده است ) از 14.8٪ به ٪31(.
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جدول شــماره 1. پیش بینی وضعيت  گاز آذربایجان توسط موسسه مطالعات انرژی آكسفورد 

الزم به ذكر است این برآوردها قبل از اعام کشف گاز جدید ترکیه 
در میدان ساکاریا ، در دریای سیاه ، در اوایل ژوئن 2021 تهیه شده 
اســت. پیش بینی می شــود تركیه از این میدان در یک دوره بیست 
و پنــج ســاله، 15 تــا 20 میلیــارد متــر مکعــب در ســال گاز تولید کند 
ایــن امر قدرت چانه زنــی بوتاش را بر تأمین کنندگان خود از جمله 

آذربایجان بیشتر تقویت می کند.

ج(  جمع بندی و پیشنهادها :
بــا توجه به ســرمایه گذاری های گســترده ای كه بــرای عرضه گاز به 
اروپا در زمینه توسعه پروژه های اكتشاف و توسعه ذخایر گاز دریای 
خــزر  و همچنین تكمیل و توســعه كریدور جنوبــی گاز برنامه ریزی 
شــده بــه نظر می رســد بدلیل بروز شــرایط ناشــی از ورود جهان به 

دوره گــذار انــرژی و تاكیــد اروپــا بــه تحقــق هــر چــه بیشــتر اهداف 
زیســت محیطــی و اقتصــاد بــدون كربن از یكســو و شــرایطی كه با 
تغییــر سیاســت های انــرژی در بــازار تركیــه در حــال وقوع اســت و 
همچنیــن محدودیــت امــكان عرضــه اقتصــادی در بــازار داخلــی 
آذربایجان و... سرمایه گذاران مشاركت كننده در طرح های توسعه 
باالدستی این كشور را در شرایط نا اطمینانی قرار داده كه می تواند 
چشم انداز گسترش کریدور گاز جنوبی به اروپا  و همچنین چشم 
انداز توسعه بخش باالدســتی گاز آذربایجان را تضعیف نماید. بر 
این اســاس چنانچه اقدامات موثری در زمینــه كاهش هزینه های 
توســعه ، تولید و انتقــال گاز)كاهش هزینه های تامیــن مالی و...( 
صــورت نگیرد می توان پیش بینــی كرد كه گاز كافی برای حمایت از 

توســعه كریدور جنوبی  در دهه 2030 در دسترس نخواهد بود.
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Weekly Oil & Gas Survey
تحلیــل هفتگی تحــوالت نفــت و گاز

مرور تحوالت موثر بر توســعه صنعت گاز آذربایجان و تحلیل های 
كارشناســان نشــان از تاثیــر پذیــری برنامه هــای توســعه بخــش 
باالدســتی كشــورهای دارنــده ذخایــر گازی از تحــوالت ناشــی از 
تغییرات ساختاری بازارهای هدف دارد. این تحوالت، بدلیل ورود 
بازار بین المللی انرژی به دوره گذار و به تبع آن تغییر سیاست های 
انــرژی و زیســت محیطــی كشــورهای مصــرف كننــده گاز و پیــش 
بینــی تضعیــف روند رشــد تقاضای گاز بــرای دهه آینــده و افزایش 
انعطاف پذیری كشورهای وارد كننده گاز در انتخاب چارچوب های 
قراردادی فعلی)حذف شرط take or pay و تاكید بر سیستم قیمت 
 Gas to بجای سیستم قیمت گذاری )Gas to Gas(گذاری رقابتی

Oil( بروز خواهد كرد.
جمهوری اســامی ایران كه به لحاظ در اختیار داشتن منابع عظیم 
گازی دارای برنامه های متعددی برای توسعه ذخایر و صادرات گاز 
به بازارهای مختلف می باشد الزم است با هوشمندی و حساسیت 
زیــادی ایــن تحــوالت را در بازارهــای مختلــف گاز دنبال نمــوده و با  
توجه به تغییرات ساختاری كه در بازارهای گاز )بویژه در بازارهایی 
كــه می توانــد بعنــوان بــازار هــدف در توســعه ذخایــر گاز مبنــای 

برنامه ریزی قرار گیرد( در شــرف وقوع اســت، نســبت بــه روزآوری 
برنامه های توسعه صنعت گاز تصمیم گیری نماید. بعاوه با توجه 
به اینكه در سالهای آینده دوره قرارداد فروش گاز ایران به تركیه به 
پایان می رســد ، الزم است از هم اكنون آمادگی الزم جهت مذاكره 
بــا تركیه فراهــم گردد. یكــی از مهمترین مباحــث در این خصوص، 
مطالعه رفتار تركیه با سایر فروشندگان گاز طرف های قرارداد خود 
اســت. نكتــه دیگر اینكــه با توجه بــه اینكه جمهوری اســامی ایران 
بــا توجه به موقعیت جغرافیایی خود،امكان فروش/ســواپ گاز به 
مصرف كنندگان دیگری از جمله عراق، پاكستان، عمان و... را دارد 
و لــذا می توانــد موضــوع خرید/ســواپ گاز آذربایجان بــه بازارهای 

دیگر را نیز بررسی نماید.  
بــی توجهــی بــه تغییــرات ســاختاری در بازارهــای گاز و تاثیــر آن بر 
بازار هــای هــدف در برنامه ریــزی توســعه بخــش باالدســتی گاز 
می توانــد به عدم موفقیت اجرای این برنامه ها و یا حداقل كاهش 
كارایــی ســرمایه گذاری هــای انجــام شــده  كــه بــه زیان منافــع ملی 

كشور می باشد بینجامد.
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محیط زیست و فناوری

ژی؛ تشــويق كربن زدايی از طریق اقتصاد چرخشی فراتر از انر

)بخش اول(

1- مقدمه
در دو دهه گذشته دولت  ها سیاست  های کربن  زدایی را برای انتقال 
اقتصــاد خــود بــه دور از مســیرهای انتشــار و تولیــد گازهــای گلخانه 
ای در نظر گرفته  اند. رویکرد غالب شــامل دو حوزه سیاســتی است: 
)1( اســتفاده از  انرژی  هــای تجدیدپذیــر )عمدتــا خورشــیدی و بادی( 
در مقيــاس بــاال، جهت تولید بــرق و به تبع آن اســتفاده از طرح  های 
پشتیبانی  شــده سیاســتی به  ســمت کاهش هزینه  های فــن  آوری  و 
اقبال عمومي به استفاده از آن در سراسر جهان و)2( اقدامات برای 
بهبود راندمان و بهره  وری انرژی.  در مجموع، این دو حوزه بیشترین 
میزان جبران را در انتشار CO2 حاصل از رشد اقتصادی در سال های 
اخیر داشــته  اند. بــه عنوان مثال این دو حوزه بین ســال های 2017 و 
2018، حــدود 60 درصــد )از مجمــوع كاهــش كربــن ايجاد شــده( در 

كاهش انتشار كربن نقش داشته اند. 
همچنيــن  بهــره  وری در ســال 2019 در مقايســه بــا ســاير عوامــل 
نقــش مهمــي در ثابــت نگهداشــتن انتشــار CO2 حاصــل از مصرف 
انرژی داشــته اســت. متوســط شــدت کربن جهانی در تولید برق نیز 
طی دهه گذشته حدود 10 درصد کاهش یافته است. اخیراً کشورها 
سیاست  هایی در خصوص کربن  زدایی و انتشار صفر خالص مطرح 
کرده  اند که تا سال 2050 به این مهم دست یابند. این موضوع دقیقاً 

در راستای اهداف معاهده پاریس است.
تولیــد بــرق یکــی از مهمتریــن منابع انتشــار کربن می  باشــد که به 
نسبت گذشته به دلیل جایگزینی تولید برق از انرژی  های تجدیدپذیر 
به جای انرژی  های فســیلی این انتشــار کاهش یافته اســت. اما باید 
این موضوع را درنظر گرفت که رسیدن به مفهوم صفر خالص بسیار 
سخت است، چون در برخی از صنایع به راحتی امکان جابه  جایی نوع 
تولید برق و درنهایت کربن  زدایی وجود ندارد، به عبارتی کربن  زدایی 
از آنها نیازمند بازسازی یا مقاوم  سازی صنعت دارد که با صرف هزینه 
بسیار باال همراه است و از آنجایی که این صنایع محصوالتی را عرضه 
می  كنند كه در سطح بین  المللی مورد معامله قرار می  گیرند و شركتها 
عمدتاً از نظر قیمت با هم رقابت می  كنند. بنابراین، در غیاب سیستم 
اقتصادی گســترده، در اثر شــرایط محیطی، اقدامات کربن  زدایی به 
افزایــش قیمــت می  انجامــد و افزایش هزینــه تولیــد، می  تواند توان 

رقابت آنها را کاهش دهد. از سوی دیگر رویکرد غالب به کربن  زدایی 
و صفــر خالــص تا حد زیــادی جهانی  ســازی تجارت، زنجیــره عرضه و 
تفکیــک فضایی بین مکان های اســتخراج، تولیــد و مصرف را نادیده 
گرفته است. از این رو تجارت بین  المللی این امکان را فراهم می  کند 
تــا هزینه  هــای کربن  زدایــی به خــارج از مرزهــای ملی منتقل شــود و 
باعث ایجاد پیامد منفی خارجی شود. حال سوالی که مطرح می  شود 
اینســت که چــه راهکارهایی بــرای تقویــت کربن  زدایی و رســیدن به 
مفهوم صفر خالص می  توان متصور شــد؟ در اینجاست که صحبت 
از اقتصــاد چرخشــی یا دورانی به میــان می  آید. این رویکــرد با هدف 
بهبود کارایی کوتاه  مدت تا میان  مدت در عملکرد سازمان  های بزرگ 
مطرح می  باشد. این مدل به دنبال سودآوری و رشد تجارت، افزایش 
بهره  وری، کاهش ریســک به همراه مزایای زیســت  محیطی ناشی از 
کاهــش مصــرف منابع، اســتفاده مجــدد و بازیافت اســت و در طول 

زمان امکان ارتقا را نیز خواهد داشت. 
مفهوم اقتصاد چرخشی اساساً مبتنی بر بستن حلقه  های اطراف 
سیســتم  های استخراج، تولید و مصرف است. بر اساس این فرآیند 
مــواد و محصــوالت تــا زمانــی که ممکــن اســت در چرخه نگه داشــته 
می  شــوند و هــدر رفت منابع  به حداقل می  رســد یا بــه صورت بهینه 
از آنها اســتفاده میگردد. مفهوم اقتصاد چرخشی مکرراً در ارتباط با 
تأثیــر کربن  زدایی بر رشــد اقتصــادی در اقتصادهای در حال توســعه 
مطرح می  شود، زیرا این مفهوم به دنبال جداسازی مصرف منابع از 
رشــد اقتصادی اســت. لذا در این گزارش ســعی برآنست که مفهوم 
اقتصاد چرخشــی را در قالب سیاســتهای کربن  زدایی بررسی نموده 
و بــه گونه  ای پا فراتــر از بحثهای گذار انرژی گذاشــته و رهنمودهایی 

برای کشور ج.ا. ایران به عنوان کشوری در حال توسعه ارائه  شود.
 

2-  ارزیابی گزارش: نکات محوری
بــرای جلوگیــری از تغییــرات آب وهوایــی، کاهــش انتشــار گازهــای 
گلخانــه  ای در همه بخشــهای اقتصــادی جهان ضروری اســت. برای 
دســتیابی به این هدف الزمســت تا مســیرهای انتشــار که گرمایش 
احتمالــی را تــا 2 درجــه ســانتیگراد محــدود می  نماینــد، طراحــی و 
مدل  سازی شوند و انتظار مدل  سازان و سیاستگذاران اینست که تا 

ندا علم الهدی
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نیمــه دوم قرن 21 به انتشــار صفر خالــص و بعد از آن منفی خالص 
برســند. بخــش صنعــت مســئول 33% از انتشــار جهانــی گازهــای 
گلخانه  ای در ســال  بوده است. این رقم شامل انتشارات حاصل از 
احتراق ســوخت در محل، انتشــارات حاصــل از فرآیندهای تولید و 
انتشــارات غیرمســتقیم مرتبط با برق و گرما است. بدون آالیندگی 
غیرمســتقیم، بخــش صنعــت هنــوز مســئول 19 درصــد از انتشــار 
جهانــی گازهــای گلخانــه  ای اســت. صنعــت، هســته اصلی توســعه 

راه  حلهــای کم کربن اســت: این بخــش وظیفه تولیــد فناوری  هایی 
مانند تأسیســات تولید برق تجدید پذیر، وســایل نقلیه با ســوخت 
پــاک و ســاختمانهای بــا مصــرف انــرژی بهینــه را دارد. بنابرایــن، در 
حالی که صنعت فن  آوری  ها و تحول زیرساخت  ها را تأمین می  کند، 
کاهــش انتشــار از عملیــات صنعتی ضروری اســت. ایــن رویکردها 
الزمســت تــا بــا اتخاذ مســیری کــه منتهــی به انتشــار صفــر گازهای 

گلخانه ای میگردد، سازگار باشد.

برخی از صنایع ســنگین هســتند که به گرما و دمای باال نیاز دارند و 
دارای فرآینــد انتشــار قابل  توجهی هســتند و به هميــن دليل برخی 

از بخشــها ممکــن اســت بر اســاس رویکــرد غالب بــدون کربنزدایی 
باقی بمانند.

نمودار شــماره 1. انتشار در بخشهای مختلف اقتصادی در سال 2014

*اطاعات مربوط به سالهای بعد 2014 به این شکل تفکیک بخشها در هیچ منبعی وجود نداشته است.
Source:Technologies and policies to decarbonize global industry: Review and assessment of mitigation drivers through 2070.Applied energy,2020
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 به عنوان مثال، تخمین زده شده است که حدود نیمی از انتشار
CO2 حاصــل از بخش صنعت از صنایع فوالد، ســیمان، آمونیاک 
و تولیــد اتیلــن اســت. حدود 45 درصد از انتشــار ایــن بخش  ها از 
مــواد اولیــه حاصــل می  شــود )بــا تغییر در ســوخت نمی  تــوان این 
میــزان را کاهــش داد و نیــاز به تغییــر در فرآیندهــا دارد(.بیش از 
35 درصــد ســوزاندن ســوخت هــای فســیلی بــرای تولیــد گرمــای 
دمای باال حاصل می شــود )تغییر در ســوخت  های تجدیدپذیر به 
تغییراتی در طراحی کوره نیاز دارد(. 20 درصد باقیمانده از انرژی 
مــورد نیاز دیگر )مانند گرمای متوســط و پاییــن( حاصل می  گردد. 
از ایــن رو فناوری  هــا تنهــا بخشــی از ایــن فرآینــد هســتند. اتخــاذ 
سیاســت  های صحیــح می  توانــد ســرمایه  گذاری در فرآیندهــای 
پاک  تــر صنعتــی را ســودآورتر کــرده و کاهــش انتشــار را بــه طــرز 
چشــمگیری تســریع کنــد. سیاســت  های صحیــح حتــی می  توانند 
نوآوری  هــا را از طریــق زنجیره  هــای تأمیــن بین  المللــی گســترش 
دهنــد و باعــث بهبــود مشــارکت در کشــورهایی شــوند کــه فاقــد 
سیاســت  های قوی هســتند. شــرکتهایی که در فن  آوری پیشرفته 
ســرمایه  گذاری می  کننــد، در این قرن پیشــرو خواهند بود. زمانی 

کــه نگرانــی در مــورد تغییــر آب و هوا احتمــاالً باعــث ناکارآمدی و 
انتشار زیاد گازهای داخلی درکشورهای در حال توسعه می  شود، 
مسئولیتهای تجاری کشورهای دارای فناوری را جدی  تر می  نماید 

و آنهــا را مجبور به همکاری در زمینــه بین  المللی می  کند. 
از ایــن رو وقتــی بــه دنبال راهــکاری در جهت رســیدن بــه اهداف 
2050 و انتشار خالص صفر هستیم به اصطاح اقتصاد چرخشی 
یا دورانی برخورد می  کنیم. در جایی که کشــور چین که بیشترین 
آالیندگــی دی  اکســیدکربن را دارد به دنبال رســیدن به این مهم، 
تمرکــز خــود را بــه کاهــش انتشــار در صنایــع قــرار داده و هزینــه 
تولیــد بــرق از انــرژی فوتوولتائیــک و بادی را تا حــد زیادی کاهش 
داده اســت و بدیــن ترتیب مفهوم اقتصاد چرخشــی را در گردونه 
سیاســتهای انــرژی و اقتصــادی کشــور خود به صــورت جدّی وارد 
کــرده اســت. اصطــاح اقتصــاد چرخشــی )CE( بــا ایــده »اقتصاد 
خطــی« کــه در حــال حاضر ســاختار غالــب زنجیره ارزش اســت و 
در آن کاالهــا تولیــد، مصــرف و دور انداختــه می  شــوند، در تضــاد 

اساسی است.

نمودار شــماره 2.ترکیب سرانه انتشار CO2 از احتراق سوخت، 2018

Source:  Beyond Energy: Incentivizing Decarbonization through the Circular Economy,The Oxford Institute for Energy 
Studies,April 2021 .
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نمودار شــماره 3. رویکرد اقتصاد چرخشی در مقابل اقتصاد خطی

Source:  Beyond Energy: Incentivizing Decarbonization through the Circular Economy, The Oxford Institute for Energy 
Studies, April 2021.

در یک  اقتصاد چرخشــی، هر محصول نهایی عمر مفید مشــخصی 
دارد کــه می  توانــد مــورد اســتفاده ارزشــمند قــرار گیــرد. اقتصــاد 
چرخشــی بــه جــای اینکــه یــک نــوع فعالیــت واحــد باشــد )ماننــد 
بازیافت(، مجموعه  ای از گزینه  ها اســت کــه هر محصول، مؤلفه یا 
ماده را به باالترین یا بهترین اســتفاده خود و از دســت دادن ارزش 
را به حداقل می  رســاند. اولین گزینه این اســت کــه کاربر اصلی یک 
محصــول، آن را بــرای مــدت طوالنی  تری نگــه دارد، آن را بــا دیگران 
به اشــتراک بگذارد و از طریق نگهداری و تعمیر مناســب، عمر آن را 
طوالنــی کند. وقتــی این امکان وجود ندارد، بهتریــن گزینه، انتقال 
محصول به کاربر جدید اســت. ســومین گزینه، نوســازی یا ساخت 
مجــدد محصــول اســت)تولید مجــدد، تجزیــه و اســتفاده مجدد از 
اجــزای محصــول(. گزینه دیگــر بازیافت مواد اولیه تشــکیل  دهنده 
محصول اســت. به عبارت دیگــر بهبود کارایی مواد شــامل مواردی 

اســت که بــه طور غیرمســتقیم بــه کاهش انتشــار کربــن و گازهای 
گلخانه ای تبدیل می  شوند، مانند:

استفاده مجدد از اجزای سازنده؛ 	 
کاهش در افت عملکرد؛	 
 مواد اولیه کمتری برای همان سرویسدهی؛ 	 
 محصوالت و خدمات با عمر طوالنی تر؛	 

در واقــع بهبــود بهر  وری و کارایــی به عنوان راه  حــل مکمل در جهت 
کاهــش مصــرف انــرژی و انتشــار گازهــای گلخانــه  ای اســت. چنین 
پیشــرفت  هایی می  تواند به طور بالقوه باعث کاهش مصرف انرژی 
و در نتیجــه انتشــار گازهای گلخانه  ای )GHG( مرتبــط با تولید مواد 
اولیه شود. بازده مواد همچنین مسیری را برای به حداقل رساندن 
مصرف اولیه انرژی و اتاف و پرداختن به موضوعات پیرامون کمبود 

منابع فراهم میکند.
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1.The 2030 decarbonization challenge, The path to the future of energy,Deloitte,2020

نمودار شــماره 4. نمای کلی شــماتیک جریان مواد در یک اقتصاد چرخشی؛ محصوالت، اجزا و مواد با کمترین میزان افت ارزش، به 
بهترین وجه ممکن استفاده می  شوند.

Source:Technologies and policies to decarbonize global industry: Review and assessment of mitigation drivers through 2070.
Applied energy, 2020.

فناوری های جدید امکان استفاده از CO2 به عنوان ماده اولیه مواد 
شیمیایی و پاستیک را فراهم می  نمایند. نیروگاه  های تبدیل زباله 
به هیدروژن در حال ســاخت هســتند. برق تجدیدپذیر به ســرعت 
در حال تبدیل منحنی هزینه تولید برق به شــکل نزولی اســت. این 
نشــان می  دهد، صنعت انرژی و منابــع)E&R ( در اوج تغییر الگویی 
اســت که می  تواند زباله ها را از یک مســئله و مشــکل به یک راه حل 
تبدیــل کنــد. به جای اینکه در مورد نحوه دفع CO2 و ســایر زباله ها 
فکر کنند، بســیاری از شــرکت  ها تا ســال 2030 همه تولیدات خود 
را از جمله انتشــار، تولیدات جانبی و محصوالت نهایی را به عنوان 
منبعــی مــورد معاملــه قــرار خواهنــد داد تــا ارزش اقتصــادی ایجــاد 
کنــد. احتماالً مشــارکت و بازارهای جدیدی شــکل می  گیرد. موادی 
کــه مدتهاســت بــه عنــوان آثارجانبــی پرهزینه بشــمار می آینــد و یا 
دور انداخته می  شــوند، به محصولی تبدیل می  شوند که شرکت  ها 
می  خواهنــد آنها را خریداری کنند و متقاضی آن هســتند و میتواند 

اقتصادی جدید، پاك و چرخشی شکل گیرد. 1
بــازده مــواد بخشــی ذاتــی از رویکــرد اقتصــاد چرخشــی را تشــکیل 
می  دهنــد. اگرچــه اقتصــاد چرخشــی بــه عنــوان یــک مفهــوم در 
ســال  های اخیر بیشتر مورد توجه دولت ها قرار گرفته است، اما در 

اصل از طریق ارزیابی مجدد زنجیره  های ارزش، در بخش  های بزرگ 
شرکت  ها و در فعالیت  های سازمان های بزرگ رواج یافته و تصویب 
شــده  اند. ایــن رویكــرد در طول زمان بــرای جابجایــی از زنجیره  های 
تأمین خطی به چرخشــی در داخل ســازمان به منظور تفکیک رشد 
کارایی بخشی،وابستگی به منابع محدود و کسب بهبود كارآیی در 
بلندمدت، تكامل یافته  اند. رویکرد اقتصاد چرخشی که در سازمانها 
اتخاذ شــده است، ادعا می  کند که می  تواند منجر به »ایجاد تحول 
و جذب ارزش در شــرایط اســتراتژیهای چرخشــی«، »افزایش عمر 
مفید محصوالت و قطعات )مانند تعمیر و ساخت مجدد( و »بستن 

حلقه های مواد اولیه)به عنوان مثال بازیافت(« شود.
بایــد توجه داشــت که کشــورها روش هایــی را برای کاهش انتشــار 
و کربن  زدایــی در برخــی از صنایــع و رســیدن بــه هــدف صفر خالص 
انجام داده  اند، مانند جایگزینی ســوخت  های فسیلی با انرژی  های 
تجدیدپذیر در تولید برق و بهبود بهره  وری در استفاده از انرژی، اما 
گاهــی این روشــها ممکن اســت در جهت نيل به هــدف، كاماً مؤثر 
نباشــد. بــه عنــوان مثال ممکن اســت در برخــی از صنایــع به دالیل 
فنی و اقتصادی امکان کربن  زدایی بیشتر وجود نداشته باشد،چون 
صنعت باید متحمل هزینه  های سنگين گردد که این باعث می  شود 
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از گردونه رقابت )به دلیل افزایش هزینه( خارج شود. لذا عاوه بر 
اینکه سیســتم ســنتی و خطی کربن  زدایی در جهت کاهش انتشار 
از تولیــد انــرژی بــه تنهایــی کافی نیســت ولی روش چرخشــی نیز با 
شــرایطی خاص روبرو اســت که باید مدّنظر قرار گیــرد. در واقع اینکه 
چه راه  حلی برای تقویت کربن  زدایی و تشویق به این امر برای دستیابی 
بــه اهداف کربن صفر خالص وجود دارد، همان اقتصاد چرخشــی در 
مقابل مفهوم سنتی آن یعنی اقتصاد تولید و مدیریت منابع است که 
الزمســت با در نظرگرفتن شرایط خاص در هر صنعت بررسی گردد و 
در عین حال در دستورکار سیاستگذاران قرار گرفته و در واقع ابزارهای 
غیــر انــرژی را فعال نمایــد.  این مهم همانطورکه بیــان گردید با هدف 
بهبود کارایی در کوتاه  مدت تا میان مدت با افزایش بهره  وری و پایداری، 
کمک به کربن  زدایی از تولید و استفاده از برق پاک  تر، بر اساس کاهش 
چرخه انتشــار انجام می  گیرد. بنابراین رویکردهای اقتصاد چرخشی 
می  تواننــد یــک مکمــل قــوی بــرای سیاســت  های موجــود در تقویــت 

کربن  زدایی باشند.

3- نقطه نظر كارشناسی مؤسسه 
با توجه به مواردی که عنوان شد، به عنوان یک مصداق می  توان به   •
اتحادیه اروپا اشــاره داشت که ساالنه حدود 2.3 میلیارد تن زباله 
تولید می  کنند که عمدتا حاصل فعالیت بخشهای ساخت و ساز، 
معدن و صنعت اســت. همچنین هر فرد در اروپا به طور متوســط 
ســاالنه نیم تن زباله خانگی تولید می  کند که کمتــر از نیمی از آنها 
بازیافت می  شــود.1  این زباله  ها تأثیرات منفی بر محیط زیســت و 
ســامتی دارند و مدیریت آن  ها هزینه  بر اســت. همچنین نشــان 
می  دهــد که انســانها از منابع محدود زمین به طور مؤثر اســتفاده 
نمی  کنند. هدف اقتصاد چرخشی این است که با از بین  بردن این 
رويه به طور کلی این مسئله حل شود و به دنبال آن کاهش انتشار 
کربن و تولید برق نیز اتفاق بیفتد. این خواسته می  تواند با افزایش 
طول عمر و استفاده از منابع، مواد و محصوالت، با تفکر و طراحی 
مجدد محصوالت و فرایندهای تجاری، توسعه راه  حل  های نوآورانه 
و مدل  های خدماتی و تشویق الگوهای مصرف پایدارتر پیش رود. 
اگر این مهم اتفاق بیفتد، مصرف مواد و انرژی، تولید زباله و انتشار 
گازهــای گلخانــه  ای کاهش خواهند یافت. مديريت ايــن حوزه  در 
کشــورهای توســعه یافته  توســط يك واحد مســتقل انجام شود. 

بدین معنی که یک نهاد مستقل  هدایت اجرای مراحل را به عهده 
می  گیرد که این مراحل به صورت یک برنامه جامع و سیاست های 
كلی در اسناد باالدستی آن کشور هانيز  قيد شده است. پس ایجاد 
مســیر هموار برای اجرا و اقــدام اینگونه برنامه  ها باید در برنامه  ها 
و سیاســت های اجرایــی هر کشــور قرار گیــرد، تا امــکان حضور در 

بازارهای بین المللی بهتر فراهم گردد.
اقتصاد چرخشــی منجر به صرفه  جویــی در منابع، کاهش تأثیر بر   •
آب و هوا و محیط  زیســت، رشــد اقتصــادی پایــدار، تقویت رقابت 
و ایجــاد مشــاغل جدیــد می  شــود. اعمــال اســتراتژی  های اقتصاد 
چرخشــی طبق آمار بنیاد الن در سال 2019 2 فقط در پنج صنعت 
سیمان، آلومینیوم، فوالد، پاستیک و موادغذایی توانسته است 
تقریباً نیمی از انتشــار از ناحیــه تولید کاالها را در اتحادیــه اروپا از 
بین ببرد- 9.2 میلیارد تن CO2 در ســال 2050- که معادل کاهش 
انتشــارات فعلــی حاصــل از همه بخــش حمل و نقــل در حد صفر 
است . اقتصاد چرخشی تا میزان 3% می  تواند بهره  وری منابع را در 
سطح جهانی افزایش دهد و توسعه اقتصاد چرخشی در اتحادیه 
اروپــا می  توانــد باعث کاهش وابســتگی بــه واردات مــواد خام  نيز 
شده و تا سال 2030،حدود 2 میلیون شغل ایجاد نماید. با طراحی 
مجدد مدل  های تجاری و فرآیندهای تولید و محصوالت  ، مشاغل 
چرخشی در اقتصاد چرخشی می  توانند هزینه های مدیریت مواد، 
انرژی و پســماند خــود را به میزان قابل توجهی کاهــش دهند، در 
نتیجــه بــازده باالتر و مزایای رقابتی بیشــتری داشــته باشــند. این 
رویکرد ازاین جهت برای کشــور ما مهم و راهبردی است که کشور 
ما دارای پتانســیلهای قوی برای ارتقاء صنایع بزرگ مانند سیمان، 
پتروشیمی، نفت و فوالد است که اگر به بحث آالیندگی آنها توجه 
نشود و از پروسه کاهش و حرکت در مسیر اقتصاد چرخشی غافل 
شــوند، می  تواند بخشــی از درآمــد ارزی خود را در شــرایطی که به 
دنبــال برنامه  ریــزی در جهت هوشمندســازی صنایــع و  حرکت در 
طــول زنجیــره ارزش صنایــع هســتیم، در معرض تهدیــدات جدی 
قرار دهد و به مرور زمان شکاف تکنولوژیکی ایجاد شده در فضای 
کاهــش آالیندگــی و اســتفاده از ابزارهــای روزآمد، بیشــتر گردد و 
امکان جبران آن سختتر از گذشته شود. از این رو پرداختن و  انجام 

پژوهش در این مباحث مهم و کاربردی میباشد.
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