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برای ایران بهعنوان یکی از غنی ترین کشورها از لحاظ منابع انرژی ،ارزیابی وضعیت باازار جهاانی انارژی و
عوامل تأثیرگذار و پیشبینی شرایط آینده بهمنظور سیاستگذاری بسیار حائز اهمیت اسات در ساا ،6102
نفت خام ،زغا سنگ و گاز طبیعی بیشترین سهم را در تأمین انرژی اولیه جهان به خاود اختااا

دادهاناد

زغا سنگ با کاهش تقاضا مواجه شده و سهم انرژیهای تجدیدپذیر افازایش یافتاه اسات ایاران باهعناوان
بزرگترین دارنده ذخایر گازی جهان ،سهم مناسابی از تجاارج جهاانی گااز را در اختیاار نادارد و ب اش
قابلتوجهی از گاز طبیعی را به مارف داخلی میرساند در مورد نفت خام ،ایران با وجود سهم  9/3درصدی
از ذخایر اثباجشده 5 ،درصد از تولید و  0/9درصد از ماارف را در اختیاار دارد و تنهاا حادود  6درصاد از
انرژیهای مارفی ایران از انرژیهای تجدیدپذیر تأمین میشاود رشاد کمتار تولیاد ناخاالخ داخلای در
جهان ،انتقا سریع تر به دنیای با کربن کمتار و پتانسایل بیشاتر بارای نفات و گازهاای غیرمتعاارف ازجملاه
مهمترین عوامل عدم اطمینان در آینده بازار جهانی انرژی هستند با توجه به وضعیت باازار جهاانی انارژی،
شناخت عوامل عدم اطمینان و چشمانداز آینده انرژی برای ایران بهعنوان بزرگترین دارنده منابع گازی و
چهارمین دارنده ذخایر نفتی جهان ،ضروری به نظر میرسد
واژگان کلیدی :بازار انرژی ،نفت خام ،گاز طبیعی ،انرژیهای تجدیدپذیر ،انتشار کربن
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 0مقدمه
بازار جهانی انرژی متأثر از عوامل متعددی است که عهه ب بهر منهعاض عر ه

 ،ا ها مهی،هواض به

عوامل زیستمحنطی اشارب کرد .ن ش اهمنت انرژی در ،وسع اقتصهادی کشهورها بسهنار نررنه
بودب ،صمنمات دربارب سرمای گذاری سناستهای قنمت گذاری ،ح نق ،وسهع انهرژی ،ولنهد
،بدیل انت ال انرژی از دیگر چالشهای موجود اسهت .یهی سهالههای اینهر بها ،وجه به عوامهل
زیستمحنطی مبحث کارایی انرژی جایگعینی انرژی بسنار جهدی دنبهال شهدب  ،ا های انهرژی
ب یژب در کشورهای ،وسع یافت ب سمت استفادب از انرژیهای ،جدیدنذیر سوق یافت است.
برای ایراض ب عنواض یکی از غنی ،هری کشهورها از لحهان منهابر انهرژی ارزیهابی

هعنت بهازار

جهانی انرژی عوامل ،أثنرگذار همچنن ننشبننی شرایط آیندب به منظهور سناسهتگهذاری بسهنار
حائع اهمنت است .در ای م ال

م بررسی

چشمانداز آ،ی ای بازار مدنظر قرار گرفت

عنت بازار جهانی انرژی مهحظه جایگهاب ایهراض

عوامل کلندی عدم ایمنناض چگونگی مواجه با آضها

مورد ارزیابی قرار گرفت است.
 6وضعیت بازار جهانی انرژی در سا 6102
در سال  6102رشد مصهر
مصرفی از زغالسن

انهرژیههای ا لنه  0در جههاض همچنهاض نهاین بهودب ،رکنهت سهویت

ب سمت سویتهای با کرب کمتر انت ال یافت اسهت .مصهر

جههانی انهرژی

ا لن در سال ، 6102نها یک درصد افعایش یافت ک در ادام رشد  1/9درصدی سهال  6102کمتهر
از منانگن  01سال ( 0/8درصد) بودب است .ب غنر از رکود اقتصادی سال  6119یی س سال اینهر
ناین ،ری رشد مصر

جهانی از سال  0998منهدی ب ثبت رسندب اسهت .بهرای ،مهام منهایق به جهع

 .0درصور،یک انرژی از ذینرب یا منبعی یبنعی استخراج شدب یا ههنچگونه ،بهدیلی به جهع جداسهازی نها سهازی بهر ر ی آض
صورت نگرفت باشد انرژی ا لن نامندب میشهود .به عنهواض ماهال مهی،هواض به زغهالسهن

نفهت یهام گهاز یبنعهی انهرژی

یورشندی اشارب نمود .در م ابل انرژی ثانوی ب انرژیهایی ایهق میشود ک از یک منبر انرژی ا لن با استفادب از فراینهدهای
،بدیل یا انت ال ب دست آمدب باشد .بنابرای

فرآ ردبهای نفتی ک ،ولند آضها ننازمند ناالیش است یا الکتریسنت ک با استفادب

از ژنرا،ور برق ،ولند میگردد نمون هایی انرژیهای ثانوی هستند.
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ار نا ا راسنا رشد مصر

019

کمتر از منانگن  01سال بودب اسهت به جهع نفهت انهرژی هسهت ای

سایر سویتها رشد کمتر از م دار متوسط را ،جرب کردباند.
همچناض از متوسط  01سال کمتر بودب است .ای در حالی است ک مصر
 0/2درصدی را ،جرب کردب مصر

زغالسن

است .انتشار جهانی گاز  CO6ناشی از مصر

جهانی گاز یبنعهی رشهد

یی د سال متوالی کهاهش رشهد مصهر

داشهت

انرژی در سال  1/0 6102درصد رشد داشهت اسهت.

یی سالهای ، 6101ا  6102متوسط رشد انتشار کرب در م ایس با د ربهای سه سهال از 0980-88
ب بعد کمتر بودب است .در ادام ای گعارش

عنت ،ولند مصر

منابر انرژی در منایق مختلف

ازجمل ایراض مورد ارزیابی قرار میگنرد.
 0-6نفت خام

یی ننم قهرض اینهر نفهت یهام بنشهتری سههم را در ،هأمن انهرژی ا لنه جههاض داشهت اسهت بهر اسها
ننشبننیها ن ش غالهت یهود را همچنهاض حفها یواههد کهرد .همهاضگونه که در نمهودار ( )0مهحظه
میشود قنمت نفت در ده اینر با فراز نشنت ههای زیهادی مواجه بهودب اسهت .بحهراض مهالی جههانی
( )6112-6118قنمهت نفهت را به شهدت افهعایش دادب نه

از کهاهش قنمهت در سههال  6101بها بههر ز

حوادث مربوط ب بنهداری اسههمی ایهتهل در عر ه نفهت ،وسهط کشهورهای لنبهی عهراق (-6101
 )6106کاهش عر

،وسط ایراض ب دلنل ،حریمههای اعمهالشهدب درنتنجه کهاهش عر ه ا نهک

نهایتاً با افعایش برنام ریعی نشدب عر ه ،وسهط بریهی اع های ا نهک ازجمله عربسهتاض سهعودی در
ا اسط  6102 6101کاهش شدیدی یافت .در سال  6102متوسط قنمت نفت یام برنت به بشهک ای
 26/89دالر رسند ک نسبت ب سهط قنمهت  6101کاهشهی  12/22دالری داشهت اسهت که از لحهان
درصد کاهش ای م دار از سال  0982بیساب بودب است .در سهال  6102متوسهط قنمهت نفهت یهام
 18/28دالر بودب است ک نسبت ب متوسط سال  6102کاهشی  9/61درصدی داشت

ناین ،ری قنمت

از سال  6111بودب است .مصر جهانی نفت در سهال  6102رشهد  0/2منلنهوض بشهک در ر ز ()b/d

6

معادل  0/2درصد داشت ک برای د من سال ننانی باال،ر از منانگن دب سال ( 0/6درصد) بودب است.
 .0شامل انرژی باد یورشند زمن گرمایی زیست،ودب سویتهای زیستی
2. Barrel/day
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در سال  6102نفت یام در مصر

جهانی انرژی سویت ننشر باقی ماندب اسهت بعهد از 02

سال کاهش از ، 0999ا  6101باال،ری سهم بازار جهانی را برای د مهن سهال متهوالی کسهت کهردب
است .چن

هند باال،ری منعاض افعایش در مصر

را ب یود ایتصاص دادباند (بی نی .)6102

در سال ، 6102ولند جهانی نفت با افعایش  1/1منلنوض بشک در ر ز کمتهری رشهد را از سهال
 6108داشت است، .ولند نفت در یا رمنان  0/2منلنوض بشک در ر ز افعایش داشت ک سهم ایهراض از
افعایش ،ولند  211هعار بشک در ر ز سهم عراق عربستاض سعودی  111هعار بشهک در ر ز بهودب
است .همچنن

،ولند نفت در یارج از یا رمنان  0/8منلنوض بشک در ر ز کهاهش یافته اسهت که

بنشتری کاهش ب ،ر،نت مربوط ب ایاالت متحدب آمریکا چن

ننجری بودب است.

در نایاض سال  6102کل ذیایر اثباتشدب نفت یام ایراض  028/1منلنارد بشک بودب ک بها سههم
 9/8درصدی ر،ب چهارم ذیایر اثباتشدب جهاض را به یهود ایتصهاص دادب اسهت .از لحهان ،ولنهد
نفت ایراض با  1/2منلنوض بشک در ر ز سهم  2درصدی از کل ،ولنهد ر،به چههارم را نصهنت یهود
کردب است .ای در حالی است ک در سال  6102ر،ب ایراض در ،ولند نفت یام هفهتم بهودب اسهت .از
لحان مصر

ایراض با  0/818منلنوض بشک در ر ز سهم  0/9درصدی ر،ب سهنعدهم را در ایتنهار

1. Source: https://tradingeconomics.com
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دارد .در جد ل ( )0منعاض سهم ذیایر اثباتشدب ،ولند مصر

000

نفت یام در ایهراض بها ا نهک

 0OECDم ایس شدب است.

ذخایر اثباجشده

منطقه/کشور

مارف

تولید

منعاض

سهم

منعاض

سهم

منعاض

سهم

(منلنارد بشک )

از کل

(منلنوض بشک در ر ز)

از کل

(منلنوض بشک در ر ز)

از کل

ایراض

028/1

9/8%

1 /2

2%

0/818

0/9%

ا نک

0661/2

20/2%

89/828

16/2%

-

-

OECD

611

01/8%

68/066

62/0%

12/602

12/9%

Source: BP Statistical Review of World Energy, June 2017

 6-6گاز طبیعی

استفادب از گاز یبنعی در سالهای اینر ب دالیلی چوض جود منابر عظنم گاز یبنعهی رشهد  ،ا های
انرژی نناز ر زافع ض ب سویتهای نا

با آالیندگی کمتر زیستمحنطی افعایش یافته اسهت.

گاز یبنعی عه ب بر اینکه به عنهواض انهرژی ا لنه

یهورا

صهنایر نتر شهنمی مورداسهتفادب قهرار

میگنرد می،واند برای ،ولند برق ننع ب کار گرفت شود .همچنن

با اسهتفادب از ،بهدیهت فنعیکهی

شههنمنایی قابلنههت ،بههدیل گههاز به مههواد بهها ارزش افههع دب بههاال،ر جههود دارد که موجبههات سهههولت
حمل ن ل آض را فراهم میآ رد.
بر ای اسها

ن هش گهاز یبنعهی به دلنهل انعطها

مصهر

کهاهش هعینه ههای استحصهال

ننشرفتهای فنی در انت ال آض ب ن اط د ر (ب یژب با ،وسع صنعت گاز یبنعهی مهایرشهدب ()6)LNG
در عرص انرژی جهاض در حال افعایش است.
در سال  6102مصر

گاز یبنعی جهاض  28منلنارد مترمکعت معادل  0/2درصهد افهعایش یافته

است درحالیک ای م دار نسبت ب متوسط  01سال ( 6/8درصد) کمتر بهودب اسهت .رشهد مصهر
ا،حادی ار نا  2/0درصد بودب است ک باال،ری رشد را از سال  6101نشهاض مهیدههد .مصهر

گهاز

)1. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
2. Liquefied Natural Gas
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006

یبنعی در ر سن با  -8/6درصد بنشتری کاهش را در مناض ،مامی کشورها ب ثبت رساندب اسهت .در
م ابل ای کشور افعایش قابل،وجهی در استفادب از انرژی برقآبی داشت است.
آمریکای شمالی رشد قابل،وج در استرالنا ایراض را جبراض نمودب است.
،جارت جهانی گاز یبنعی در سال  6102رشهد  1/8درصهدی را ،جربه کهرد، .جهارت جههانی
( LNGصادرات

اردات) افهعایش  2/6درصهدی داشهت اسهت .بنشهتری رشهد یهالا صهادرات

 LNGمربوط ب استرالنا ( 09منلنارد مترمکعت از مجموع  60منلنارد مترمکعت) بودب است .صادرات
 LNGایاالت متحدب از  1/2منلنارد مترمکعت در سال  6102ب  1/1منلنارد مترمکعت در سهال 6102
افعایش یافت.
در نایاض سال  6102ایراض با ، 88/2ریلنوض مترمکعت ذینرب گاز یبنعی اثبهات شهدب  08درصهد
از کل ذیایر جهاض ر،ب ا ل ذیایر جهانی گاز را ب یود ایتصاص دادب است، .ولنهد گهاز یبنعهی
ایراض در سال  616/1 6102منلنارد مترمکعت معادل  2/2درصد از ،ولند جههانی بهودب مصهر
ای سال  611/8منلنارد مترمکعت معادل  2/2درصد از کل مصر

در

جهانی گاز بودب است.

 .8-6زغا سنگ

جهانی زغالسن

 0/2درصد کاهش یافت ک ای کاهش برای د من سهال

در سال  6102مصر

متوالی بودب است .بنشتری کاهش مصر

زغالسن

مربوط ب آمریکها معهادل  8/8درصهد بهرای

چن  0/2درصد بهودب اسهت .در انگلسهتاض مصهر

بها  26/2درصهد کهاهش رکهورد

ناین ،ری سط مصر
،ولند زغالسن
از مصر

زغهالسهن

را ب ثبت رساندب است.
جهانی ننع در ای سال  2/6درصد کاهش یافت .درمجموع سهم زغهالسهن

انرژی ا لن جهانی ب  68/0درصد در سال  6102رسند ک ناین ،ری سههم از سهال 6111

است، .ولند زغالسن

در چن  2/9درصد در ایاالت متحدب  09درصد کاهش یافت است.

Downloaded from ejip.ir at 13:28 +0430 on Friday August 17th 2018
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 4-6انرژیهای تجدیدپذیر

علیرغم مصر

003

0

گستردب سویتهای فسهنلی در دهه ههای گذشهت یهی سهالههای اینهر ،رکنهت

است بدی ،ر،نت ک مجموع سهم زغالسن

نفت کاهش یافت

در م ابل مصر

انهرژیههای

،جدیدنذیر افعایش یافت است.
در سال  6102استفادب از منابر انرژی ،جدیدنذیر  01/0درصد رشد داشت که کمتهر از متوسهط
 01سال بودب است .انرژی باد بنش از ننمی از رشد انرژیهای ،جدیدنذیر را ب یهود ایتصهاص دادب
است، .ولند جهانی انرژی هست ای در سال  0/8 6102درصد افعایش یافت است .بخش زیادی از ای
رشد یالا ب چن ایتصاص یافت ک بن کشورهای مختلف از سهال  6111بهیسهاب بهودب اسهت.
ایهاالت متحهدب به ،ر،نهت

،ولند انرژی برقآبی در سال  6/8 6102درصد افعایش یافت که چهن
بنشتری افعایش را ،جرب کردباند.
 3انتشار آالیندههای زیستمحیطی
انتشار انهواع آالینهدبههای زیسهتمحنطهی درنتنجه ،ولنهد مصهر

سهویتههای فسهنلی یکهی از

مع هت اصلی ده های اینر بودب است .انتشار گازهایی ازجمل مونوکسند کرب
متاض دیاکسند گوگرد اکسندهای ننتر ژض غالباً با ب کارگنری زغالسن

دیاکسند کرب

نفت ایجاد شهدب بها

حرکت ب سمت استفادب از انرژیهای ،جدیدنذیر سهم ای گازها در ،خریهت محهنطزیسهت کمتهر
میشهود .در اکاهر کشهورهای جههاض به یهژب کشهورهای ،وسهع یافته بها

هر قهوانن

م هررات

محد دیتهای زیادی بر فعالنتهای صنایر استفادبکنندب از سویتهای فسنلی اعمهال مهیشهود که
ای کار ب منظور کاهش آالیندگی کاهش انتشار گازهای گلخان ای حفا کنفنت هوا به کمهک
فنا ریهای جدید انجام میشود.
 .0انرژی ،جدیدنذیر عبارت است از انرژی ا لن ای ک ب یور مدا م از جریاض قابلدستر

انرژی ب دسهت مهیآیهد از انهواع آض

می ،واض ب انرژی یورشندی همچنن انرژی بادی اشارب نمود .در م ابل یک منبهر ا لنه انهرژی که از ذینهرب محهد دی به
دست آمدب با مصر

یک احد بنشتر از آض احدهای کمتری برای استفادب آیندب بهاقی مهیمانهد یهک منبهر ،جدیدنانهذیر

است .نفت یام یا زغالسن
،جدیدنانذیرند.

ک در د ربهای ننشن زمن شناسی در زیر نوسهت زمهن ،شهکنل شهدبانهد ازجمله انهرژیههای
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سویتهای مصرفی ب یور قابل،وجهی ب سمت مصر

بنشهتر انهرژیههای ،جدیدنهذیر ،یننهر یافته
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بر ای اسا
است مالنات

در کشورهای مختلف برای انتشار آالیندبها ک مهم،ری آض گاز دیاکسهندکرب
ر میشود ک ،حت عنواض «مالنات کرب » 0از آض نام بردب میشود .انتشهار کهرب در

بسنار ناین

یا  ،ریباً مشاب سال قبل از آض بودب است .ای ثبات در م ایس با  01سهال قبهل از آنکه

رشد انتشار گازهای گلخان ای  ،ریباً  6/2درصد در سال بودب بسنار قابل،وج است.
یکی از دالیل ای کاهش رشد عنف ،ولند نایالا دایلهی اسهت امها دلنهل اصهلی کهاهش
سریر منعاض شدت کرب نسبت ب ،ولند نایالا دایلی (متوسط منعاض کرب انتشاریافت در هر احهد
،ولند نایالا دایلی) است ک از ار ،ای کارایی انرژی ،یننر در ،رکنت سهویت از سهویتههای
فسنلی ب سمت انرژیهای غنرفسنلی ،جدیدنذیر حاصل میشود.
منعاض انتشار دیاکسند کرب در سال  6102ب ،ر،نت در کشورهای چن

ایاالت متحدب هنهد

ر سن بنشتری م دار بودب است .ایراض با انتشار  201منلنهوض ،ه  CO6در ر،به هفهتم بنشهتری منهعاض
انتشار کرب قرار دارد .برای ا لن بار از سال  0998انتشار آالیندبها در چن در سهال  6102کهاهش
یافت است انتظار میر د ای کاهش یی سالهای آ،ی ادام یابد.
 4چشمانداز آتی بازار جهانی انرژی
با ،وج ب ارزیابیهای صورت گرفت ،وسط نهادهای بن المللهی یهی سهالههای آ،هی سهویتههای
فسنلی منبر غالت ،أمن انرژی موردننهاز اقتصهاد جههانی بهاقی یواهنهد مانهد به گونه ای که  ،ریبهاً
س چهارم عر

جهانی انرژی در سال  6182منهدی ب نفت گاز زغهالسهن

یافت .در ای مناض گاز ب دلنل افعایش قابل،وج عر

ایتصهاص یواههد

ب یژب «گازهای نامتعار »، 6وسط آمریکا

افعایش  ،ا ا برای گاز یبنعی مایرشدب همچنن اعمال سناستهای زیسهتمحنطهی بها رشهد 0/2
درصدی در سال سریر،ری رشد را در بهن سهویتههای فسهنلی به یهود ایتصهاص یواههد داد
ب ،دریج سهم آض در بن انرژیهای ا لن افعایش یواهد یافت.
بر مبنای چشمانداز ،رسنمشدب ،وسط  ، BPا ای نفهت به یهور ننوسهت ( 1/2درصهد در سهال)
رشد یواهد کرد ،ا سال  6182در حد د  61منلنوض بشک در ر ز افعایش یواهد یافت که بخهش
1. CO2 tax
2. Shale gases

Downloaded from ejip.ir at 13:28 +0430 on Friday August 17th 2018

سال  6102نسبت ب سالهای قبل ثابت بودب است .ای سومن سال متوالی است ک رشد انتشار کرب
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حمل ن ل منبر اصلی رشد  ،ا ا یواهد بود .بازار نفت با سهط نهاین کنهونی قنمهتهها درنتنجه
افعایش  ،ا ا کاهش عر

ب ،دریج ب سمت ،عادل ننش میر د.

کاهش برای زغالسن

جهانی شدت بنشتری یواهد داشت .باای حال چن همچنهاض بنشهتری رشهد
زغهالسهن

بازار انرژی را ب یود ایتصاص یواهد داد .ننشبننی میشود رشد مصهر

به سهرعت

کاهش یابد ب یوریک ،ا سال  6182سهم آض در بن انرژیهای ا لن ب ناین ،ری م دار یهود یهی
سالهای اینر برسد .ای در حالی است ک ،ا سال  6182منهدی  ،ا ای انرژیهای ،جدیدنهذیر به
همراب انرژی هست ای برقآبی ننمی از ا اف  ،ا ای انرژی موردنناز را ،أمن یواهد کرد.

نمودار  6سهم انرژی اولیه و چشمانداز آن تا سا 6135

0

انرژیهای ،جدیدنذیر (ازجمل سویتهای زیستی) با رشد بسنار سهریر ( 2/0درصهد در سهال)
سهم یود را در بن انرژیهای ا لن از حد د  8درصهد در سهال  6102به  01درصهد ،ها سهال 6182
افعایش یواهند داد.

1. Source: BP Energy Outlook to 2035, 2017
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بر اسا

نظر کارشناساض شرکت بن المللی  BPچشمانداز بازار جهانی انرژی یی سالهای آ،ی

،حت ،أثنر عوامل مؤثر بر  ،ا های انهرژی شهدت انهرژی همچنهن انتشهار آالینهدبههای ناشهی از

 5عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی
جمعنت درآمد ازجمل مهم،ری ،عنن کنندب ههای  ،ا های انهرژی هسهتند .افهعایش رشهد اقتصهاد
جهانی در عن حال افعایش جمعنت نناز بنشتر ب انرژی را فراهم مینماید .بر اسا

نهنشبننهیهها

،ا سال  6182جمعنت جهاض با افعایش  0/2منلنارد نفری به  8/8منلنهارد نفهر یواههد رسهند انتظهار
میر د در ای د رب  GDPبنش از د برابر شود ک یکچهارم از ای افعایش ناشی از رشد جمعنهت
س چهارم آض ناشی از ار ،ای بهرب ری یواهد بود.
سهم قابل،وجهی از رشد انتظاری  GDPناشی از رشد اقتصادهای نوظهور 6یواهد بود چهن
هند ننمی از آض را ب یود ایتصاص یواهند داد .کشورهای آفری ایی  ،ریباً باعهث ننمهی از افهعایش
جمعنت یواهند شد درحالیک در کمتر از  01درصد از رشد  GDPن ش یواهند داشت.

نمودار  GDP 3و جمعیت در مناطق و کشورهای جهان 0925-6135

3

1. BP Energy Outlook to 2035, 2017
2. Emerging Economies
3. BP Energy Outlook to 2035, 2016
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یواهد بود ک در ای بخش مورد مهحظ قرار میگنرند.
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رشد بنشتر اقتصاد جهانی ب معنای نناز بنشتر ب انرژی است .هرچند ای افعایش با کاهش شدت
انرژی (انرژی مورداستفادب ب ازای هر احد ،ولنهد نایهالا دایلهی) کمتهر یواههد شهد .بهر اسها
مییابد .همچنن رشد ننشبننی شدب مصر

انرژی نسبت ب سالهای گذشت کند،ر یواهد شد 0/8

درصد در سال در م ابل  6/6درصد در سال (در فاصل سالهای .)6102 0992
ننشبننی کاهش سریر شدت انرژی با ،عدیل مجدد اقتصاد چن همراب بودب ،وج جهانی را به
ار ،ای کارایی انرژی جلت کردب است .رشد  ،ا ای انرژی از رشد سریر اقتصادهای نوظهور ناشهی
می شود ک چن

هند ننمی از ای سهم را ب یود ایتصاص یواهند داد .بها ،وجه به سههم فهرا اض

افعایش  GDPدر رشد  ،ا ای انرژی در نمودار ( )1ر ند آضها در سالههای گذشهت

چشهمانهداز

آیندب قابلمشاهدب است.

نمودار  4رابطه بین  GDPو تقاضای انرژی در 0925-6135

 2شدج انرژی

0

6

شدت انرژی ک نسبت انرژی ب محصول ننع نامندب میشود انرژی موردنناز بهرای دسهتنابی به یهک
متینر اقتصادی (ب عنواض ماال ،ولند نایهالا ملهی ارزش افهع دب غنهرب) را انهدازبگنهری مهیکنهد.
مصر

انرژی ممک است ب نوع یاصی از انرژی یا مجموع انهرژیههای مختلهف ایتصهاص یابهد.
1. BP Energy Outlook to 2035, 2016
2. Energy Intensity
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ننشبننیها درحالیک  GDPجهانی د برابر یواهد شهد  ،ا های انهرژی ،نهها  81درصهد افهعایش
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ب منظور محاسب شدت انرژی نسبت  ،ا ای انرژی ب ازای هر احد محصول اقتصادی را به دسهت
میآ ریم .شدت انرژی (برای یک انرژی احد) با استفادب از رابط ( )0قابل محاسب است.
در رابط فوق بست ب هد

مورد بررسی متینر اقتصادی  Iرا می،واض ارزش افع دب یهک بخهش

اقتصادی (صنعت کشا رزی یا یدمات) ،مامی بخشهای اقتصادی یا ،ولند نایهالا دایلهی در
نظر گرفت .شدت انرژی ب عنواض م ناسی از عملکرد نسبی اقتصاد مورداستفادب قرار میگنرد ب ههر
عاملی ک باعث ،یننر در صورت کسر (مصر

انرژی) یها مخهرج آض شهود بسهنار حسها

اسهت.

،ولند نایالا دایلی محصول کل اقتصاد یک کشهور را انهدازبگنهری مهیکنهد ،مهامی کاالهها
یدمات ،ولندشدب در دایل مرزهای جیرافنهایی یهک کشهور را مهورد محاسهب قهرار مهیدههد .ایه
شایا به سه ر ش اسهتاندارد «مجمهوع ارزش افهع دب بخهشههای مختلهف اقتصهادی» «مجمهوع
نردایتیههای ا،فهاق افتهادب به بخهشههای درآمهدزای یهک اقتصهاد» «مجمهوع هعینه ههای نههایی
بخشهای مختلف ک نشاضدهندب  ،ا ای نهایی کل است» محاسب میشود.
با رشد اقتصاد جهاض انرژی بنشتری برای افعایش سط فعالنهتههای اقتصهادی موردننهاز اسهت.
باای حال ننشرفتهای سریر در کاهش شدت انرژی ب ای معنی است ک  ،ا ای انرژی با سهرعت
بسنار کمتر از ،ولند نایالا دایلی جهانی رشد میکند.

نمودار  5شدج انرژی بر اساس منطقه

0

1. Source: BP Energy Outlook to 2035, 2016
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ننشبننی شدب است ک ،ا سال  6182شدت انرژی جهانی ب اندازب  6درصد در سال کاهش یابهد
ک سریر،ر از ،مامی د ربهای  61سال در دادبهای موجود از سال  0922بودب ب یور قابهل،هوجهی
در سال  6102شدت انرژی در ایراض برحست ،ولند نایالا دایلی برابر بها  1/612بهودب اسهت
ک ر،ب هفتم جهاض را از ای حنث ب یهود ایتصهاص دادب اسهت 0.علهیرغهم منهعاض بهاالی مصهر
انرژی در کشور باید ،وج داشت ک شدت باالی انهرژی ناشهی از فعالنهتههای انهرژیبهر ،رکنهت
انرژی مصرفی است ک سهم قابلمهحظ ای از فعالنتهای اقتصادی کشور ب آضها ایتصهاص دارد
درحالیک فعالنتهای اقتصادی گردشگری ،جاری یدما،ی ک سهم آضها در کشورهای ،وسهع
یافت بنشتر است ب مصر

انرژی کمتری نناز دارند.

 7چشمانداز انتشار آالیندههای زیستمحیطی و بهبود تکنولوژی
در چشمانداز ،رسنمشدب انتظار میر د ک نرخ رشد انتشار کرب نسبت ب  61سال گذشت ب بنش از
یکسوم کاهش یابد ( 1/2درصد در سهال در م ابهل  6/0درصهد در سهال) .نهنشبننهی اینکه ،ولنهد
نایالا دایلی ،نها کمی کند،ر از ر نهد ،هاریخی رشهد یواههد کهرد نشهاضدهنهدب درجه جهدایی
قابلمهحظ انتشار کرب از ،ولند نایهالا دایلهی در عهن حهال مهنعک کننهدب سهرعت کهاهش
شدت انرژی مورد انتظار شدت کرب (انتشار کرب در احد مصر

انرژی) است .با ای ا صها

ب نظر میرسد ک جهاض در حال انت ال ب مرحل سنستم انرژی با کرب کمتر است.
نوآ ریهای ،کنولوژیکی بهرب ریهای ب جودآمهدب منهابر عظنمهی از ذیهایر نفهت گهاز
غنرمتعار

را ب ر ی جهانناض گشودب است ک باعث ،جدیهدنظر در چشهمانهداز ،ولنهد نفهت گهاز

برای کشورهای دارندب آض ازجمل آمریکا شدب است .علیرغم کاهش سهرمای گهذاری در ایه نهوع
ذیایر یی د سال اینر ب دلنل قنمت ناین نفت کشورهایی چوض آمریکا با استفادب از ظرفنتههای
،کنولوژیکی در نی ،وسع ای ذیایر بودباند ننشبننهی شهدب اسهت که در دهه  ، 6181ریبهاً 11
درصد از کل ،ولند نفت ایاالت متحهدب (معهادل  8منلنهوض بشهک در ر ز) از ایه گونه ذیهایر نفتهی

1. Global Energy Statistical Year book, 2017
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سریر،ر از نرخ متوسط در یول  61سال گذشت (کاهش  0/1درصد) بودب است.
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061

استحصال شود .در عن حال انتظار میر د ک حد د س چهارم از کل ،ولند گاز ایهاالت متحهدب در
سال  ، 6182ریباً  61درصد از ،ولند جهانی حاصل ذیایر گازی غنرمتعار
سال بخش قابل،وجهی از عر

در جهاض با رشد  2/6درصد در

گاز را ب یود ایتصاص دهد، .ها سهال  6182گازههای نامتعهار

حد د یک چهارم از ،ولند جههانی گهاز را به یهود ایتصهاص یواههد داد چهن به عنهواض د مهن
کنندب ای نوع گازها مطرح یواهد بود .در عن حال ب دلنل ان هب گازهای نامتعار

عر

از سال

 6100در ایاالت متحدب ننشبننیها حاکی از افعایش قابل،وج سههم گهاز در ،هأمن جههانی انهرژی
است.

0

 1برخی عوامل کلیدی عدم اطمینان در بازار جهانی انرژی
ازجمل مهم،ری عوامل عدم ایمنناض در آیندب بازار جهانی انرژی عبار،ند از:


رشد کمتر ،ولند نایالا دایلی در جهاض



انت ال سریر،ر ب دننای با کرب کمتر



نتانسنل بنشتر برای نفت گازهای غنرمتعار .
سرعت رشد اقتصادی در چن

سایر اقتصادهای نوظهور منبهر مههم عهدم ایمننهاض بهرای رشهد

 GDPجهانی  ،ا ای انرژی است .در سناریوی محتمهل ،رسهنمشهدب بهرای رشهد اقتصهادی آینهدب
جهاض ،وسط کارشناساض  ، BPا ای انرژی ساالن یهک درصهد افهعایش یواههد یافهت .بهر اسها
چشمانداز رشد کمتر  GDPبر مصر
 ،ا ای زغالسن

،مامی سویتها اثر گذاشت

بنشتری کاهش را نشاض میدهد ن

در مناض سویتههای فسهنلی

از آض گاز نفت به ،ر،نهت در ر،به ههای

بعدی قرار میگنرند .ای اثرات منعک کنندب ،یننر در الگوی رشد مصر

سهویت در کشهورهای

نوظهور آسناست .کاهش  ،ا ای انرژی نسبت ب ،یننر ،رکنت سویت از اهمنت بنشتری بریهوردار
بودب است .انتشار کرب در  6182ب  82/2منلنارد  ،یواهد رسهند .بهن سهالههای ، 6102ها 6182
رشد ساالن انتشار کرب  1/2ننش بننهی شهدب اسهت که نسهبت به د رب  61سهال 6/0( 0992-6102
درصد) کاهش انتشار فرا انی را نشاض میدهد.

1. Global Energy Statistical Year book, 2017
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در یول د رب چشمانداز انتظار می ر د ،ولند گازهای نامتعار

ای کشور باشد.
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سرعت انت ال ب یک سنستم انرژی با ،ولند کمتر کرب از دیگر منابر کلندی عدم ایمننهاض مهؤثر
بر چشمانداز است .انت ال سریر ،ر ب سمت سنستم با کهرب کمتهر بهر مبنهای ایه مهحظهات صهورت


،عنن استانداردهای سخت،ر بر ،ولند  CO2یودر سناستهای ،شهوی ی بهرای یریهد سهایل
ن لن کوچک،ر استفادب اجباری از ،رکنت سویتهای زیستی ،وسهع حمهل ن هل عمهومی
همچنن برنام ریعی شهری برای کاهش مسافت ننمودب شدب



حصول ایمنناض از اینک  81درصد از نتانسهنل برآ ردشهدب بهرای افهعایش بههرب ری انهرژی در
صنعت سایتماض ،ا سال  6182مح ق شدب باشد (چشمانداز انرژی ، BPا .)6102 6182
بر ای اسا

ننشبننی میشود ک شدت انرژی جهانی شدت کرب با نرخ بیسهاب ای بهبهود

یابند «حداکار انتشار» 0کرب در ا ایل ده  6161در سال  6182حد د  06درصد کمتر از سط
سال  6102باشد.
علیرغم ،مایل ب استفادب از سویتهای غنرفسنلی در ،أمن انرژی جهانی یی سهالههای آ،هی
سهم سویتهای فسنلی در  ،ا ای انرژی کمهی کهاهش یواههد داشهت از  82درصهد امهر ز به
حد د  81درصد در سال  6182یواهد رسند .گاز یبنعی نفت کمهی بنشهتر از نصهف کهل عر ه
انرژی را در سال ، 6182أمن یواهند کرد .در م ابل ب نظر میرسد ک انرژیههای ،جدیدنهذیر 01
درصد از انرژی ا لن را در سال ، 6182أمن کنند .ای در حالی است ک بهر اسها
سال  6182ب ،ر،نت  2 2درصد از مصر

نهنشبننهیهها ،ها

انرژی ا لن به انهرژی بهرقآبهی هسهت ای ایتصهاص

یواهد یافت.
رشد مدا م ذیایر نفت گاز غنرمتعار

به یهژب در ایهاالت متحهدب گسهترش آض در یهارج

آمریکا از ابهامات مهم در چشمانداز جهانی انرژی هستند .ب نظر میرسد ک افعایش ای نهوع نفهت
گاز یی سالهای آ،ی می،واند جایگعی نفت گاز متعار

سهایر سهویتهها شهود .بهر اسها

ننشبننی ها جایگعینی سویت بنشتر در بخش ،ولند برق یواهد بود ب نظر میرسد گاز در رقابت
با سایر سویتها ازجمل زغالسن

انرژیهای ،جدیدنذیر شان

بنشتری داشت باشد.

1. Emissions Peak
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جدو  :6مقایسه متغیرهای کالن ،جمعیت ،شدج انرژی و انتشار کربن در سا های 6105 -6135
،یننر (مطلق)

سط

،یننر (درصد)

6102

6182

6102

6182

6102

6182

011

011

92

8 /2

8 /1

68

61

0 /6

1 /9

-88

- 0 /1

-6

08

6 /0

1 /2

6102
،( GDPریلنوض )US$

012

611

28

جمعنت (منلنارد)

2 /8

8 /8

0 /2

0 /2

062

81

-16

-16

-62

88/2

82/2

00/8

1 /6

20

( ،معادل نفت ب ازای هر منلنوض دالر)
یالا انتشار CO6
(منلنارد  ،دیاکسند کرب )

Source: BP Energy Outlook to 2035, 2017 edition

 9نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
در سال  6102نفت یام زغالسن

گاز یبنعی بنشتری سهم را در ،هأمن انهرژی ا لنه جههاض به

یود ایتصاص دادب سویتهای فسنلی ب یورکلی کاهش قنمت را ،جربه کهردبانهد که ایه امهر
همراب با ،دا م رشد اقتصاد جهانی افعایش مصر

را نسبت ب سال گذشهت بهرای نفهت یهام گهاز

یبنعی موجت شدب است .در ای مناض سهم اقتصادهای نوظهور ب یژب چن در  ،ا ای انرژی بسهنار
نررن

بودب ایراض در رشد مصر

بودب است .زغالسهن

گاز یبنعی در مناض اقتصادهای نوظهور جعء کشهورهای ننشهر

به دالیهل زیسهتمحنطهی بها کهاهش  ،ا ها مواجه بهودب در م ابهل سههم

انرژیهای ،جدیدنذیر افعایش یافت است.
بر اسا


چشمانداز جهانی انرژی ،ا سال :6182

افعایش  ،ا ای جهانی انرژی ب منظور ،أمن سط فعالنتهای موردنناز با شهنت کمتهری نسهبت
ب رشد اقتصاد جهانی ادام یواهد یافت .رشد بنشتر اقتصاد جهانی ب معنای نناز بنشهتر به انهرژی
است هرچند ای افعایش با کاهش شهدت انهرژی کمتهر یواههد شهد .بهر اسها

نهنشبننهیهها

درحالیک  GDPجهانی ،ا سال  6182د برابر یواهد شد  ،ا ای انرژی ،نها  81درصد افعایش
مییابد.
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-0992
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-0992

-6102

-0992
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6182

شدت انرژی

رشد ساالن (درصد)
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، یننرات قابل،وجهی در ،رکنت سویتهای مصرفی ب جود یواهد آمد ب ای ،ر،نت که سههم
کاهش یافت

زغال سن

در م ابل  ،ا ا برای منابر ،جدیدنذیر انرژی افعایش یواههد یافهت



ر قوانن

با ،وج ب

م ررات الزم اعمال محد دیتهای زیستمحنطی نهرخ رشهد انتشهار

کرب در چشمانداز ،رسنمشدب کاهش یواهد یافت ک البت ای امهر بهد ض سناسهتگهذاریههای
مناست در ،مامی کشورها قابلدستنابی ننست.


با ،وج ب بحث کارایی انرژی  ،ا ای انرژی با سهرعت بسهنار کمتهر از ،ولنهد نایهالا دایلهی
جهانی رشد یواهد کرد ک ای امر کاهش شدت انرژی را موجت میشود، .ا سال  6182شدت
انرژی جهانی ب اندازب  6درصد در سال کاهش یواهد یافت ک ب یهور قابهل،هوجهی سهریر،هر از
نرخ متوسط کاهش  0/1درصدی در یول  61سال گذشت است.



در فاصل سالهای  6182 6102مصر
ای رشد مصر

با ،وج ب

انرژی ا لن حد د  80درصد افعایش یواهد یافت ک

انرژی ننشبننیشدب نسبت ب رشد سالهای گذشت کند،ر یواهد بود.

عنت بازار جهانی انرژی چشمانداز آیندب انرژی مهحظ موارد زیر در ایراض هر ری

ب نظر میرسد:


لع م سرمای گذاری در ،ح نق ،وسع انرژی ب منظور ،ولند محصوالت با ارزش افع دب باال،ر



حرکت ب سمت اصهح الگوی مصر



برنام ریعی بلندمدت برای جایگعینی سویتهای فسنلی بها انهرژیههای ،جدیدنهذیر به یهژب در

انرژی بهرب ری انرژی کاهش شدت انرژی

،ولند برق


ر قوانن

م ررات اعمال بریی محد دیتهها بهر صهنایر آالینهدب به منظهور کهاهش انتشهار

آالیندبهای زیستمحنطی ب یژب کرب


ب کارگنری فنا ریهای نوی ب منظور ،وسع

بهسازی صهنایر نفهت گهاز دسهتنابی به سهایر

منابر انرژی


،عامهت سازندب با کشورهای مختلف نهادهای بهن المللهی در راسهتای ،هأمن انهرژی موردننهاز
آضها با ،وج ب معیت نسبی کشور در ذیایر نفت گاز.
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نفت گاز ثبات نسبی را ،جرب یواهند کرد.
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