
چشم انداز انرژي جهان در دو دهه آینده

در طرف عرضه و تقاضا است. از یکسو تحوالت اساسیسال آینده چشم انداز انرژي جهان حاکی از 20طی 
در راه است و از سوي دیگر تولید نفت برقی کردن حمل و نقل و خودروها  و توسعه انرژي هاي تجدید پذیر

شتاب خود را تشدید کرده LNGنی شدن بازار گاز از طریق توسعه مصرف او گاز از منابع غیر متعارف و جه
ناطق و در عرصه تمامی سوخت ها، گزینه هاي سیاست گذاري دولت ها است که تعیین اند. در تمامی م

کننده نهایی مختصات سیستم انرژي جدید خواهد بود.

***

لیکن در همه جوانبدر حرکت است،دنیا به تدریج به طرف سیستم جدیدي از تولید و مصرف انرژي
. از جمله شاخص هاي قابل اعتنا در این حوزه، سه شاخص کلی شاخص ها با ابهام و دشواري همراه است

در بخش توانایی پرداخت الخره شاخص زیست محیطی است.اتوانایی پرداخت، قابلیت پیش بینی و اتکا و ب
)affordabilityاست، ولی قیمت نفت در سطح یدي و باد رو به کاهش ) هزینه هاي تولید انرژي خورش

دالر هر بشکه در نوسان می باشد. در همین زمینه کماکان سوبسید هاي کالنی به سوخت هاي 60-70
کاهش ، سطح این سوبسید ها قیمت نفت و گاز در سالهاي گذشتهفسیلی تعلق می گیردکه البته به کاهش

حاکی از آن است که عرضه و تولید ) reliabilityو پیش بینی (شاخص قابلیت اتکاعمومی داشته است.
، ایران و لیبی با دشواري مواجه است. تولید نفت از ونزوئالنفت و گازهاي متعارف با ریسک هاي بیشتري 

برق ندارد و در نفر جمعیت جهان یک نفر دسترسی به 8و فنی مواجه است. هنوز هم از هر هاي سیاسی 
حادث می شود که دامنه آن از انعطاف پذیري سیستم تا امنیت بخش تولید الکتریسته، چالش هاي جدیدي 

نیز دچار دشواري اساسی است. پس ) sustainabilityشاخص زیست محیطی (سایبري را در بر می گیرد.
% در سطح جهان 6/1انتشار آن میزان2017ثابت بود، در سال co2از حدود سه سال که میزان انتشار 

از این رقم نیز فراتر رفته که 2018افزایش داشته و متاسفانه آمارهاي اولیه حاکی از آن است که طی سال 
کماکان آلودگی هاي به معنی زیر پا گذاشتن اهداف مقابله با تغییر اقلیم و موافقت نامه پاریس می باشد.

شاخص هاي هاي زیاد و بیماري هاي مختلف می باشد.مرگ و میردر سطح جهان موجبات ي مربوط به انرژ
) بین آنها trade offs(بستان)–ذکر، ارتباط و پیوستگی زیادي با یکدیگر دارند و (بده السه گانه فوق 

دشواري کار زمانی بیشتر می شود که متوجه شویم روابط بین . مستلزم نگاه جامع به سیاست انرژي است 
این شاخص ها ثابت نیست و دائم در حال تحول است. مثال گفته می شود که انرژي هاي باد و خورشید 

هستند، لیکن به هیچ وجه نمی توان از این منابع به عنوان انرژي قابل اتکا Co2منبعی ارزان و کم انتشار 
ریسیته یاد نمود، زیرا از یک سو انرژي باد و خورشید با نوسان همراه است و از سوي دیگر در براي تولید الکت

بکار گیري آنها نیازمند سطح باالتري از فن آوري نسبت به سوخت هاي فسیلی است. به همین ترتیب 
انی گاز، و ایجاد بازار جهLNGحرکت به سمت بهره گیري بیشتر از گاز طبیعی از طریق ازدیاد تجارت 

ولی از سوي است . داده که منجر به کاهش قیمت این نوع انرژي شده رقابت بین عرضه کنندگان را افزایش 
بر دچار کمبود انرژي نماید. دیگر ممکن است کمبودهاي عرضه به موقع این حامل انرژي مصرف کنندگان را 



که اینده دنیاي انرژي را پیش این اساس است که کشورهاي صنعتی جهان دیگر تالش زیادي نمی کنند
کنند، بلکه حداکثر درصدد هستند چند سناریوي محتمل براي آینده را با وزن هاي مختلف براي بینی

یکی از سناریوها، حالت (ادامه وضع موجود) عوامل گوناگون و تعامل آنها با یکدیگر در نظر بگیرند.
Business As Usual)BAU .است که حاکی از فشار همه جانبه بر امنیت جهانی عرضه انرژي است (

فشار سناریوي دوم را می توان (سناریوي جدید) یا (سناریوي تجدیده نظر شده) نامگذاري کرد که تا حدي 
) که بهترین حالت است و اهداف سناریوي زیست محیطیرا تعدیل می کند، لیکن هنوز با (BAUسناریوي 

مقابله با تغییر آب و هوا و دسترسی مناسب به انرژي براي همه را در نظر می گیرد، فاصله جدي هواي پاك،
روند ها و سناریوهاي ذکر شده داراي مسیر ثابت و جبري نیستند و دارد. ولی تاکید می شود هیچ یک از 

ی و خصوصی آنها این برایند اقدامات دولت هاي کشورهاي تولید کننده و مصرف کننده و نهادهاي عموم
است که شکل و مسیر آتی انرژي جهانی را شکل می دهد.

چگونه دنیاي انرژي در حال تغییر است ؟

میلیارد نفر 7/1در حالت (سناریوي جدید) فوق الذکر، اساس نظریه بر آن است که افزایش درآمد و افزایش 
تقاضاي 2040سبب می شود تا سال به جمعیت جهان که عمدتاً در کشورهاي در حال توسعه خواهد بود، 

درصد رشد کند. ولی باید توجه کرد که این رشد تقاضا در صورتی که هیچگونه 25جهانی انرژي بیش از 
Energyاقدامی در زمینه ازدیاد (کارایی انرژي) Efficiency و توجه به مالحظات زیست محیطی صورت

جوامع در حال توسعه خواهد بود که در راس آن درر خواهد بود. همه این رشد تقاضانگیرد، دو براب
در صد تقاضاي جهانی انرژي و 40میالدي، اروپا و آمریکاي شمالی 2000هندوستان قرار می گیرد.تا سال 

، این حالت کامالً معکوس می شود 2040درصد آن را شامل می شدند. تا سال 20جوامع رو به رشد آسیایی 
درصد به اروپا و آمریکاي شمالی می رسد . نمودار 20یایی در حال توسعه و درصد به کشورهاي آس40و 

زیر بیانگر وضعیت مناطق مختلف در (سناریوي جدید) است:



2040تقاضاي انرژي کشور ها و مناطق مهم جهان در سال 

زمینه انرژي این شیفت عظیم به آسیا در سطح همه سوخت ها، همه فن آوري ها و کل سرمایه گذاري در 
درصد مصرف انرژي باد و خورشید، 60سال، نصف رشد مصرف گاز دنیا، 20صورت خواهد پذیرفت. طی این 

توجه به کاهش درصد رشد مصرف زغال سنگ و هسته اي (با 100درصد رشد مصرف نفت و بیش از 80
ر فهرست شرکت هاي سال قبل شرکت هاي اروپایی د15در آسیا را خواهد داد. مصرف در مناطق دیگر)

اصلی تولید برق جهان بودند که بر حسب میزان توانایی تولید برق آنها سنجیده می شد، حال آنکه در حال 
انقالب نفت و گاز شیل چینی هستند.،شرکت راس تولید کنندگان الکتریسته10شرکت از 6حاضر 

باعث شده که ایاالت متحده راه خود کماکان عرضه نفت و گاز متعارف را دچار شوك می کند . این تحول 
در زمینه امنیت دسترسی به انرژي را از شرکاي سنتی خود به ویژه اروپا و ژاپن جدا نماید. سازمان اطالعات 

ایاالت متحده صادرکننده خالص نفت و گاز خواهد 2020) اعالم کرده است که از سال EIAانرژي آمریکا (
ادامه خواهد داشت. رشد تولید و صادرات نفت و گاز 2050آن یعنی تا بود و این روند تا سی سال بعد از

آمریکا می تواند فشار جدي بر قیمت جهانی انرژي و درآمد صادراتی کشورهاي سنتی تولید کننده نفت و 
گاز که غالباً از کشورهاي در حال توسعه هستند، وارد آورند و فرآیند رشد و توسعه آنها را مختل نماید. 

اي انرژي به سبب تحول در زمینه هاي عرضه، تقاضا و فن آوري هاي آن، پیوندهاي جدیدي پیدا می دنی
کند. به واسطه رشد همه جانبه شاخص ها در آسیا، تجارت بین المللی بیش از پیش از مناطقی مثل 

50منطقه از خاورمیانه، روسیه، کانادا، برزیل و ایالت متحده راهی آسیا می شود به طوري که سهم این 
بالغ خواهد گردید. ولی در خود بازار 2040درصد در سال 65درصد تجارت جهانی در حال حاضر، به حدود 

ي تجدید پذیر موجبات افزایش امصرف آسیا نیز دیجیتالی شدن اقتصاد و توسعه فن آوري هاي انرژي ه
پتانسیل تولید و مصرف انرژي خواهد شد. 
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گازتولید،مصرف و تجارت نفت و

میالدي 1974درصد رشد خواهد داشت. ایاالت متحده که از سال 20،تولید نفت و گاز تا حد 2040تا سال 
) پرچم IEAو جرقه رویارویی اعراب و اسرائیل موسوم به شوك اول نفتی با تاسیس آژانس بین المللی انرژي(

کرده،همزمان با افزایش مجدد تولید رهبري امنیت انرژي براي کشورهاي صنعتی را بر شانه هاي خود حمل 
تولید نفت و گاز شیل)منابع نفت و گاز خود و تبدیل شدن به صادرکننده "متعارف و غیر متعارف(عمدتا

به ،خالص این حامل ها، مایل نیست حجم عمده هزینه هاي تامین انرژي براي کشورهاي پیشرفته را بپذیرد
ا به سایر کشورهاي آسیب پذیر نسبت به امنیت انرژي محول می تدریج مانند سایر زمینه ها،رهبري خود ر
به تدریج اعضا پیوسته و وابسته جدیدي نظیر کره جنوبی، IEAکند.بنابراین جاي شگفتی ندارد که در 

تعدادي مکزیک،ترکیه،برزیل،چین،هند،اندونزي،مراکش،سنگاپور،آفریقاي جنوبی و تایلند را مشاهده میکنیم.
از جمله صادرکنندگان IEAا نظیر اندونزي ،چین،مکزیک و حتی برزیل در هنگام تاسیس از این کشور ه

به هر حال نفت اوپک و غیر اوپک بودند،الکن به تدریج به صورت واردکنندگان عمده نفت و گاز در آمدند.
به اوج 2020تولید نفت و گاز شیل آمریکا عمر طوالنی نخواهد داشت و پیش بینی می شود از اواسط دهه 

میلیون بشکه بالغ گردد،و سپس رو به کاهش بگذارد . پس از آن منابع نفت و گاز 9خود و رقمی حدود 
متعارف خاورمیانه و منابع غیر متعارف سایر مناطق جهان بایستی کمبود ناشی از کاهش تولید آمریکا را 

ایت ، تولید از این منابع در با متداول شدن فنآوري هاي استحصال نفت و گاز شیل و تجبران کنند.
البته پیشرفت کشورهایی نظیر آرژنتین،کانادا،چین،مکزیک و برخی کشورهاي دیگر افزایش خواهد داشت.

4/2، در حد 2040) نیز تا سال EORمتعارف نفت و گاز (هاي فناوري در زمینه ازدیاد برداشت از حوزه 
در 2008تولید نفت متعارف در جهان در سال هد داد .میلیون بشکه در روز تولید جهانی را افزایش خوا

میلیون بشکه در روز کاهش 5/2سال گذشته به میزان 10میلیون بشکه در روز بوده که طی 5/69سطح 
میلیون بشکه دیگر کاهش یابد و سهم نفت را در ترکیب 3داشته و پیش بینی میشود طی دو دهه آینده 

کاهش دهد .2040درصد در سال 62فعلی به درصد72تولید جهانی انرژي از 

تولید نفت و گاز تعدادي از مهم ترین تولیدکنندگان این حامل هاي انرژي را در دو دهه مقابلنمودار 
را نشان می دهد .2040گذشته و پیش بینی آن براي سال 



نفت در روز)تولید نفت و گاز در تعدادي از کشورهاي مهم تولیدکننده(میلیون بشکه معادل

میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داشت و پس از آن 1سال آینده حدود 5تقاضاي جهانی نفت در 
هزار بشکه در روز افزایش می یابد و انتظار میرود در سال 250متوسط تقاضاي جهانی نفت ساالنه حدود 

همه این رشد در کشورهاي در بود.میلیون بشکه در روز خواهد 120به اوج خود برسد که بالغ بر 2040
مصرف کشورهاي مصرف کشورهاي پیشرفته به طور متوسط از حال توسعه تحقق خواهد یافت حال آنکه 

میلیون بشکه در روز بالغ 63کاسته خواهد شد و به رقم 2040هزار بشکه در روز تا سال 400ساالنه 
ر روز مصرف نفت،آمریکا را پشت سر خواهد میلیون بشکه د13با 2040چین در سال خواهد گردید .

مصرف نفت هند و خاورمیانه هر یک  بیش از مجموع  کشورهاي اتحادیه اروپا 2030گذاشت و در سال 
طی دو دهه آینده به تدریج سهم مصرف نفت براي بخش هاي پتروشیمی،حمل و نقل تجاري خواهد بود .

م آنکه تعداد  غری بود . در حوزه سوخت خودروها ، علزمینی و حمل و نقل هوایی رو به افزایش خواهد
درصد از سطح فعلی باالتر 80یب قرمیلیارد دستگاه خواهد رسید که 2به 2040خودروهاي دنیا در سال 

میالدي رو به کاهش خواهد گذارد . علت 20است ، الکن مصرف نفت براي سوخت خودرو ها از اواسط دهه 
15، سیصد میلیون از خودرو هاي جهان (حدود 2040می شود در سال امر آن است که پیش بینی 

9درصد)الکتریکی شده باشند و مهم تر از آن اینکه بهینه سازي موتور سایر خودرو ها سبب می شود حدود 
ولی این تحول چشم گیر در میلیون بشکه در روز از مصرف نفت  براي سوخت رسانی به آنها کاهش یابد .

میلیون 4، تقاضا براي حمل و نقل بار زمینی بیش از 2040نقل بار رخ نخواهد داد. تا سال حوزه حمل و
میلیون بشکه در روز بهینه 5/5بشکه در روز افزایش خواهد داشت و البته این امر به شرطی است که انتظار 

خواهد بود سازي و کاهش مصرف در این بخش تحقق یابد.بیشترین رشد مصرف نفت در بخش پتروشیمی
میلیون 17حدود 2040انتظار میرود تا سال میلیون بشکه در روز زیاد شود.5که  انتظار میرود مصرف آن 

در آسیا و خاورمیانه خواهد بود و این امر رقابت بین "بشکه ظرفیت پاالیشی در جهان ایجاد شود که عمدتا



، ظرفیت پاالیشی چین در حد 2040. در سال ظرفیت پاالیش این مناطق با آمریکا را فشرده تر می کند 
ظرفیت پاالیشی آمریکا خواهد بود . در آینده نزدیک مقررات استاندارد سوخت دریایی که قرار است از 

عملیاتی شود فشار افزایشی بر قیمت هاي دیزل خواهد داشت و این فشار تا زمانی که فیلترهاي ویژه 2020
نه هاي آن مستهلک شود ، ادامه خواهد داشت . جدول زیر تولید و تقاضاي بر روي کشتی ها قرارگیرد و هزی

اي دو دهه آینده را نشان می بخش هاي مختلف مصرف جهانی نفت را در دو دهه گذشته و پیش بینی آن بر
دهد .

تقاضا

پیش بینی ادامه وضع دو دهه گذشتهعنوان
)BAUموجود (

سناریوحسببربینیپیش
جدید

200020172025204020252040سال
30/141/246/253/644/744/9حمل و نقل جاده اي

8/311/513/818/513/216/3سوخت هواپیما ها و کشتی ها

14/517/820/923/820/723/3صنعت و پتروشیمی

14/312/511/810/911/29/2ساختمان و پتروشیمی

10/111/812/913/612/612/6سایر بخش ها

77/394/8105/5120/5102/4106/3تقاضاي جهانی نفت

37%35%37%35%32%25%پاسفیک–درصد سهم آسیا 

0/21/82/53/52/84/7بایوفیول

77/596/6108/0124/1105/2110/9مایعاتتقاضاي جهانی 

تولید
پیش بینی ادامه وضع دو دهه گذشتهعنوان

)BAUموجود (
سناریوحسببربینیپیش

جدید
200020172025204020252040سال

64/866/967/272/665/663/8تولید نفت متعارف

4/810/312/19/811/0-تولید نفت شیل

NGL8/916/719/822/919/021/1تولید 

1/03/74/37/04/25/5نفت فوق سنگین و قیر

0/50/71/42/71/32/1سایر تولیدات

75/292/8102/9117/299/9103/4تولید جهانی نفت

45%40%45%40%43%42%درصد سهم اوپک

1/82/32/63/32/52/9ازدیاد پاالیشی

77/095/1105/5120/5102/4106/3عرضه جهانی نفت

دهه گذشته و پیش بینی آن براي دو دهه آینده (میلیون بشکه در روز)تقاضا و تولید نفت در دو 
سناریو جدید : مشروط به رعایت بهینه سازي و سایر مالحظات سیاستگذاري


