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 پایش بازار

 
 

  85.91مجددا افزایش یافتند. قیمت نفت برنت به هر بشکه  قیمت ها    2022در آخرین روز از سال میالدي  
اینترمدییت مجددا به کریدور    دالر در لندن رسید. دالر بازگشته و به قیمت   80قیمت نفت وست تگزاس 

دالر هر میلیون بی تی  4.48دالر هر بشکه در تگزاس معامله شد. قیمت گاز طبیعی در هنري هاب به  80.26
ا به محدوده قیمت در پبازار اروقیمت گاز طبیعی در تنزل کرد.  علیرغم سرماي شدید در آمریکاي شمالی یو

فشرده    و قیمت گاز طبیعیدالر هر میلیون بی تی یو بازگشته    25قبل از شروع جنگ روسیه و اوکراین یعنی  
 تنزل کرده است.  دالر هر میلیون بی تی یو  28به در ساحل ژاپن  شده (ال ان جی) 
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 سالتفسیر  
  را باید سال فروکش کردن   2022سال    ،اخیر  در آستانه سال نو میالدي، با مروري بر تحوالت جهان در یکسال

کووید روسیهآغاز  ،  19-تب  با اوکراین- جنگ  ژئوپلیتیکی  مختلف  ابعاد  در  جهانی  نظام  ساختار  تغییر  و   ،
همگان انتظار افزایش    19-میالدي و کاهش موارد مبتال به کووید   2022با شروع سال    محوریت انرژي دانست.

و کشورهاي اروپایی را    ، تصادهاي بزرگ دنیا همچون ایاالت متحده، چینتقاضا در بازارها و فعال شدن اق
که با شروع تجاوز نظامی روسیه    تا آن  .آوردنددالري سخن به میان می  200داشتند و حتی از تقاضا براي نفت  

و    2022فوریه    24در   اقتصادي  بازارهاي  ساختار  اوکراین،  خاك  در  لوهانسک  و  دونتسک  منطقه  دو  به 
  نیاز   ، درصدي کشورهاي اروپایی به گاز روسیه  40وابستگی  ضربه خورد.    جنگاز این  بخصوص بازار انرژي  

تحادیه اروپا و روسیه در این مدت به بحران انرژي  و تحریمهاي متقابل ا  ،به نفت مسکو  اروپادرصدي    25
که با یادآوري شوکهاي بزرگ نفتی    بحرانی  انرژي نامیدند.  اوکراین را بحران- بسیاري جنگ روسیه  ودامن زد  

 نوین نظم در کشورها جایگاه تعیین نقطه ثقل بعنوان امروز نشان داد انرژي  1980، و  1979،  1973در سالهاي  

نه تنها بعنوان یک نهاده تولید بلکه بعنوان یک اهرم سیاسی در   استراتژیک، نگاهی با باید شده، نظر در جهانی
 و نفت  نقش گویاي اکونومیست  مجله در تصویري اقتصادي از آن بهره جست. انتشار- حفظ استقالل سیاسی

 هايمولفه  میان در شود،می مشاهده شطرنج صفحه این در که است. همانطور جهانی جدید نظم در انرژي

بلندمدت در پیروزي راهبردي  ينشاندهنده  که شوندمی مشاهده نفتی هايبشکه  اکونومیست  دید از جنگ 
 باشد. می  انرژي جایگاه

 

 
 اکونومیست نگاه  از  بلندمدت  جنگ در  پیروزي هاي مولفه .1تصویر 
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اوکراین بر اقتصاد بازارهاي اروپایی در مقطعی از سال به تورم چندصد درصدي -اثرات سیاسی جنگ روسیه
درصدي گاز   15انجامید و اتحادیه اروپا را مجبور کرد تا به کاهش مصرف    اروپاییدر بهاي گاز کشورهاي  

صد در  در  9.1در ماههاي اخیر روي بیاورد. در این میان نرخ تورم در ایاالت متحده نیز با رشدي بی سابقه به  
نی  قدرال رزرو آمریکا علی رغم رکود قابل پیش بینی در بزرگترین اقتصاد جها  بخش مصرف کننده رسید و

موع  درصدي نرخ بهره، در مج  0.5که در آخرین مرحله با افزایش    ،کردهچندین بار اقدام به افزایش نرخ بهره  
 درصد کاهش دهد.   7.1د. سیاستی که سرانجام توانست نرخ تورم در آمریکا را تا  درصد رسان   4آن را به باالي  

نداشته  ق آمریکاییها در کاهش تورم را بهمراه  یسیاستی که توسط کشورهاي اروپایی نیز بکار گرفته شد اما توف
با   دهد.جهان را در سه سال گذشته نشان می کشور از نقاط مختلف    30زیر وضعیت تورم    1است. جدول

صرف نظر کردن از دو کشور خاص ترکیه و آرژانتین در این فهرست، تورم در تمام کشورهاي ناحیه یورو با  
در پایان    ) CPI(  شاخص قیمت مصرف کنندهاه بوده است. براي مثال  همر  2021رشد چشمگیر نسبت به سال  

 6.2درصد به    2.8از    در فرانسه   درصد،  10درصد به    5.2در آلمان از    2021بت به پایان سال  نس  2022سال  
شاخص    در ایاالت متحده  . در حالیکهافزایش یافته است درصد    11.8درصد به    3.7درصد، و در ایتالیا از  

 است. درصد رسیده  7.1درصد به  6.8درصدي از  0.3کننده با رشد  قیمت مصرف 
 

 
 کشور از نقاط مختلف جهان در سه سال گذشته  30 شاخص قیمت مصرف کننده. وضعیت 1جدول 



 

 دانشگاه صنعتی شریف                                                                             جهان انرژي گزارش  

 دانشکده مهندسی انرژي                                                                                           1401 دي 10 شنبه   

 ۴ 

آمریکا   لاو  میان ایاالت  متحده و کشورهاي اروپایی به سه دلیل قابل درك می باشد.  این اختالف چشمگیر
نقش تنظیم گري    کند وکننده بزرگ انرژي عمل میهمزمان بعنوان یک تولیدکننده بزرگ و هم یک مصرف 

بنابراین با مدیریت همزمان عرضه و تقاضا در بازار انرژي از   تبعات تورم  در دوگانه در بازار انرژي دارد. 
میلیون بشکه ذخایر استراتژیک    180برد. مضاف بر این که جوبایدن با آزادسازي بالغ بر  انرژي کمتر رنج می

تگزاس  و نفت وست   دالري  140(قیمت نفت برنت تا سطح    نفتی بخش زیادي از شوك قیمتی ایجادشده
را مدیریت   بشکه افزایش یافت) اوکراین در هر  -پس از آغاز جنگ روسیه   دالري  130ایترمدییت تا سطح  

را افزایش داد و    کرد. دوم آنکه فدرال رزرو آمریکا با شتاب بیشتري نسبت به بانک مرکزي اروپا نرخ بهره
کاهش قیمتها با پذیرش رکود ناشی از افزایش نرخ بهره از اولویت باالتري براي فدرال رزرو در مقایسه با  

بنظر سوم شروع تنشها در ظاهر بین روسیه و اوکراین صورت گرفته اما  و  بانک مرکزي اروپا برخوردار بود.  
این آمریکاییها بودند که با روانشناسی والدیمیر پوتین و تحریک وي از یکسو و وعده به اوکراینیها  ی رسد  م

ین ساز شروع نزاع بین روسیه و اروپا و نه صرفا روسیه و اوکرااي ناحیه یورو از سوي دیگر زمینهو کشوره 
نظامی، و    وابستگی کشورهاي اروپایی را به خود و در زمینه هاي سیاسی،ند تا بدین ترتیب یکبار دیگر  شد

اقتصادي افزایش دهند. آمارها نیز حاکی از رشد چشمگیر واردات گاز طبیعی مایع شده اروپاییها از آمریکا  
 .) 1(نمودار باشداوکراین می-پس از شروع جنگ روسیه 

 

 
 (اکونومیکس) 2022تا   2016سالهاي    درروسیه و آمریکا شده اتحادیه اروپا از اردات گاز طبیعی مایع. و1نمودار
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گام    پنجرا در    و مقابله با تورم داخلی  و توازن در بازار انرژي  روسیههاي غرب در مقابله با  وان سیاست تمی
 تشریح کرد.  

در این میان بسته ششم تحریمها علیه روسیه مهمترین    :بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه مسکو  9تصویب    -1
ممنوعیت بیش از دو سوم  بر    بسته  این  از روسیه بود.  اقدام اروپاییها در جهت محدود کردن واردات انرژي

  طبق   درصد برسد.  90که تا پایان سال جاري میالدي این محدودیت باید به    تاکید داردواردات نفتی از روسیه  
در    روسیهعرضه نفت  در روز  میلیون بشکه    3لی در نتیجه این تصمیم چیزي حدود  الملآژانس بینبرآورد  

 بازار کم خواهد شد. 
باره نرخ بهره توسط فدرا  -2  5ایاالت متحده طی  :  ل رزرو آمریکا و بانکهاي اروپایی افزایش چندین 

 درصد رسانده است  4مرحله نرخ بهره در این کشور را به باالي 
عضو    27که تاکنون    طرحی  دالري براي واردات هر بشکه نفت خام روسیه:  60ایجاد سقف قیمتی    -3

سیاست سقف    بر اساس ساز وکار، استرالیا، و سوییس به آن پیوسته و   7اتحادیه اروپا، کشورهاي عضو گروه  
ت حمل و نقل دریایی  ، ارائه خدما براي نفت خام   اي فراتر از سقف تعیین شده، در صورت انجام معامله قیمتی

 ها ممنوع خواهد بودراي شرکت همچون بیمه، خدمات کشتیرانی، و سایر خدمات ب
 درصدي مصرف داوطلبانه گاز در کشورهاي ناحیه یورو براي کنترل تقاضا  15کاهش  -4

:  استفاده از دیپلماسی انرژي براي تنوع بخشی به مبادي ورود انرژي و افزایش امنیت عرضه انرژي  -5
 و همچنین برخی کشورهاي دیگر به بازار   و ونزوئال الش براي احیاي برجام و بازگشت نفت ایرانت
 

 اقدام روسیه براي مقابله با تحریمهاي غرب نام برد: پنجتوان از در مقابل می 
مقاصد صادراتی همچون چین با تقاضاي   تعیین مقاصد جدید انرژي و افزایش امنیت تقاضاي انرژي:  -1

انرژي چون    10.7 از حاملهاي  استفاده  هند که در  نفت در روز و همچنین کشورهایی چون  میلیون بشکه 
 ذغالسنگ بدلیل اثرات اقلیمی بعد از اجالس گالسکو تحت فشار هستند.

  ن دالر از معامالت تجاري:هم افزایی با اقتصادهاي نوظهور براي تقویت اقتصاد انرژي و کنار گذاشت  -2
 2.88با جمعیت بالغ بر  چین، هند، برزیل، و آفریقاي جنوبی    شامل کشورهاي روسیه،بریکس  موسوم به  گروه  

هزار میلیارد    16میلیون کیلومترمربع، و تولید ناخالص حدود    40میلیارد نفر، مساحت جغرافیایی نزدیک به  
درصد تولید ناخالص    25صد مساحت جغرافیایی جهان و  در  26درصد جمعیت جهان،    41دالر به ترتیب  

آمده است. از ابتکارات    2اند که جزییات این ارقام و سهم هر کشور در نمودارجهانی را بخود اختصاص داده
گروه بریکس در مدت فعالیت خود باید به تاسیس بانک مرکزي جدید بین اعضا خود براي دوري از دالر  
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دهد. وجود چین  گرانه این گروه مین عضویت کشورهاي جدید نشان از نگاه توسعهاشاره کرد. همچنین امکا
دو مصرف بعنوان  هند  در صورت عضویت و  ایران  و  مقابل روسیه  در  و  انرژي  بازار  بزرگ  بعنوان   کننده 

 .آفرینی در بازار انرژي افزایش داده است هاي بررگ نفت و گاز اهمیت این گروه را براي نقش تولیدکننده
 

 
 ) persiangulfstudies.com. برخی آمار مربوط به گروه بریکس (2نمودار

 
 اندپیوسته 7دالري نفت خام گروه  60تحریم صادرات نفت به کشورهایی که به طرح سقف  -3

تولید نفت گروه اوپک پالس با همراهی عربستان در نشست وین:   در روزمیلیون بشکه    2کاهش    -4
موضوعی که فارغ از ابعاد قیمتی آن از تغییر رویکرد سعودیها براي نزدیک شدن به سیاستهاي مسکو پرده 

 برداشت. 
بازار  2022سال   بازار نفت بود.  سال پر نشیب و فراز براي  انرژي بخصوص براي    39از قیمت هاي  هاي 

 این سالمتوسط قیمت نفت برنت در هر بشکه نفت خام در این سال تجربه شد.  ايدالري بر 139دالري تا 
ید دارند که در اکنون کارشناسان بازار امبود.  2008  رکود دالر هر بشکه بود که باالترین قیمت در پس از 64

ضا در چین است که در اگاه ها به سمت بخش تقوضعیت بازارهاي انرژي به حالت عادي بازگردد. ن   2023
هرچند که شیوع مجدد گردد.  باز  2019یعنی وضعیت در    19-شیوع بیماري کوویدبه صورت قبل از    2023

رهبران روسیه و اقتصاد این کشور را مجددا تحت تاثیر قرار داده است.    در هفته هاي اخیر  کرونا در چین
و روسیه بر درخواست خود براي همکاري هاي نظامی با    یکدیگر گفتگو کردندن در آخرین روز سال با  یچ 
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از سوي دیگر غرب به رهبري آمریکا همچنان    چین تاکید کرد. چین در این زمینه پاسخ روشنی نداده است.
  به گسترش تحریم هاي متفاوت بخصوص در بخش انرژي علیه روسیه ادامه می دهد. 

 
 ، و عباس ملکی محمدعلی اسالمی ضا اسقانیان،ران این شماره: علیرهمکا

 


