
 قيمت نفت؛ ديگر بيدي نيست كه به هر بادي بلرزد

  طي يك قرن اخير افرايش دسترسي و استفاده بيشتر از منابع انرژي به لحاظ تاثير شگرف آن
  .در هرگونه توسعهاي، منشا بسياري از رقابتها بوده است

  رقابت از ديدگاه توليد كنندگان و صاحبان منابع انرژي، شناسايي ذخاير بيشتر، توليد بيشتر و
  درآمد بيشتر و رويكرد خريداران و متقاضيان، كاهش تدريجي وابستگي به منابع سنتي انرژي

  .و يا ايجاد بحران و جنگ براي كنترل منابع تامين و يا هر دو آنها بوده است
  ييرات پي در پي در جغرافياي سياسي كشورها از رويكردهاي كنترلي است وبروز جنگها و تغ

  توسعه استفاده از منابع تجديدپذير و ارتقاء بهرهوري انرژي و توسعه عنصر ديجيتال از
  .رويكردهاي كاهش وابستگي كشورهاي توسعه يافته به منابع انرژي فسيلي است

  سال ديگر منابع 54جود مصرف انرژي، تا ضمنا درك اين واقعيت كه با توجه به روند مو
  نفتي جهان به اتمام ميرسد باعث تقويت بيشتر رويكرد كاهش تدريجي وابستگي به منابع فسيلي

  ، سهم افزايش بهرهوري در كل منابع تامين 2005تا  1973شده است به نحوي كه از سال 
  درصدي 54، با ايجاد سهم  2030بوده است و طبق برنامه تنظيمي تا سال  58% انرژي حدود 

  درصدي در ساير منابع تجديدپذير و هستهاي، ميزان وابستگي 44در ارتقاء بيشتر بهره وري و 
  .باقي بماند 2005به منابع فسيلي انرژي در حد سال 

  برابر افزايش نسبت به سال 60برابر و خورشيدي  18در اين برآورد سهم نيروگاههاي بادي 
  رتي ديگر پيش بيني ميگردد كه شيب منحني عدم وابستگي به نفت دربه عبا. ميباشد 2012

  به بعد افزايش يابد و قيمت نفت نيز ديگر 2015سبد انرژي كشورهايي خواهان نفت از سال 
  تابعي از شرايط منطقهاي و بحرانها به جز تقاضاهاي فصلي طبيعي قرار نگيرد و به عبارتي

  شايد هم مثل روزگاران قديم ؛مجددا صداي نفتي. ي بلرزدقيمت نفت، بيدي نباشد كه به هر باد
  البته به صورت كشوري در دنيا شنيده شود كه دنبال مشتري ميگردند(آي نفتيه )هاي محله؛

  اتفاقي كه در حال حاضر نيز شاهد آن هستيم و عليرغم بحرانهاي چندگانه اخير، قيمت نفت در
  .دالر ثابت مانده است 100حد 

  ومصرف 1600ر اساس آمار مندرج در ترازنامه انرژي؛ عرضه اوليه انرژي در كشورما ب
  ميليون معادل بشكه نفت خام ميباشد 1190نهايي انرژي 

  در اين بين سهم بخش
  36% ساختمان 

  24% صنعت 
  15% حمل ونقل 
  4% كشاورزي 

  چين برابر كشور 2برابر كشور هند و پاكستان،  5ضمنا مصرف سرانه انرژي در كشور ما 
  درصد بيشتر از متوسط جهاني انرژي 68برابركشور تركيه و حدودا هر فرد ايراني  2و 

  .مصرف ميكند
  6و شدت مصرف انرژي در كشور / برابر متوسط جهاني بر اساس قدرت برابري خريد است 1

  .تركيه بسيار باالتر است-هند -كره -كه از كشورهايي مانند چين



  دالر به ازاء يك بشكه نفت است كه اين رقم 880ان، حدود متوسط بهره وري انرژي در جه
  بررسيها نشان ميدهد كه پتانسيل. ريال به ازاءهر بشكه است 520000در كشور ما 

  به عبارتي ديگر؛. درصد است 20صرفه جويي انرژي در كشور ، به طور متوسط بالغ بر 
  ميليارد دالر 20رامدي بالغ بر ميليون بشكه خام پتانسيل صرفه جويي با د 200ساالنه حدود 

  ضمنا پتانسيل استفاده از ظرفيتهاي خورشيدي و بادي و هسته. در در كشور امكان پذير است
  اي كشور به نحوي است كه امكان تامين تمام ظرفيت مورد نياز انرژي كشور از سبد انرژي

  .فوق وجود دارد
  3500با مصرف بيشتر از  1405 ادامه روند فعلي مصرف انرژي ؛ باعث ميشود كه در سال

  .تبديل گردد واردكننده نفت معادل ميليون بشكه نفت خام، ؛كشور به
  به نظر ميرسد. ضمنا در اقتصاد انرژي دهه آتي، شاهد تغييراتي و تحوالت زيادي خواهيم بود

  لذا آماده سازي تكنولوژيك و دانش. مزيت رقابتي كشورهاي توليد كننده نقت ديگر نفت نيست
  اينگونه كشورها براي كسب آمادگي در اقتصاد فوق بسيار ضرورت داردوبا توجه فرايندهاي

  فعلي مصرف انرزي در كشور ودورنماي ترسيمي؛خصوصا شرايط شكننده قيمت نفت ودرامد
  هاي حاصل از فروش ان ؛انهم چنانچه روال طبيعي فروش نفت طي گردد؛بايد در برنامه هاي

  .سياستهاي جايگزين وجديدي انديشيده شودراهبردي انرژي كشور ؛
  براي برون رفت از شرايط فوق، در بعد عرضه، افزايش كارائي، توسعه استفاده از انرژيهاي
  تجديدپذير، توسعه توليد پراكنده، و توسعه استفاده وكشف منابع جديد انرژي مورد توجه

  ارتقا و تكنولوژي، توسعه قرارگيرد و در بخش مصرف و تقاضا، در ابعاد قانون و مقرارت،
  آموزشهاي همگاني و فرهنگ سازي و منطقي نمودن قيمت حاملهاي انرژي، فرآيندهاي

  هوشمند وعملياتي خصوصا با استفاده از پتانسيلهاي بخش خصوصي تعريف وبه كار گرفته
  .شود
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