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کشــورهای زغالســنگنقــشمهمــیدرتولیــدبــرقبــهخصــوصدر
در ســنگ زغــال دیگــر مهــم کاربــرد کنــد. مــی ایفــا هنــد و چیــن
گرمایــش صنعــتفــوالداســت.امــادرســالهــایاخیــرتوجــهبــه
جهانــیوپیامدهــاینامطلــوباســتفادهازســوختهــایفســیلیو
کاهــشاســتفاده بــهخصــوصزغــالســنگ،موجــبانجــاماقداماتــی

اززغــالســنگشــدهاســت.
گــزارش2021آژانــسبیــنالمللــیانــرژیپیــشبینــیشــدهاســت در
کــهتــاســال2022یــا2023تقاضــایجهانــیزغــالســنگبــهاوج
جدیــدیرســیدهوســپسبــهمقــدارثابتــیبرســد.بــاوجــودبحــران
کلــیتقاضــادرســال2022 جهانــیانــرژیدرســال2022،چشــمانــداز
ــرتقاضــا، ــذارب گ ــر ــفاث ــدوعوامــلمختل ــیمــیمان ــرباق ــدونتغیی ب
کننــد.حملــهروســیهبــهاوکرایــن،تجــارتزغــال یکدیگــرراخنثــیمــی
ســنگ،ســطوحقیمتــیوالگوهــایعرضــهوتقاضــاراتحــتتأثیــر
خــودقــرارداد.بــهدلیــلافزایــشقیمــتســوختهــایفســیلیوبــه
گزینههــایرقابتپذیــر گازطبیعــی،موجــیازتقاضــابــرای طــورویــژه
ایــن بــا ایجــادشــد. مناطــق برخــی در زغــالســنگ ماننــد دیگــر
وجــود،قیمــتهــایبــاالیزغــالســنگ،اســتفادهازانرژیهــای
کاهــش موجــب جهــان، اقتصــادی رشــد کاهــش و تجدیدپذیــر

کلــیزغــالســنگشــد. تقاضــای
از اســتفاده ســمت بــه را کشــورها از تعــدادی گاز بــاالی قیمــت

و گرمــا مــوج همچنیــن  داد. خواهــد ســوق ارزانتــر ســنگ زغــال
خشکســالیدربرخــیمناطــقجهــانمنجــربــهافزایــشتقاضــای
ــرمبنــایپیــشبینــی کاهــشتولیــدبــرقآبــیخواهــدشــد.ب بــرقو
آژانــسبینالمللــیانــرژی،تقاضــایجهانــیزغــالســنگدرســال
کاهــش 2023بــهرکــوردتاریخــیخــودمــیرســدوبعــدازآنبــااندکــی

بــهســطوحســال2022مــیرســد.
کنندگانزغالســنگدرجهانهســتند. چینوهند،بزرگترینمصرف
کشــورهمچنیــنبزرگتریــنتولیدکننــدگانوواردکننــدگانزغــال ایــندو
ــردنعرضــهوتقاضــای ک ســنگمحســوبمــیشــوند.بنابرایــندنبــال

کشــورحائــزاهمیــتاســت. ایــندو
ــکســریممنوعیــتهــا ــنباعــثایجــادی ــهاوکرای تهاجــمروســیهب
ــا کشــورهاعلیــهروســیهشــدهاســت.ب وتحریــمهــاتوســطبســیاری
کننــدهزغــالســنگدردنیــا توجــهبــهاینکــهروســیهســومینصــادر
اســتوایــنتحریــمهــاباعــثتغییــرجریانتجــارتجهانــیخریداران
گــزارشبــهبررســیتقاضــاوعرضــه وبــهخصــوصاروپــاشــد.درایــن
اثــرتحــوالت و تــاســال2025پرداختــهشــدهاســت زغــالســنگ
مهمــیماننــدحملــهروســیهبــهاوکرایــنبــررویامنیــتانــرژیمــورد
گزارشهــایمنتشــر گــزارشبــرمبنــای گرفتــهاســت.ایــن بررســیقــرار
شــدهتوســطآژانــسبینالمللــیانــرژی)IEA(درســالهــای2021و

2022تهیــهشــدهاســت.

چکیده مدیریتی
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کــهتقاضــایزغالســنگدر کرونــاپیشبینــیمیشــد قبــلازپاندمــی
ســال2020شــرایطســختیداشــتهباشــد.تقاضــایزغالســنگبــهدلیــل
گازطبیعــیورشــد زمســتانمعتــدلدرنیمکــرهشــمالی،قیمــتپاییــن
ــاتشــدید گرفــت.ب اســتفادهازانرژیهــایتجدیدپذیــرتحــتفشــارقــرار
گازطبیعــیوبــهدنبــالآن کرونــا،تقاضــایبــرقوقیمــت بحــرانپاندمــی
کاهــش کاهــشیافــت. تولیــدبــرقبــاســوختزغالســنگنیــزبــهشــدت
بــهتقاضــای بــهشــکلیمحدودتــر فعالیتهــایصنعتــینیــزهرچنــد
زغالســنگضربــهزد.درماههــایاولیــهبحــران،ایــناحتمــالمیرفــت
کاهــشدرصدی، کــهتقاضــایجهانــیزغالســنگنســبتبهســالقبــل،
کنــد.امــابازیابــیاقتصــادچیــن،زودتــروقویتــراز دورقمــیراتجربــه
آنچــهدرابتــداانتظــارمیرفــت،رخدادورشــدســاالنهدرمــاهآوریــلاز
کــهســایراقتصادهــادرحــالبازیابــیبودنــدو گرفتــهشــد.درشــرایطی ســر
ســرمایشــدیدیدردســامبردامنگیــرشــمالشــرقآســیاشــد،تقاضــای
کاهــشیافــت. جهانــیزغالســنگدرســال2020،بــهمیــزان4/4درصــد
کمتــراز کاهــشدرچندیــندهــهقبــلاســتامــا ایــنعــددبزرگتریــن
کــهدرابتــداانتظــارمیرفــت.تقاضــایزغالســنگدرســال میزانــیاســت
کــردامــادرآمریــکاواتحادیــهاروپــانزدیــکبــه 2020درچیــن1درصــدرشــد

کاهــشیافــت. 20درصــدودرهنــدوآفریقــایجنوبــی8درصــد
ثبت رکورد جدیدتولید برق با زغال سنگ  در سال 202۱ 

بــاتوجــهبــهآنکــهدرســالهای2019و2020،تولیــدبــرقبــاســوخت
ــی، ــهدرســالهایآت ک کاهــشیافــت،پیشبینــیمیشــد زغالســنگ
تولیــدبــرقبــازغالســنگازســطوحســال2018فراتــرنخواهــدرفــتامــا
گرفتــنتقاضــای تحــوالتســال2021معــادالترابــرهــمزد.بــاپیشــی
گازطبیعــی، کمکربــنوبــاافزایــششــدیدقیمــت بــرقازعرضــهســوخت
تولیــدبــرقبــازغالســنگدرجهــانبــاافزایــش9درصدیدرســال2021
بــه10350تــراواتســاعتخواهدرســید.ایــنمیــزان،رکــوردیجدیــد
کــهســهمزغالســنگاز درتاریــخاســت.بــااینحــالانتظــارمــیرود
ترکیــبانــرژیجهانــیدرســال2021،میــزان36درصــدباشــدوایــن
کمتــرازاوجســهمزغالســنگدرترکیــبانــرژیجهانــی میــزان5درصــد
اروپــا اتحادیــه و آمریــکا در اســت.پیشبینیمیشــود درســال200۷
تولیــدبــرقبــازغالســنگدرســال2021تقریبــا20درصــدافزایــشپیــدا
ــهســطحســال2019نخواهــدرســید.تخمیــنزدهمیشــود ــاب ــد،ام کن
کــهتولیــدبــرقبــازغالســنگهنــدوچیــنبــهترتیــب12و9درصــد
کشــوربیســابقه ــخهــردو ــنســطوحدرتاری ــهای ک رشــدداشــتهباشــد
گرفتــنبازیابــیتولیــدصنعتــیجهــان،انتظــارمــیرود اســت.بــادرنظــر
کلــیزغالســنگدرسراســرجهــاندرســال2021بــهمیــزان کــهتقاضــای
کــهدرســالهای2013 کنــدوبــهرکــوردینزدیــکشــود 6درصــدرشــد

و2014بــهآنرســیدهبــود.

حکم فرمایی چین بر روند جهانی زغال سنگ 
ــرقچیــن ــدب ــازارزغالســنگقابلمالحظــهاســت.تولی ــرب ــرچیــنب تأثی
کشــور،یکســوممصــرفجهانــی گرمایــششــهریدرایــن وازجملــه
کلــیزغالســنگچیــنبیــشاز زغالســنگراتشــکیلمیدهــد.مصــرف
کلزغالســنگجهــاناســت.تقاضــایزغالســنگدرچیــنبــه نیمــیاز
کشــور دلیــلرشــدســریعتقاضــایبــرقوتحــوالتصنایــعســنگینایــن
کــهبــراییــکدهــه،چیــنبــهشــکل اســت.اینموضــوعدرحالــیاســت
کشــور جــدیومســتمربــهدنبــالتنــوعبخشــیدنبــهترکیــبانــرژیایــن
ــادی،خورشــیدی ــی،ب ــرژیآب ــنتالشهــاظرفیــتان اســتودرطــیای
کشــوردیگــریدرجهــانافزایــشدادهودر وهســتهایرابیــشازهــر
گازطبیعــیراجایگزیــن گرمایــشمســکونیوصنایــعســبکنیــز بخــش
و تولیدکننــده بزرگتریــن همچنیــن چیــن اســت. کــرده زغالســنگ
داخلــی قیمــت نوســانات و اســت جهــان در زغالســنگ واردکننــده
کــهناشــیازعــدمتعــادلعرضــهوتقاضــااســت،بالفاصلــهبــر کشــور ایــن

بازارهــایبینالمللــیتأثیــرمیگــذارد.
احتمال ثبت رکورد جدید تقاضا در 2 سال آینده 

الگــویمشــاهده بــه ازســال2021،مصــرفجهانــیزغالســنگ بعــد
کاهــشمصــرفدراقتصادهــایپیشــرفته گذشــتهیعنــی شــدهدردهــه
بــاز ودرحالتوســعه نوظهــور اقتصادهــای از برخــی در تقاضــا رشــد و
در زغالســنگ تقاضــای کوتاهمــدت افزایــش از پــس گشــت. خواهــد
آمریــکاواتحادیــهاروپــادرســال2021،تقاضــایزغالســنگتــاســال2024
کشــورها کاهــشمصــرفدرایــن دوبــارهواردرونــدنزولــیخواهــدشــد.
ــهدرآنتقاضــای ک ــرقاســت کاهــشتقاضــایبخــشب ــًاناشــیاز عمدت
بــرقبهآرامــیافزایشیافتــهوتولیــدبــرقبــهروشبــادیوخورشــیدینیــز
کاهــشمییابــد. گســترشیافتهودرنتیجــهتولیــدبــرقبــازغالســنگ
گاز گازطبیعــیدرآینــده،تولیــدبــرقبــا کاهــشقیمــت عــالوهبــرایــن،بــا
طبیعــیدوبــارهمقرونبهصرفــهخواهــدبــودواســتفادهاززغالســنگ

کاهــشخواهــدیافــت.
کشــورهاییماننــدویتنــام، گذشــتهانتظــارمیرفــتدر درســالهــای
یابــد، افزایــش بهشــدت زغالســنگ تقاضــای بنــگالدش و فیلیپیــن
کربــن، کــم کشــورهابــهدلیــلحرکــتبــهســمتمنابــع کنــونایــن امــاا
رونــد شــرایط ایــن بــا دادهانــد. نشــان خــود از معتدلتــری افزایــش
گرفــت ــًاتوســطچیــنوهنــدشــکلخواهــد ــیزغالســنگعمدت جهان
انرژیهــای از اســتفاده افزایــش بــرای تالشهایشــان علیرغــم کــه
کمکربــن،دوســوممصــرفجهانــی تجدیدپذیــروســایرمنابــعانــرژی
کــهرشــد زغالســنگراتشــکیلخواهنــدداد.درچیــنانتظــارمــیرود
تقاضــایزغالســنگبیــنســالهای2022تــا2024بهطــورمتوســط
ــا کمتــراز1درصــددرســالباشــد.رشــدتقاضــایزغالســنگدرهنــدب

مقدمه
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رشــداقتصــادیقویتــروافزایــشبرقرســانیبــهمیــزان4درصــددر
ــهاســتفادهاززغالســنگ،تقاضــای ــدب ــلهن ــود.تمای ســالخواهــدب
زغالســنگرابیــنســالهای2021تــا2024بــهمیــزان130میلیــون
کنونــی،تقاضــایجهانــی تــنافزایــشمیدهــد.بــراســاسروندهــای
زغالســنگدرســال2022بــه8025میلیــونتــنافزایــشخواهــدیافــت
کنــوندیــدهشــدهاســتوتــاســال کــهتا کــهباالتریــنســطحیاســت

2024درایــنمیــزانباقــیخواهــدمانــد.
بیشترین سطح تولید زغال سنگ در سال 2022 در طول تاریخ 

در زغالســنگ تقاضــای افزایــش بــا نتوانســت زغالســنگ تولیــد
نتیجــه در و شــود همــگام ســال اول نیمــه در بهویــژه ،2021 ســال
چیــن در یافــت. افزایــش قیمتهــا و کاهشیافتــه ذخایــر ســطح
و بــرق قطــع بــه منجــر کــه زغالســنگ کمبــود دنبــال بــه هنــد، و
کارخانههــاشــد،سیاســتهایداخلــیبــرایافزایــشتولیــد تعطیلــی
گســتردهشــرکتهای ــاحضــور گرفــتوب کارقــرار بــهســرعتدردســتور
کشــورهایصادرکننــدهاصلــی دولتــی،تولیــدبــهســرعتافزایــشیافــت.
زغالســنگبــهدلیــلاختــالالتزنجیــرهتأمیــنماننــدجــاریشــدن
ســیلدرمعــادناندونــزی،نتوانســتندازایــنقیمتهــایبــاالســود
ببرنــد.دشــواریدرتأمیــنمالــیومحدودیتهــایبوروکراتیــکنیــزدر
کاهــشســرمایهگذارینقــشداشــت.درخــارجازچیــن،بیشــترتولیــد
اضافــیدرســال2021ازطریــقافزایــشتولیــددرمعــادنموجــودویــا
بازگشــاییمعــادنتعطیــلشــدهدردورهقیمتهــایپاییــنبــهدســت
ــرازقیمتهــاینقــد ــیزغالســنگبســیارپایینت آمــد.قراردادهــایآت
کــهبــرایســرمایهگذاریمناســبنیســت.پیشبینــی معاملــهمیشــوند
کــهتولیــدزغالســنگدرســال2022بــهباالتریــنحــدخــود میشــود
کاهــشتقاضــا،رشــدتولیــدمتوقــف خواهــدرســیدوپــسازآنبــهدلیــل

خواهــدشــد.
ثبت رکوردی جدید در قیمت  زغال سنگ در سال 202۱ 

گازطبیعــی،قیمــتنقــد کــموقیمتهــایپاییــن تحتفشــارتقاضــای
زغالســنگحرارتــیبــه50دالردرهــرتــندرســهماههدومســال2020
کــهایــنمیــزانافــتقیمــت50درصــدیرادریــکدوره کاهــشیافــت
ــاســهماههســومدرهمــان 18ماهــهنشــانمــیدهــد.ایــنقیمتهــات
کاهــشعرضــهبــازارمتعــادلشــدامــا ســطحباقــیماندنــد.پــسازآنبــا
بــاافزایــشفعالیتهــایاقتصــادیوافزایــشتقاضــایزغالســنگدر
چیــن،قیمــتزغالســنگدوبــارهافزایــشیافــت.درســال2021قیمــت
کــهیکــی گرفتــنتقاضــاازعرضــهدرچیــن زغالســنگبــهدلیــلپیشــی
کنــار کشــورهایتعیینکننــدهقیمــتجهانــیزغالســنگاســتدر از

گازطبیعــیدرســطحجهانــی،بــازهــم کاهــشعرضــهوافزایــشقیمــت
افزایــشیافــت.تقاضــایزغالســنگچیــندرنیمــهاولســال2021
بیــشاز10درصــدافزایــشیافــتامــاتولیــدزغالســنگبــاافزایــشتقاضــا
گذشــته همــگامنشــدهبــودزیــرابســیاریازمعادندرســالهایبحرانی
ــد.قیمــتزغالســنگ ــرسازمــازادعرضــهبستهشــدهبودن ــهدلیــلت ب
بهعنوانمثــال رســید خــود حــد باالتریــن بــه 2021 کتبــر ا اوایــل در
زغالســنگحرارتــیوارداتــیدراروپــابــه298دالردرهــرتــنرســید.
مداخلــهســریعسیاســتیدولــتچیــنبــرایایجــادتعــادلدربــازارتأثیــر
ســریعیبــرقیمتهــاداشــت.ازاواســطنوامبــر،قیمتهــایاروپایــیدر

محــدوده150دالردرهــرتــنبــود.
افزایش شتاب حرکت به سمت انتشار صفر

از بســیاری توســط کــه صفــر خالــص انتشــار بــه دســتیابی تعهــدات
ــدپیامدهــای ــددرحــالانجــاماســتبای ــهچیــنوهن کشــورهاازجمل
بســیارقــویبــرایزغالســنگداشــتهباشــدامــااثــراتایــنتعهــدات
ایــن نیســتند. قابــلمشــاهده کوتاهمــدت درپیشبینیهــای هنــوز
بســیاری فاصلــه عمــل تــا شــعار بیــن کــه میدهــد نشــان موضــوع
کــهبودجــه کــرهوچیــنهمچنیــنمتعهــدشــدهاند وجــوددارد.ژاپــن،
ــرقزغالســنگدرخــارجاز ــدب ــرایســاختپروژههــایجدی عمومــیب
کــهبهشــدتامــکانتوســعهتولیــدبــاســوخت کننــد کشــوررامتوقــف
کــرد.تعهــدات کشــورهارامحــدودخواهــد زغالســنگدربســیاریاز
تغییــراتآبوهوایــی کنفرانــس وششــمین بیســت جدیــددرطــول
انــرژی بــه زغالســنگ از گــذار جهانــی بیانیــه ماننــد ملــل ســازمان
گــذارازتولیــدبــرقبــازغالســنگ،فشــاربیشــتری کبــرایتســریع پــا
کــردهاســت.افزایــشتولیــدبــرقبــازغالســنگ رابــرزغالســنگوارد
تقاضــای و اســت نــادر اتفــاق یــک 2021 ســال در اروپــا و آمریــکا در
کاهــشخواهــدبــود.بــااینحــال، زغالســنگدرهــردومنطقــهروبــه
ــازارجهانــیزغالســنگتســلطداردوچیــنبیــشازنیمــیاز ــرب آســیاب
ــهآن ــرهنــدب گ ــاا ــهخــوداختصــاصخواهــددادی ــیراب تقاضــایجهان
ــندواقتصــاد ــهدوســومخواهــدرســید.ای ــزانب ــنمی ــهشــود،ای اضاف
کــهوابســتهبــهزغالســنگهســتندورویهمرفتــهجمعیتــینزدیــک
آینــدهرادر کلیــدتقاضــایزغالســنگدر نفــردارنــد، بــه3میلیــارد
کشــورها کــه دســتدارنــد.سرنوشــتزغالســنگبســتگیبــهایــندارد
کننــد چقــدرســریعومؤثــربــهاجــرایتعهــداتصفــرخالــصخــوداقــدام
کربــنصفــرخالــصبــه وســطحتقاضــایزغالســنگدریــکاقتصــاد
کربــن میــزانموفقیــتفناوریهــایجــذب،اســتفادهوذخیرهســازی

دارد. بســتگی
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پیش بینی باالترین حد تقاضای جهانی  تا سال 2024   
اهمیــتچیــندربــازارجهانــیزغالســنگبســیارقابلمالحظــه
اســت.درســال2020،ســهماینکشــورازمصرفجهانیزغالسنگ
بــه53درصــدافزایــشیافــت.ســهممصــرفجهانــیزغالســنگدر
هنــدنیــز12درصــداســت.ایــندوکشــورباهمتقریبادوســوممصرف
روندهــای درنتیجــه و میدهنــد تشــکیل را جهــان زغالســنگ
جهانــیبهشــدتبــهتحــوالتتوســعهایچیــنوتــاحــدیهنــد
بســتگیدارد)درشــکل1(.مصــرفجهانــیزغــالســنگبــهتفکیــک
منطقــهدربــازهزمانــی2000تــا2024نشــاندادهشــدهاســت.بــا
کرونابرجهانگذاشــت،کلمصرفزغالســنگ کــهپاندمــی تأثیــری
کاهــشبــه۷،456میلیــونتــنرســید. درســال2020بــا4.4درصــد
کاهــشدرمصــرفبــرقبــهمیــزاننیــمدرصــدوهمچنیــن بــهدلیــل
رشــدتولیــدبــاانرژیهــایتجدیدپذیــر،اســتفادهاززغالســنگبــرای
کاهــشیافــت.تولیــدصنعتــینیــزبــهدلیــل تولیــدبــرق4.2درصــد
کــهمنجــربــه کاهشیافتــهبــود محدودیتهــاورکــوداقتصــادی
کاهــشمصــرفزغالســنگدربخشهــایغیربرقــیبــهمیــزان5.4

درصــدشــد.
کاهشدراستفادهاززغالسنگدرآمریکاواتحادیهاروپارخ عمده
کاهــشبــهترتیــب18درصــدمعــادل96میلیــون کــهایــنمیــزان داد
کشــورهایعمــده تــنو19درصــدمعــادل93میلیــونبــود.ســایر
کوچکتــرامــاقابلتوجهــی کاهشهــای مصرفکننــدهزغالســنگ
کردنــد.بهعنوانمثــالهنــد8درصــدمعــادل83میلیــون راتجربــه
ــی8 ــن،آفریقــایجنوب ــن،روســیه6درصــدمعــادل15میلیــونت ت
کاهشمصرفزغالســنگداشــتند. درصــدمعــادل15میلیــونتــن
کــهمصرفکننــدهاصلــی درمقابــلاســتفادهاززغالســنگدرچیــن
زغالســنگدرجهــاناســت،0.5درصــدمعــادل21میلیــونتــن

افزایــشیافــت.
کــهپــسازپایــان مشــابهافزایــشمصــرفزغالســنگدرســال2010
ــا6درصــد ــهب ک ــود،انتظــارمــیرود ــیرخدادهب ــیجهان بحــرانمال
افزایــش،مصــرفزغالســنگبــه۷،906میلیــونتــندرســال2021
برســد.درپیشبینــیســال2020بــرایزغالســنگانتظــارمیرفــت
کــهتقاضــایزغالســنگدرســال2021بازیابــیشــودامــاایــنبازیابی
بــهســهدلیــلبســیارقویتــربــهنظــرمیرســد.اولآنکــه،اقتصــاد
جهانــیســریعترازحــدانتظــاربهبــودیافــتورشــدتولیــدناخالــص
کــهباالتریــنرقــمدر50 داخلــیجهانــیتقریبــا5.8٪درصــدبــود
ســالگذشــتهبهحســابمیآید.دومآنکهزمســتانســردوتابســتان
کــمبــودوبــاد گــرمتقاضــایبــرقراافزایــشداددرحالیکــهبارندگــی
کاهــشعرضــهبــرقشــد.ســوم ضعیــفنیــزدربرخــیمناطــقباعــث
گازرابــه آنکــه،شــرایطآبوهوایــیوبرخــیمشــکالتعرضــه،قیمــت

باالتریــنحــدخــودرســاندوتقاضــابرایزغالســنگبــرایتولیدبرق
راافزایــشداد.

بخــشعمــدهایازافزایــشمصــرفدرســال2021مربــوطبــهســه
کشــور،اســتفادهاز کشــورچیــن،هنــدوآمریــکااســت.درهــرســه
یافــت. افزایــش قابلتوجهــی بهطــور بــرق تولیــد در زغالســنگ
چیــن159 در زغالســنگ مصــرف افزایــش کــه میرفــت انتظــار
میلیــونتــنمعــادل4درصــد،درهنــد125میلیــونتــنمعــادل
13درصــدودرآمریــکا۷4میلیــونتــنمعــادل1۷درصــدباشــد.
کــهمصــرفزغالســنگدرســایرمناطــق همچنیــنانتظــارمیرفــت
ازجملــهاتحادیــهاروپــا45میلیــونتــنوآســیایجنــوبشــرقی14

ــد. ــنافزایــشیاب میلیــونت
کــهرشــدتقاضــایزغالســنگپــس گرچــهپیشبینــیآنبــود ا
کاهــشخواهــدیافــتامــاســطحتقاضــادرســال ازســال2021
2022ازرکــوردســال2013فراتــررفتــهوبــهباالتریــنحــدخــود
در رســید. خواهــد 2024 ســال در تــن میلیــون 8،031 یعنــی
آســیا کشــورهایجنــوبشــرقی ودر تــن میــزان129 بــه هنــد
50میلیــونتــنافزایــشتقاضــاوجــودخواهــدداشــت.درهمــه
بــرق تقاضــای افزایــش باعــث اقتصــادی رشــد مناطــق ایــن
خواهــد بــرق تولیــد در اصلــی ســوخت زغالســنگ و میشــود
کاهــشتقاضــادرآمریــکابــهمیــزان۷۷میلیــون بــود.بااینحــال
تــنواتحادیــهاروپــابــهمیــزان102میلیــونتــنتــاســال2024

کــرد)شــکل2(. افزایــشتقاضــادرآســیاراخنثــیخواهــد
بــافــرضافزایــشمســتمر،تولیــدناخالــصداخلــیجهانــیبــانــرخ
افزایــش تــا2024 ازســال2022 مرکــب4درصــد رشــدســاالنه
چیــن در بهویــژه اقتصــادی رخدادهــای گــر ا یافــت. خواهــد
تأثیــر تحــت نــرود،مصــرفزغالســنگ پیــش انتظــارات طبــق
گرفــت.یکــیدیگــرازمفروضــاتمهــمپیشبینــی، قــرارخواهــد
گازرقبــایاصلــی گازاســتزیــرازغالســنگو تحــوالتقیمــت
کــردن»شــکافحرارتــی«هســتند.شــکاف دربــازاربــرقبــرایپــر
و هســتهای بــرق تولیــد و بــرق تقاضــای بیــن تفــاوت حرارتــی
تجدیدپذیــراســت.پیشبینــیتقاضــایزغالســنگدرقیمــت
کــهقیمتهــایآتــی گازمنعکــسمیشــود.ازآنجایــی هــایآتــی
گازتــاســال2024نســبتًابــاالاســت،ســهمزغالســنگدرترکیــب
گذشــتهانتظار کهدرســال عرضهانرژیبیشــترازآنچیزیاســت
بهشــدت نیــز زغالســنگ ســوخت بــا تولیــد ســطح میرفــت.
کــهتــاحــدزیــادیتوســط بهانــدازهشــکافحرارتــیبســتگیدارد

نــرخرشــدتولیــدبــرقبــاتجدیدپذیــرتعییــنمیشــود.
درچشــماندازبلندمــدت،تقاضــایجهانــیزغالســنگتــاســال
کمیخواهدداشــتوجداازنوســاناتســاالنه 2024رشــدبســیار
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کلــیدهــه ناشــیازشــرایطاقتصــادی،بــازاریــاآبوهــوا،رونــد
کــرد. کاهــشمصــرفتکــرارخواهــد گذشــتهرابــهســمت

درشــکل)2(تغییــردرمصــرفزغالســنگبــهتفکیــکمنطقــهتــا
ســال2024نشــاندادهشــدهاســت.

شکل 2: تغییردرمصرفزغالسنگبهتفکیکمنطقه)2024-2021(شکل 1:مصرفجهانیزغالسنگبهتفکیکمنطقه)2000-2024(
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کثر تولید برق با سوخت زغال سنگ در سال 202۱  حدا
کاهــشنیــمدرصــدیمصــرفبــرقدرسراســرجهــانو درســال2020،
کــهتولیــدبــرقبــازغالســنگبــه گازطبیعــیباعــثشــد قیمــتپاییــن
کاهــشیابــدوبهدنبال میــزان3.8درصــدمعــادل380تــراواتســاعت
کاهــشبــه5،۷35میلیون آنمصــرفزغالســنگبخــاربــا3.6درصــد
کاهــشبــه621میلیونتن تــنوزغالســنگقهــوهاینیــزبــا13درصــد
رســید.انتظــارمــیرودمصــرفجهانــیبــرقدرســال2021بــهمیــزان6
کــه درصــدافزایــشیابــدوازســطحمصــرفدرســال2019فراتــررودچرا
اقتصادجهاندرحالبازیابیاســتوشــرایطآبوهوایینیزنامســاعد
اســتوایــنعوامــلباعــثافزایــشتقاضــامیشــوندوهمزمــانتولیــد
بــرقتجدیدپذیــربــهدلیــلبارندگــیانــدکوبــادضعیــفدربرخــی
کمتــرازحــدانتظــاراســت.رشــدتقاضایبــرقچینبرایســال مناطــق
کــهنشــاندهندهبهبــود 2021حــدود10درصــدتخمیــنزدهمیشــود
کشــوروهمچنیــنســرمایشــدیددرشــمال اقتصــادیقــویایــن
گرمتــرازحــدمتوســطاســت.انتظــارمــیرودانرژیهــای وتابســتان
تجدیدپذیروتولیدبرقهستهایحدود39درصدازافزایشتقاضای
کــهبیــش بــرقرادرســال2021پوشــشدهنــدوباقیمانــدهرشــدتقاضــا
گازپوشــش از800تــراواتســاعتخواهــدبــودتوســطزغالســنگو
دادهخواهــدشــد.بهویــژهدرآمریــکاواتحادیــهاروپــا،ســهمزغالســنگ
کمبــود کاهــشبــودهاســتامــابــا درتولیــدبــرقبــرایســالهادرحــال
ــرق گاز،تولیــدب گازودرنتیجــهافزایــشبیســابقهقیمتهــای عرضــه
درنتیجــه یافــت. خواهــد افزایــش مناطــق ایــن در زغالســنگ بــا

کــهتولیــدبــرقجهانــیبــاســوختزغالســنگدرســال انتظــارمــیرود
2021بــهمیــزان9درصــدافزایــشیابــدوبــهســطحباالتــرازســال2019
کــهتقاضــای بازگــردد.بــرایســالهای2024-2022،انتظــارمــیرود
بــرقجهانــیبــارشــدمتوســطســاالنه2.4درصــد،بــه2099تــراوات
کــهســهمبزرگــیازاینافزایــشدرتقاضــادرحدود ســاعتافزایــشیابــد
91درصــد،توســطتولیــدبــرقتجدیدپذیــرپوشــشدادهخواهــدشــد.
کــهشــکافبیــشاز220تــراواتســاعتیعرضــهو پیشبینــیآناســت
گازپــرشــود.بــاتوجــهبــه تقاضــابــاتولیــدبــرقبــاســوختزغالســنگو
گازرامنعکــسمیکنــد، کاهــشقیمــت کــه قیمتهــایمعامــالتآتــی
گازبیشــترتقاضــایباقیمانــدهرا کــهتولیــدبــرقبــا انتظــارآناســت
کنــد.همچنیــنتولیــدبــرقبــاســوختزغالســنگدرطــول بــرآورده
کــهزغالســنگمنبــعاصلیتأمین دورهثابــتخواهــدمانــد.ازآنجایــی
کشــورهایآســیایجنــوبشــرقیاســت، بــرقهنــد،چیــنوبرخــیاز
کــهتولیــدبــرقبــاســوختزغالســنگطــی تخمیــنزدهمیشــود
ســالهای2024-2021بــهمیــزان4.1درصــددرچیــن،11درصــددر
هنــدو12درصــددرآســیایجنــوبشــرقیافزایــشیابــد.درعینحــال
کاهــشدرتولیــدبــرقبــاســوخت درآمریــکا21٪ودراتحادیــهاروپــا٪30

زغالســنگپیشبینــیمیشــود.
کمکربــننمیتواننــدتمامــیتقاضــایاضافــی بــاتوجــهبــهآنکــهمنابــع
کــرد. گازوزغالســنگایــنشــکافراپــرخواهنــد کننــد، بــرقراتأمیــن
تــاســال2024بــهتفکیــکمنبــعدر تقاضــایجهانــیاضافــیبــرق

اســت. شــده داده نمایــش شــکل)3(

شکل 3:تقاضایمازادبرقجهانیوتولیدبرقبهتفکیکمنبع)2020-2024(
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رشد محدود مصرف زغال سنگ به جز در بخش تولید برق 
ماننــد عملیاتهایــی بــرای زغالســنگ از بــرق، تولیــد بــر عــالوه
ــیوخانگــیاســتفاده ــشصنعت گرمای کاربردهــای ــدســیمانو تولی
درهمــهبخشهــا زغالســنگ 2020،مصــرف ســال در میشــود.
کاهــشیافــتوبــه1،368میلیــون بهجــزتولیــدبــرق5.4درصــد
در بــود. هنــد و چیــن تحــوالت دلیــل بــه بیشــتر کــه رســید تــن
عملیاتهــایبــهجــزتولیــدبــرقچیــنبزرگتریــنمصرفکننــده
یافــت. کاهــش درصــد 4.4 آن مصــرف کــه اســت، زغالســنگ
همچنیــندرهنــد،دومیــنمصرفکننــدهبــزرگجهــان،مصــرف
کاهــشمصــرفدرایــندو کاهــشیافــت. زغالســنگ20درصــد
کرونــابــود.بــاایــنشــرایطمصــرفزغالســنگ کشــورناشــیازبحــران
درهمــهبخشهــابهجــزتولیــدبــرقپــسازاحیــایاقتصــادیدر
سراســرجهــان،بــهمیــزانانــدک0.2درصــدافزایشیافتــهودرســال

ــنافزایــشیافــت.جایگزینــی ــه1،3۷0میلیــونت 2021مصــرفآنب
کاربردهایــیغیــرازتولیــد زغالســنگبــاســایرمنابــعانــرژیبــرای
کــهمصــرف اســت آن پیشبینــی هنــد، در اســت. بــرقدشــوارتر
زغالســنگ12درصــدرشــدخواهــدداشــتزیــراصنایــعمختلــف
ســر از را تولیــد افزایــش کرونــا، از پــس دردوران بهویــژهســیمان
گرفــت.همچنیــنمصــرفصنعتــیجنــوبشــرقآســیاو خواهنــد
کــه هنــدتــاســال2024بــهمیــزان1.1درصــدافزایــشخواهــدیافــت
ایــنمیــزانمعــادل1،41۷میلیــونتــنزغالســنگاســت.امــادر
کاهــشخواهــد ــرق، ــرازتولیــدب ــهغی چیــن،مصــرفبخشهایــیب
کاهــشاســتفاده کشــوربــهدنبــال کــهسیاســتهایایــن یافــتچرا
گرمایــشســاختمانهایمســکونیوصنایــع اززغالســنگبــرای
کوچــکاســت.درشــکل)4(تغییــراتمصــرفزغالســنگحرارتــی

بــرایمقاصــدغیــرازتولیــدبــرقنشــاندادهشــدهاســت.

چین

هند

آسیایجنوبشرقی

کشورهایآسیا دیگر

اتحادیهاروپا

کشورهایجهان دیگر

کلجهان

شکل4:تغییراتمصرفزغالسنگحرارتیبرایمقاصدیغیرازتولیدبرقبهتفکیکمنطقه)2019-2024(
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کک)ســخت، کــهشــاملزغــــــــــــالسنگ زغــــــــــــالسنگمتالورژیــک
پــودرشــده1میشــود، تزریــقزغالســنگ نــرم(و متوســطونیمــه
کــردن گــرم کــهبــا کک یکــیازمــواداولیــهدرســاختفــوالداســت.
کســیژنتولیــدمیشــود، ککدرغیــابا کــوره ککدر زغالســنگ
ترکیبــات ســایر و آلیاژهــا فــرو کاربیدهــا، تولیــد بــرای همچنیــن
فــوالد تولیــد پیشبینیهــای اینجهــت، از میشــود. اســتفاده
ــرای کلیــدیب ــوالد،مبنایــی ــیف ســازمانهاییماننــدانجمــنجهان

اســت. زغالســنگ برآوردهــای
تغییــرات و متالورژیــک زغالســنگ مصــرف میــزان )5( شــکل در 
ســاالنهآنبــهتفکیــکمنطقــهنمایــشدادهشــدهاســت.درســال
کاهــش ــا 2020،مصــرفجهانــیزغالســنگدرصنایــعمتالورژیــکب
3درصــدیبــه1،100میلیــونتــنرســیدزیــراتولیــدفــوالدخــارجاز
کنــون کاهــشیافــت.چیــنتا ــا کرون ــهدلیــلپاندمــی ــًاب چیــنعمدت
بزرگتریــنمصرفکننــدهزغالســنگصنایــعمتالورژیــکدرجهــان
کلمصــرفجهــانرادرســال2020بــهخــود اســتو68درصــداز
زغالســنگ، مهــم مصرفکننــدگان دیگــر اســت. داده اختصــاص
صنایــعمتالورژیــکروســیهبــا6٪ســهم،اتحادیــهاروپــابــا5٪وهنــدبا
کشــورها،مصــرفزغالســنگ 5٪ســهمهســتند.برخــالفبســیاریاز
درچیــندرســال2020بــهمیــزانانــدک0.۷درصــدمعــادل5میلیــون
کاهــشدرهنــدبــهمیــزان22درصــد تــنافزایــشیافــتوبیشــترین

ــود. معــادل16میلیــونتــنب
زغالســنگ مصــرف ، 2021 ســال در کــه بــود شــده  پیشبینــی
1،106 بــه  و داشــت خواهــد رشــد درصــد 0.5 متالورژیــک صنایــع
اســتفاده فــوالد، تولیــد افزایــش بــا رســید. خواهــد تــن میلیــون
اصلــی مناطــق تمــام در متالورژیــک صنایــع زغالســنگ از

معــادل درصــد 1۷ میــزان بــه هنــد در یعنــی فــوالد تولیدکننــده
5 معــادل درصــد 9 میــزان بــه اروپــا اتحادیــه در تــن، میلیــون 9 
بــهمیــزان2.4درصــدمعــادل2میلیــون تــن،درروســیه میلیــون
تــنودرژاپــنبــهمیــزان10درصــدمعــادل4میلیــونتــنافزایــش
خواهــدیافــت.درحالیکــهمصــرفدرچیــندرنیمــهاولســال2021
کاهــشیافــت بــود،تولیــدفــوالددرنیمــهدومســال همچنــانبــاال
گذاشــتوپیشبینــی کــهمســتقیمًابــرتقاضــایزغالســنگتأثیــر
یافــت. خواهــد کاهــش درصــد 3.9 میــزان بــه مصــرف شــود مــی
ــیاززغالســنگ ــوالد،اســتفادهجهان ــدف ــیتولی کل ــش ــمافزای علیرغ
اینوجــود، بــا اســت. باقیمانــده ازســطح2019 کمتــر متالورژیــک
فــوالد تولیــد کــهزغالســنگبهعنــوانعنصــراصلــیدر آنجایــی از
ــاســال2024 ــهمصــرفت ک ــد،پیشبینــیمیشــود باقــیخواهــدمان
افزایشیافتــهوبهطــورمتوســطســاالنه1.۷درصــدافزایــشیابــدو
کورههــایقــوسالکتریکــیبــه بــه1،164میلیــونتــنبرســد.تولیــد
تــاســال تاریخــی عرضــهضایعــاتبســتگیداردوطبــقروندهــای
کــوره بــا تولیــد بــه الکتریکــی قــوس کــوره بــا تولیــد نســبت ،2024
کمــیافزایــشخواهــدداشــت.تولیــدازطریــقروش کســیژن پایــها
ــود. ــاســال2024انــدکخواهــدب هــایجایگزیــنماننــدهیــدروژنت
درحالیکــهمصــرفدرچیــنبــهســطحثابتــیخواهــدرســید،مصــرف
ــنافزایــشخواهــدیافــتودرســایر ــهمیــزان14میلیــونت درهنــدب
اقتصادهــایدرحالتوســعهنیــزمصــرفزغالســنگمتالورژیــکرشــد
کورههــای مثبــتخواهــدداشــتوبــرایپاســخگوییبــهایــنتقاضــا،
مصــرف )6( شــکل شــد.طبق خواهنــد ســاخته نیــز جدیــد بلنــد
زغــالســنگمتالورژیــکجهــانتــاســال2024بــه1164میلیــونتــن

خواهــدرســید.

شکل 5:مصرفزغالسنگمتالورژیکوتغییراتساالنهبهتفکیکمنطقه)2021-2019(
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 رشد پایدار مصرف زغال سنگ چین تا 2024 
کلمصــرفزغالســنگچیــندرســال2020بــه3،9۷1میلیــونتــن
کــهازایــنمیــزان2،433میلیــونتــنمعــادل61درصــدآن، رســید
زغالســنگحرارتــیبــرایتولیــدبــرقبــودهاســت.۷89تــندیگــراز
کاربردهــایغیرنیروگاهیاســتفادهشــدومابقی زغالســنگحرارتــیدر
زغالســنگمعــادل۷49میلیــونتــن،عمدتــًادرفوالدســازیاســتفاده
کاهــش کرونــاوقرنطینههــایناشــیازآنباعــث گرچــهپاندمــی شــد.ا
تقاضــایزغالســنگدرســهماههاولســال2020شــد،بازیابــیاقتصاد
کلــیدرســال2020بهمیــزان0.5درصــدافزایش کــهمصــرف باعــثشــد
کشــورهاییتبدیــل یابــدوچیــنبــههمــراهویتنــام،بــهیکــیازمعــدود
کــهبــاافزایــشمصــرفزغالســنگروبروشــد.مصرفزغالســنگ شــود
حرارتــیدراواخــرســال2020واوایــلســال2021بــهدلیــلاحیــایتولیــد
صنعتــیوزمســتانبســیارســردافزایــشیافــت.درســال2021رشــد
اقتصــادیقــوی،تقاضــایبــاالیســرمایشدرتابســتانوتولیــدبــرق
کمتــربــاروشبــرقآبــیباعثافزایشمصرفزغالســنگشــد.علیرغم
کمبــودزغالســنگدرچیــنوپیامدهــایمربــوطبــهتولیــدصنعتــیو

کــهمصــرفزغالســنگچیــندرســال تقاضــایبــرق،بــرآوردآناســت
کــهازرکــورد 2021بــا4درصــدافزایــشبــه4،130میلیــونتــنبرســد
کــه ثبتشــدهدرســال2013فراتــرخواهــدرفــت.پیشبینــیمیشــود
مصــرفزغالســنگچیــنتــاســال2024بهطــورمتوســط1.1درصــددر
ســالافزایــشخواهــدیافــتوبــه4،266میلیــونتــنخواهــدرســید.
ایــنافزایــشمصــرفدرجهــتپاســخبــهافزایــشتقاضــایبــرقخواهــد
گازنیــزتأمیــنخواهــدشــد. بــودوبخشــیازافزایــشتقاضــایبــرقبــا
کارآمــدزغالســنگ، کوچــکونا کاهــشاســتفادهازدیگهــای بــا
ــی ــربرق کاربردهــایغی ــیدرچیــندر اســتفادهاززغالســنگحرارت
کاهــشخواهــد کوچــک ماننــدمســکونی،تجــاریوصنایــعمقیــاس
کــهتقاضــایداخلــیفــوالدچیــنبــهســطحثابتــی یافــت.ازآنجایــی
کشــورتــاســال خواهــدرســید،مصــرفزغالســنگمتالورژیــکایــن
2024افزایــشنخواهــدیافــت.خــارجازبخــشتولیــدبــرق،تنهــا
کــهتقاضــایزغالســنگدرآنافزایــشخواهــدداشــت، بخشــی
زغــال تغییــردرمصــرف میــزان بــود. زغالســنگخواهــد تبدیــل

ــا2024درشــکل)۷(نمایــشدادهشــدهاســت. ســنگچیــنت
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کمبود زغال سنگ بر شبکه برق چین
جهانــی مصــرف از یکســوم تنهایــی بــه چیــن، در بــرق تولیــد
زغالســنگرابــهخــوداختصــاصدادهاســت.هیــچبخــشدیگــردر
کشــوریویــاحتــیهیــچســوختیچنیــنتأثیــریبــرروندهــای هیــچ

نــدارد. جهانــی
درســال2020،میــزانزغالســنگمصرفــیچیــنبــرایتولیــدبــرق
گــرچــه 2.2درصــدافزایــشیافــتوبــه2،433میلیــونتــنرســید.ا
ــا کاهــشیافــتام ــا کرون ــهدلیــلپاندمــی مصــرفدرابتــدایســالب
بازیابــیســریعاقتصــادبــههمــراهحمایتهــایداخلــیوتولیــدبــاالی
صنعتــیبــرایجبــرانضررهــایتولیــدبهطــورقابلتوجهــیتقاضــای
بــرقرابــرایهمــانســالافزایــشداد.زمســتانبســیارســردنیــزباعــث
گرمایــششــد.ســهمبزرگــیازظرفیــتتولیــد افزایــشتقاضــایبــرقو
کــهیــک بــرقبــازغالســنگچیــنتولیــدترکیبــیحــرارتوبــرقاســت
ــهدلیــل کشــوراســت.چیــنب گرمــایایــن عامــلاساســیدرتأمیــن
کمبــودبــرقمواجــهبــود. کافــیحداقــلدرپنــجمنطقــهبــا ظرفیــتنا
ــرقدرســال2021بهشــدت ــرایتولیــدب مصــرفزغالســنگچیــنب
افزایــشخواهــدیافــت.ازنظــرتقاضــا،ایــنامــربــهدلیــلادامــهرشــد
ــژهدرنیمــهاولســال2021وهمچنیــنشــرایط قــویصنعتــی،بهوی
کــهازاواخــرســال2020تــااوایــلســال آبوهوایــیاســت.مــوجســرما
زغالســنگ کارخانههــای بــر بیشــتری فشــار کشــید، طــول 2021
ــرد ک گرمــاتقاضــایســرمایشراتشــدید ــرد.درتابســتانمــوج ک وارد
کاهــشداد. کــمنیــزتولیــدبرقآبــیرا ودرعینحــالمیــزانبارندگــی
درســهماههســومســال2021،تولیدکننــدگانزغالســنگدرچیــن
ــاافزایــشتقاضــاتولیــدخــودراافزایــشدهنــدو نتوانســتندهمــگامب
درنتیجــهتعــادلبیــنعرضــهوتقاضــایزغالســنگازبیــنرفــت.
کمبــودعرضــه،تعرفــهمصــرفبــرقچیــنافزایــشیافــت. بــرایجبــران
کــهقیمــتبــرقچیــنبــهدلیــلدســتوریبــودنقیمتهااز ازآنجایــی
ــاافزایــشقیمــتزغالســنگ قیمــتزغالســنگتبعیــتنمیکنــد،ب
وثابــتمانــدنقیمتهــایبــرق،تولیدکننــدگانبــرقبــازغالســنگ

کردنــد. تولیــدرامتوقــف
چیــندراواســطســال2021،فعالیتهــایصنعتــیبرخــیاســتانها
تأمیــن بــه قــادر زغالســنگ واردات و عرضــه زیــرا داد کاهــش را
تقاضــانبــود.درمــاهســپتامبر،بــرقبخــشصنعتــیدر20اســتان

شــد. ســهمیهبندی
تولیدکننــدگانمحصــوالت گوانگدونــگ، اســتان در بهعنوانمثــال

اســتان ودر کردنــد تجربــه را بــرق تــا۷0درصــدقطعــی ســرامیکی
کاهــشیافــت.اقدامــاتمشــابهیــا یونــان1تولیــدســیمانتــا80درصــد
کامــلبــرقبــرآلومینیــوم،فــوالدوســایرصنایــعانرژیبــر حتــیقطعــی
و جیلیــن و هیلونگجیانــگ در گذاشــت. تأثیــر چیــن سراســر در
قــرار تأثیــر تحــت نیــز خانگــی مصرفکننــدگان حتــی لیائونینــگ،
کمتــر گرفتنــدزیــرامنابــعبــرقدربرخــیمواقــعتــا20درصــدازتقاضــا

ــود. ب
قیمــتزغالســنگبهســرعتافزایــشیافــتوبــرتقاضــایزغالســنگ
کنــش وا بهســرعت چیــن دولــت اینحــال بــا کــرد. وارد فشــار نیــز
کاهــش و تولیــد افزایــش بــا را زغالســنگ کمبــود و داد نشــان
تقاضــایصنایــعانــرژیبــرتــامــاهنوامبــرپایــاندادوتولیــدصنایــع
کاهــشیافــت.درایــنشــرایطبــا انــرژیبــردرســهماههآخــر2021
ــه ک ــودعرضــهوجــوددارد،برآوردهــانشــانمیدهــد کمب وجودآنکــه
مصــرفزغالســنگبــرایتولیــدبــرقدرســال2021حــدود9درصــد

معــادل22۷میلیــونتــنافزایــشخواهــدیافــت.
بــرق تقاضــای رشــد کــه نشــانمیدهنــد پیشبینیهــاهمچنیــن
گــر چیــنتــاســطح3.9درصــدســاالنهنیــزافزایــشخواهــدیافــت.ا
چــهچیــندرحــالافزایــشظرفیــتانرژیهــایتجدیدپذیــرخــود
اســتامــانــرخافزایــشظرفیــتتجدیدپذیرهــابــهمیــزان9.5درصــد
درســالبهطــورمتوســطازســال2021تــا2024بهاحتمالزیــادبــرای
کافــینخواهــدبــود.چیــنهمچنیــن پاســخگوییبــهتقاضــایاضافــی
30 بــاســرعت را خــود زغالســنگ بــا بــرق تولیــد ظرفیــتخالــص
بیــن افزایــشخواهــدداد.پیشبینــیمیشــود گیــگاواتدرســال
ســالهای2021تــا2024،تولیــدبــرقمبتنــیبــرزغالســنگچیــن
دلیــل بــه زغالســنگ مصــرف و افزایشیافتــه درصــد 1.4 ســاالنه
خواهــد اندکــی کاهــش زغالســنگی نیروگاههــای باالتــر راندمــان
را بــرق تقاضــای گرمــا امــواج و داشــت.درچیــنهمچنیــنســرما
افزایــشخواهــددادوازایــنروتقاضــایزغالســنگافزایــشخواهــد
کــهزغالســنگتــاحــدزیــادیتأمینکننــدهنهایــیبــرق یافــتچرا
ــر، گســترشظرفیــتانرژیهــایتجدیدپذی ــا ــنب ــرای اســت.عــالوهب
بــرقخواهــد بــرمنابــعتولیــد تأثیــربیشــتری شــرایطآبوهوایــی
ــرمصــرفزغالســنگبســیارپیچیــدهاســت داشــت.تأثیــرآبوهــواب
کــرد.تولیــدبــرقو کمــیدشــوارخواهــد وایــنعامــلپیشبینــیرا
تقاضــایاضافــیچیــنتــاســال2024درشــکل)8(نمایــشداده

شــدهاســت.

1-Yunnan
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کمبود عرضه زغال سنگ در چین
زغالســنگهنــوزهــمبیــشازنیمــیازتأمیــنانــرژیاولیــهچیــنرا
تشــکیلمیدهــد.عــالوهبــراینکــهبــرایبخــشتولیــدبــرق،زغالســنگ
کشــور گســتردهتر یــکمــادهمحــوریاســتوازفعالیتهــایاقتصــادی
ــردو ک ــواآغــاز ــاتمــامق حمایــتمیکنــد.اقتصــادچیــنســال2021راب
اول نیمــه بــرای برآوردهــا رســید. جدیــدی اوج بــه صنعتــی تولیــد
ــرزغالســنگ ــرقمبتنــیب ســال15درصــدافزایــشســاالنهدرتولیــدب
وافزایــش1۷درصــدیبــرایتولیــدفــوالدو11درصــدیبــرایتولیــد
ســیمانرانشــانمیدهنــدورشــدمصــرفزغالســنگبــهمیــزان11

درصــدتخمیــنزدهمیشــود.
کاهــش اقتصــادی فعالیتهــای ، 2021 ســوم ســهماهه در امــا
کاهــش و زغالســنگ کمبــود و بــاال قیمتهــای بــر عــالوه یافــت.
صنعتــی تولیــد بــر دوگانــه« »کنتــرل سیاســت اهــداف بــرق، عرضــه
کــهحــدود40 گذاشــت.درنیمههــایســال،دهاســتانچیــن تأثیــر
درصــدازتولیــدناخالــصداخلــیچیــنراتشــکیلمیدهنــدبــهســطح
هشــدار»قرمــز«شــدتانــرژییــامصــرفانــرژیرســیدهبودنــد.ســطح
کــهمصــرفبــهمیــزان10درصــدازهــدف قرمــزنشــاندهندهآناســت
باالتــررفتــهاســت.ســطحزردنیــزنشــانمیدهــدمصــرفبیشــتراز
کمتــراز10٪اســت.دراواخــرســهماههســوم،یعنــی هــدفاســتامــا
ــرای ــانســپتامبر،برخــیازدولتهــایاســتانیمجبــورشــدندب درپای
دســتیابیبــهاهــدافســهماههخــود،قطــعبــرقصنایــعانــرژیبــررا
کمبــودبــرقو کمبــودزغالســنگ، ــاالو کننــد.قیمتهــایب اجبــاری
کاهــشتولیــدبرخــیازمحصــوالتانرژیبــر کنتــرلدوگانــهبــه سیاســت
ــرازســطحســال2019باقــیمانــد منجــرشــد.تولیــدبــرقحرارتــیباالت
کاهــش قابلتوجهــی میــزان بــه چیــن ســیمان و فــوالد تولیــد امــا
ــوالد21 یافــت.درســپتامبر2021،تولیــدســیمان13درصــدوتولیــدف
کمبــودزغالســنگ کــه کمتــرازســطح2019بــود.ازآنجایــی درصــد

کاهــشمیدهــد،دولــتچیــن رشــدســاالنهتولیــدناخالــصداخلــیرا
بــرق تعرفههــای و برداشــته را زغالســنگ واردات محدودیتهــای
کــه کردهانــد اعــالم چینــی بــرق شــرکتهای و اســت اصالحکــرده را

کــرد. زغالســنگرابــههــرقیمتــیخریــداریخواهنــد

کمبود عرضه در هند در سال 202۱  افزایش تقاضا و 
هنــددرســال2020،بــهمیــزان931میلیــونتــنزغالســنگمصــرف
کــهبیشــترینســهمآنزغالســنگحرارتــیشــاملزغالســنگ کــرد
آن پــساز و تــن میلیــون ۷05 معــادل بــرق تولیــد بــرای قهــوهای
کاربردهــایغیــربــرقمعــادل1۷0میلیــون زغالســنگحرارتــیبــرای
کــهعمدتــًادرتولیــد تــنبــود.باقیمانــدهزغالســنگمتالورژیکــیبــود
فــوالداســتفادهمیشــد.مصــرفزغالســنگازســال2019درتمــام
قرنطینههــای نتیجــه کــه یافــت کاهــش درصــد 8 نهایــی مصــارف
ــاســوختزغالســنگدرســال2020 ــرقب ــود.تولیــدب ــاب کرون پاندمــی

کاهــشیافــت. بــهمیــزان3.5درصــد
علیرغــمرکــودجزئــیدرســهماههدوم2021بــهدلیــلقرنطینههــادر
کشــوربهشــدت ایــن کــهمصــرفزغالســنگ انتظــارمــیرود هنــد،
افزایشیافتــهودرســال2021بــه1،056میلیــونتــنبرســدوازســطح

مصــرفقبــلازپاندمــیدرســال2019فراتــررود.
تقاضــایبــرقدرهنــددرســال2021رشــدشــدیدیداشــت.تولیــدبــرق
ــرقراتشــکیلمیدهــد، کلتولیــدب ــهبیــشاز85درصــداز ک شــهری
بــاماههــایمشــابهدرســال گوســت2021درمقایســه آ تــا ژانویــه از
2020بــهمیــزان13درصــدافزایــشداشــتو5درصــدبیشــترازســطح
تولیــد2019بــود.علیرغــمفشــارمــداومبــرایاســتفادهازانرژیهــای
تجدیدپذیــر،ســهمتولیــدمبتنــیبــرزغالســنگازترکیــبتــوانبــرقاز
۷2درصــددر2020بــه۷4درصــددر2021خواهــدرســید.برقرســانی
بــه28.2میلیــونخانــواروبازیابــیاقتصــادیپــسازدومیــنمــوج
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ــاعوامــلاصلــیایــنافزایــشهســتند. کرون پاندمــی
کاهشیافتــه گرچــهرشــدفعالیتهــایصنعتــیدرنیمــهدومســال2021 ا
اســت،تولیدصنایعبزرگمصرفکنندهزغالســنگمانندســیمان،آهن
اســفنجیوآهــنخــامنســبتبــهســال2020افزایــشداشــت.ازآنجایــی
گرفتهشــدهاســت کــهبیشــترزغالســنگداخلــیبــرایتولیــدبــرقدرنظــر
وازآنجایــیکــهقیمتهــایبینالمللــیزغالســنگبــاالاســت،تولیــد
ســیمانوآهــناســفنجیبــهدلیــلمحدودیتهــایعرضــهزغالســنگ
کاهشخواهندیافت.تغییرساالنهشاخصهایاقتصادیمنتخبهند
درشــکل)9(نشــاندادهشــدهاســت.برایهندباتوجهبهتوســعهاقتصادی
ایــنکشــوردرســالهای2022تــا2024رشــدتولیــدناخالــصداخلــیســاالنه
کــه هنــدبهطــورمتوســط۷.4درصــدخواهــدبــود.پیشبینــیمیشــود
مصرفزغالســنگبانرخمتوســطســاالنه3.9درصدافزایشخواهدیافت

ودرســال2024بــه1،185میلیــونتــنخواهــدرســید.
افزایش تقاضای زغال سنگ در آمریکا در سال 

درشــکل)10(ظرفیــتتولیــدبــرقمبتنــیبــرزغــالســنگومصــرف
زغالســنگ ســهم اســت. شــده داده نمایــش آمریــکا ســنگ زغــال
کاهــشبــودهاســت. گذشــتهروبــه درتولیــدبــرقدرآمریــکادردهــه
کاهــشســهمزغالســنگدرتولیــدبــرقآمریکاجایگزینــیتولیــد علــت
گســترشانرژیهــایتجدیدپذیــروثابــتمانــدن گازارزانقیمــتو ــا ب
تقاضــایبــرقاســت.بیــنســالهای2011تــا2020،بــهمیــزان88.۷
آن، ظرفیــت یکســوم معــادل زغالســنگ ظرفیــت از گیــگاوات

گازطبیعــیتبدیــلشــدوازســال2013هیــچظرفیت بازنشســتهویــابــه
ــدازینشــدهاســت.تنهــادر ــرایســوختزغالســنگراهان جدیــدیب
گذشــته،مصــرفزغالســنگآمریــکااز885میلیــونتــندر یــکدهــه
کــه93درصــداز ســال2010بــه434میلیــونتــندرســال2020رســید
ایــنمصــرفنیــزدرتولیــدبــرقاستفادهشــدهبــود.تنهــادرســال2020،
کاهــشیافــت اســتفادهاززغالســنگنســبتبــهســالقبــل18درصــد
کاهــشمؤثــربــودهاســت.در کرونــانیــزدرایــن گرچــهبحــرانپاندمــی ا
ســهماههاولســال2021،مصــرفزغالســنگبــرایتولیــدبــرقنســبتبــه
مــدتمشــابهدرســال2020حــدود22درصــدافزایــشیافــت.ازآنجاییکه
گازبــهباالتریــنمیــزاندریــکدهــه تقاضــایبــرقافزایشیافتــهوقیمــت
کــهمصــرفزغالســنگبــرایتولیــد گذشــتهرســیدهاســت،انتظــارمــیرود
کلســالنســبتبــهســالقبــل21درصــدافزایــشداشــتهباشــد. بــرقدر
کــهمصــرفزغالســنگبــرای پــسازســال2014،ایــناولیــنبــاراســت
تولیــدبــرقافزایشیافتــهاســت.علیرغــمافزایــشموقــتتقاضــادرســال
2021،ظرفیــتنیروگاههــایزغالســنگیتــاســال2024رونــدینزولــی
کاهــشخواهــد گرمایشــی خواهــدداشــتودرنتیجــهمصــرفزغالســنگ
ــا15درصــد ــکادرســال2024ب یافــت.بنابرایــنمصــرفزغالســنگآمری
کاهــشنســبتبــهســال2015بــه431میلیونتنبرســدکهمشــابهســطح
گــرسیاســتهایآبوهوایــیتقویــتشــود مصــرفدرســال2020اســت.ا
کمتــرازحــدانتظارباشــد،میزانکاهشمصرفزغالســنگ گاز یــاقیمــت

بیشــترخواهــدبــود.

کــهفعالیتهــایصنعتــیدرســال2020نوســانشــدیدداشــتهاســت،ایــننمــودارنشــاندهندهدرصــدتغییــرماهانــهدرمقایســهبــادورههــایســال2019اســت.دادههــای نکتــه: ازآنجــا
تولیــدآهــنخــامهنــدبــراســاستولیــدفلــزداغدرتولیــدفــوالداســت.

کمیتهمشترکوزارتفوالد2021،تولیدفوالد منبع: دفترمشاورهاقتصادی2021،صنایعهشتگانه:

شکل 9:تغییرساالنهدرشاخصهایاقتصادیمنتخبهند)2021-2020(درمقایسهبادورهمشابهدرسال2019

تولیدبرق

تولیدآهناسفنجی
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افزایش موقتی تقاضا در اتحادیه اروپا 
گازدراتحادیــهاروپــاســبب کاهــشتقاضــایبــرقوقیمــتپاییــن
ــهمیــزان20درصــدمعــادل85 گرمایشــیب شــدمصــرفزغالســنگ
کاهشیافتــهوبــهســطح340میلیــونتــندرســال2020 میلیــونتــن
گازنیروگاههــای برســد.درتابســتان2020،هزینههــایمتغیــرانــرژی
بــازغــالقهــوهایآلمــان بــرق کمتــرازنیروگاههــایتولیــد اروپایــی
گازافزایــشیافــتودرنتیجــه بــود.امــادرســهماههســوم،قیمــت
تولیــدبــرقبــازغالســنگازســطوحمجــازاتحادیــهاروپــانیــزفراتــر
گازدرســال2021رقابتــیشــدندوقیمــت رفــت.بازارهــایجهانــی
گازبــهباالتریــنحــدتاریخــیرســید.درنتیجــهتولیــدبــرقمبتنــیبــر
گرچــه زغالســنگدراتحادیــهاروپــادرســال2021افزایــشیافــتا
از اروپــا اتحادیــه مجــاز ســطح قیمــت و زغالســنگ قیمــت حتــی
انتظــارمــیرودقیمــت برابــرشــدهاســت. ابتــدایســالتقریبــادو
کاهــشیابــدورقابــتنیروگاههــای گازوزغالســنگدرســال2022
کنــد.بنابرایــندرمیانمــدت، گازرادشــوار ــا کارآمــدب زغالســنگنا
اروپــا اتحادیــه مجــاز قیمــت بــاالی نــرخ و گاز قیمــت کاهــش

گازســوزرادراولویــتقــرارخواهــدداد. نیروگاههــای
ــرنیروگاههــای ــیهزینههــایمتغی انتظــارمــیروددرســال2024حت
گازســوزباشــد.بعــالوه بــاســوختزغــالقهــوهایبیشــترازواحدهــای
کشــورهایاروپایــیدرحــالاجــرایطرحهــایتعطیلــینیروگاههــای
کاهــشخواهــد زغالســنگهســتندودرنتیجــهمصــرفزغالســنگ

ســوخت ظرفیــت گیــگاوات 2.9 آلمــان در بهعنوانمثــال یافــت.
گیــگاواتظرفیــتســوختزغالســنگ زغالســنگقهــوهایو6.۷

ســختتــاســال2024ازردهخــارجخواهــدشــد.
اهمیــت آلمــان در زغالســنگ ســوخت ظرفیــت اینوجــود، بــا
هســتهای نیروگاههــای تمــام زیــرا کــرد خواهــد پیــدا بیشــتری
در شــد. بســتهخواهنــد تــادســامبر2022 کشــور ایــن باقیمانــده
لهســتاننیــزتقاضــادرســال2021افزایــشیافــتامــاازســال2022
کاهــشخواهــدیافــت.دراتحادیــهاروپــابهطــور بــهبعــدبهتدریــج
کلــیانتظــارمــیرودمصــرفزغالســنگحرارتــیاز380میلیــونتــن
ــد.در کاهــشیاب ــندرســال2024 ــه2۷4میلیــونت درســال2021ب
ــهمیــزان5 ــاســوختزغالســنگدرســال2020ب ــرقب ژاپــنتولیــدب
کاهــشدراتحادیــه کمتــرازســطح کاهــش کاهــشیافــت.ایــن درصــد
کــههنــوزهمظرفیــتتولیــدبــرقهســتهایدرژاپــن اروپــابــودچرا
وجــوددارد.قیمتگــذاریبــرقدرژاپــنبــراســاسشــاخصیاســت
ــهقیمــتنفــتوابســتهاســتودرنتیجــهایــن کــهســهمعمــدهآنب
گازســودببــرد.در کشــورنتوانســتازقیمتهــایپاییــنبــازارنقــد
کمتــر گازیژاپــن کــهنیروگاههــای عینحــالایــنبــدانمعناســت
در گاز قیمــت افزایــش تأثیــر تحــت کشــورها ســایر نیروگاههــای از
از باالیــی ژاپــنهمچنــانســهم گرچــه ا گرفتهانــد قــرار ســال2021
یکســاله ثابــت قیمــت بهشــرط را خــود زغالســنگ قراردادهــای

میکنــد. منعقــد

شکل 10:ظرفیتتولیدبرقبازغالسنگومصرفزغالسنگدرآمریکا)2010-2024(
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پیش بینی عرضه تا 2025

فصل دوم

 Analysis and forecast to 2024, (Source:IEA, 2021)
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روند افزایشی تولید زغال سنگ تا سال 2024 
ــاســال2024 درشــکل)11(تغییــراتتولیــدزغــالســنگجهــانت
نمایــشدادهشــدهاســت.تولیــدزغالســنگدرسرتاســرجهــان
کاهــش4.8درصــدیبــه۷،560میلیــونتــندرســال2020 بــا
درصــد میــزان24 بــه داخلــی تقاضــای شــدید کاهــش رســید.
۷2 معــادل درصــد 19 و آمریــکا در تــن میلیــون 156 معــادل
ــد. کاهــشیاب ــاتولیــد ــاســببشــدت ــهاروپ ــندراتحادی میلیــونت
86درصــدتولیــدمربــوطبــهزغالســنگحرارتــیوزغالســنگ
اســت. متالورژیکــی زغالســنگ بــه مربــوط مابقــی و قهــوهای
اســت تولیدکننــدهزغالســنگدرجهــان بزرگتریــن کــه چیــن
حــدود50درصــدازتولیــدجهانــیزغالســنگدرســال2020را
ــشتقاضــادرســال2021عرضــه ــاافزای ــهخــوداختصــاصداد.ب ب
جهانــیزغالســنگ4.5درصــدافزایــشخواهــدیافــتوبــهســطح
کمــیازســطوح کــهایــنســطح ۷،889میلیــونتــنخواهــدرســید
کمتــراســت.بــااینحــالافزایــشتولیــددر تولیــدقبــلازپاندمــی
ســال2021بــهدلیــلشــرایطنامســاعدآبوهوایــی،اختــالالت
کرونــابــامشــکلمواجــهشــد.بــاافزایــش زنجیــرهتأمیــنوبحــران
ســریعتقاضــانســبتبــهتولیــد،ذخایــرایجادشــدهدرســال2020
زغالســنگ کمبــود بــه پاســخ در شــد. مصــرف 2021 ســال در
کشــورهایبــزرگتولیدکننــدهزغالســنگماننــد انتظــارمــیرود
چیــن،هنــد،اندونــزیوروســیهتولیــدخــودراافزایــشدهنــد.
کــهعرضــهجهانــیزغالســنگدر بنابرایــنپیشبینــیمیشــود
ســال2024بــهمیــزان125میلیــونتــنافزایشیافتــهودرمجمــوع

بــه8،014میلیــونتــنبرســد.همچنیــندرســال2022تولیــدبــه
کــهســهمهنــد ســطحبیســابقه8،111میلیــونتــنخواهــدرســید
ازایــنافزایــش163میلیــونتــن،ســهمچیــن5۷میلیــونتــن،
کســتاننیــز12میلیــونتــن روســیهبــهمیــزان16میلیــونتــنوپا
خواهــدبــود.درعینحــالتولیــددرآمریــکابــهمیــزان44میلیــون
کاهــشخواهــد تــنودراتحادیــهاروپــابــهمیــزان82میلیــونتــن

یافــت.
زغال سنگ  و برنامه های توسعه چین

ســالهای بــرای چیــن پنجســاله برنامــه ســیزدهمین اســاس بــر
کلتولیــد 2022-2015،حــدود5،500معــدنزغالســنگبــاظرفیــت
ــه4۷00 کلمعــادنب 1،000میلیــونتــندرســالبســتهشــدوتعــداد
کــهدرمقیــاسروبــازو عــددخواهــدرســید.معــادنمــدرنچیــن
زیرزمینــیهســتندبــرایجایگزینــیایــنظرفیــتآمــادهخواهنــدشــد.
درســال2020تولیــدزغالســنگچیــن1.1درصــدافزایــشیافــتو
کــهازرکــورد بــهباالتریــنحــدخــودیعنــی3،۷64میلیــونتــنرســید
گــرچــهظرفیــتتولیــد قبلــیثبتشــدهدرســال2013فراتــررفــت.ا
در را چیــن زغالســنگ تولیــد کرونــا پاندمــی بــود، افزایشیافتــه
کــردامــاتولیــدازســهماههدومرونــد ســهماههاولســال2020مختــل
گرفــت.افزایــشتولیــدبــهدلیــلافزایــششــدید صعــودیبــهخــود
تقاضــایداخلــیبــرایحمایــتازتوســعهاقتصــادیبــود.تشــدید
داخلــی تولیدکننــدگان از حمایــت بــرای وارداتــی محدودیتهــای
کــهناشــیازاختالفــات زغالســنگوممنوعیــتزغالســنگاســترالیا

سیاســیاســتازعوامــلدیگــرافزایــشتولیــدهســتند.

شکل 11:تغییراتتولیدزغالسنگجهانیومنطقهایتا2024
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1- Inner Mongolia
2- Shanxi
3-Shaanxi

4-Xinjiang
5-Shandong
6-Anhui

7-Henan
8- Guizhou
9- heilongjiang

ــدزغالســنگچیــن گرمایشــیحــدود85درصــدازتولی زغالســنگ
رادرســال2020تشــکیلمیدهــدوبقیــهآندرصنایــعمتالورژیــک
گرمایشــیچیــن مصــرفمیشــود.حــدود80درصــداززغالســنگ
تنهــادرچهــارمنطقــهاســتخراجمیشــود:مغولســتانداخلــی1بــه
میــزان30درصــد،شانشــی222درصــد،شنســی213درصــدوســین
بــزرگمعــدن تنهــامنطقــه کیانــگ64درصــد.مغولســتانداخلــی
گرمایشــیدرســال2020 کــهدرآنتولیــدزغالســنگ زغالســنگبــود
کاهــشتولیــددرایــنمنطقــهبــهمیــزان3درصــدبــود. کاهــشیافــت.
کیانــگبــهترتیــب2، درعینحــالتولیــددرشانشــی،شنســیوســین
گرمایشــیدرســایر 5و22درصــدافزایــشیافــت.تولیــدزغالســنگ
کاهشاســتخراج کــهعمدتــًابــهدلیــل کاهــشیافــت مناطــق5درصــد
کوچــکبــود.تولیــدزغالســنگدرســال2020بــا4درصــد معــادن
کــهبیــشازنیمــیازایــنتولیــددر افزایــشبــه6۷5میلیــونتــنرســید
شانشــیبــود.ســایرمناطــقمهــماســتخراجزغالســنگعبارتانــد
گوئیــژو8درجنــوب،و ازشــاندونگ5وآنهویــی6درشــرق،هنــان۷و
ــدزغالســنگ ــگ9درشــمال.تولی ــیوهیلونگجیان مغولســتانداخل
متالورژیــکدرشانشــیبهتنهایــیدرســال2020بــهمیــزان11درصــد
و بــزرگ معــادن در افزایــش ایــن عمــده کــه اســت افزایشیافتــه
دیگــر مناطــق از بســیاری در درحالیکــه اســت، رخداده متوســط
کاهشیافتــهاســت.ماننــدآنچــه کشــورتولیــدزغالســنگمتالورژیــک
زغالســنگ تولیــد اســت، رخداده حرارتــی زغالســنگ تولیــد در
متالورژیــکنیــزبــهســمتاســتخراجازمعــادنمتمرکــزوبــزرگحرکــت

کــردهاســت.
اهمیت زغال سنگ در تأمین امنیت انرژی چین

درشــکل)12(تغییــرظرفیــتاســتخراجزغــالســنگچیــنبــهتفکیک
پنجســاله برنامــه چهاردهمیــن اســت. شــده داده نشــان منطقــه
ســالهای طــی توســعه بــرای را چیــن اقتصــادی اولویتهــای کــه
مالحظــات بیــن تــا میکنــد تــالش میکنــد، ترســیم 2021-2025
ــیتعــادل ــوانمال ــرژیوت ــدآبوهــوا،امنیــتان زیســتمحیطیمانن
کنــد.بنابرایــنعلیرغــمتعهــدچیــنبــرایبــهحداقــلرســاندن برقــرار
کربــن کربــنخــودتــاســال2030ودســتیابیبــههــدفحــذف انتشــار
ــل ــرژیغیرقاب ــعان ــکمنب ــنطــرحزغالســنگرای ــاســال2060،ای ت
جایگزیــندرســالهایآینــدهمیدانــد.هــدفایــنطــرحتثبیــت
تــاســال2025 تــن تأمیــن4،100میلیــون بــرای تولیــدزغالســنگ
ســاالنه مصــرف رشــد میانگیــن طــرح ایــن درعینحــال اســت.

بنابرایــن و قــرارمیدهــد راهــدف 1درصــد بــهمیــزان زغالســنگ
تــن میلیــون 4،200 میــزان بــه 2050 ســال در زغالســنگ مصــرف
خواهــدبــود.بنابرایــنبــرایپاســخبــهتقاضــایباقیمانــدهواردات
ســیزدهمین در توســعه دســتورالعمل طبــق شــد. خواهــد انجــام
برنامــه5ســاله،توســعهدرمقیــاسبــزرگبــامدرنیزاســیون،افزایــش
بهــرهوریومالحظــاتمحیطزیســتیرخخواهــددادوازاینجهــت
و داده افزایــش را خــود معــادن امنیــت بایــد معدنــی شــرکتهای
کننــد.دربخشــیازایــنفرآینــد، فرآیندهــایآنراخــودکارودیجیتــال
کاهشیافتــهوبــه4،000 کلمعــادنچیــنبــهمیــزان۷00عــدد تعــداد
کوچــکتعطیــل کــهمعــادن ایــنمعنــی بــه عــددخواهــدرســید،
کــهدرحــالحاضــربزرگتریــناســتان خواهنــدشــد.دولــتشانشــی
تولیدکننــدهزغالســنگاســت،ســقفتولیــدخــودرا1000میلیــونتــن
کــردهاســت.همچنیــنحوضــهزغالســنگشــندونگ درســالاعــالم
کیانــگافزایــشتولیــد مغولســتانداخلــیومعــادنشنســیوســین
خواهنــدداشــت.بنابرایــنانتظــارمــیرودتولیــدزغالســنگچیــن
درســال2021حــدود4.3درصــدوپــسازآن0.5درصــددرســال
کلتولیــدزغالســنگبــهمیــزان3،982تــن افزایــشیابــد.بنابرایــن،

بــرایســال2024پیشبینــیمیشــود.
نقش آمریکا در تولید زغال سنگ 

درشــکل)13(تغییــردرتولیــدزغــالســنگآمریــکابــهتفکیــکایالــت
نشــاندادهشــدهاســت.تولیــدزغالســنگآمریــکادرســال2020
ــنرســید ــه485میلیــونت کاهــشیافــتوب ــزان24درصــد ــهمی ب
کــهپایینتریــنمیــزانتولیــدپــسازســال1965اســت.اززمــاناوج
کاهشیافتــهبــود. کنــونتولیــدزغالســنگ تولیــددرســال2008تا
کاهــشمصــرفداخلــیزغالســنگبــرای ایــنرونــدعمدتــاناشــیاز
کاهشتقاضایاروپااســت.اروپــابزرگترینواردکننده تولیــدبــرقو
زغالســنگآمریــکااســت.عــالوهبــرایــن،فعالیتهــایصنعتــیو
کاهــش ــا کرون ــرقدرســال2020درطــیبحــران ــژهتقاضــایب بهوی
کاهــش گاز،تولیــدزغالســنگنیــز کنــارقیمــتپاییــن یافــتودر
بــا آمریــکا در زغالســنگ فعــال معــادن تعــداد درنتیجــه یافــت.
کــهنســبت کاهــشبــه551معــدندرســال2020رســید 18درصــد

کاهشیافتــهاســت. ــهســال62،2008درصــد ب
بــه نســبت زغالســنگدرســال2021 تولیــد کــه مــیرود انتظــار
کــهایــن ســالقبــل9درصــدمعــادل43میلیــونتــنافزایــشیابــد
امــربــهدلیــلافزایــشمصــرفداخلــیوهمچنیــنصــادراتاســت.
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کــهتولیــدبــابهبــودشــدیدتقاضــا بــااینحــالبــهنظــرنمیرســد
کــه56میلیــونتــن مطابقــتداشــتهباشــدوپیشبینــیآناســت

ازذخایــرزغالســنگآمریــکامصــرفمــیشــود.
کلآمریــکادرســال2021افزایشیافتــهاســتامــا گــرچــهتولیــددر ا
کشــوریکنواخــت تولیــدمنطقــهایواســتخراجزغالســنگدرایــن
ــهتولیــددرایالتهــایاصلــیتولیــدزغالســنگ نیســت.درحالیک
ایلینویــز و پنســیلوانیا غربــی، ویرجینیــای وایومینــگ، یعنــی
کمتــر افزایشیافتــهاســت،درســایرایالتهــایبــاظرفیــتتولیــد
کاهــش ماننــدایندیانــا،تگــزاس،نیومکزیکــووآالبامــامیــزانتولیــد
کــهتولیــدزغالســنگآمریــکادر یافتــهاســت.پیشبینــیمــیشــود
ســال2022پیــشازســرگیریمســیرنزولــیخــودافزایــشخواهــد
یافــتامــادرنهایــتســطحتولیــددرســال2024بــه484میلیــون

کاهــشخواهــدیافــت. تــندرســال
روند نزولی تولید تا سال 2024 

کاهــش ــا19درصــد ــادرســال2020ب ــهاروپ تولیــدزغالســنگاتحادی
کاهــشتقاضــابــرای ــًابــهدلیــل کــهعمدت بــه301میلیــونتــنرســید
ــی کشــورهایاصل ــه ک ــرقاســت.تولیــددرآلمــانولهســتان تولیــدب
درصــد 18 و 10 ترتیــب بــه هســتند اروپــا زغالســنگ تولیدکننــده
کــهدرســال2021تولیــدزغالســنگ کاهــشیافــت.انتظــارمــیرود
ــد ــارهواردرون ــرددودوب گ ــاز ــنب ــهســطح329میلیــونت ــاســرعتب ب
یابــد. کاهــش تــن بــه24۷میلیــون تــاســال2024 و نزولــیشــده
کاهــشتولیــدبــرقبــامنابــع درآلمــانبــهدلیــلرشــداقتصــادی،
بــا بــرق تولیــد گاز، بــاالی قیمــت همــه از مهمتــر و تجدیدپذیــر

آن دنبــال بــه و یافــت افزایــش زغالســنگدرســال2021مجــددا
نیــزتولیــدزغالســنگبــهمیــزان1۷درصــدمعــادل125میلیــونتــن
کشــورآلمــان افزایــشیافــتوازســطحتولیــدســال2019فراتــررفــت.
ــرده ک ــاســال2038برنامهریــزی ــرایحــذفتدریجــیزغالســنگت ب
ــاســال2024ظرفیــتنیروگاههــای اســتودرراســتایایــنبرنامــهت
کاهــشخواهــد گیــگاوات زغــالقهــوهایتقریبــا16درصــدمعــادل3
کشــور کربــنبــاالاســتوایــن یافــت.بنابرایــنازآنجاییکــهقیمــت
مــیرود انتظــار بــرقتجدیدپذیــراســت، تولیــد گســترش درحــال
تولیــدزغالســنگآلمــانتــاســال2024بــهســطح85میلیــونتــن
کاهــشتولیــدبــرقمبتنــیبــرزغــالســنگ کاهــشیابــد.پیــشبینــی
درشــکل)14(نشــاندادهشــدهاســت.تولیــدزغالســنگلهســتان
کــه درســال2021بــا6درصــدافزایــشبــه10۷میلیــونتــنرســید
گازاســت.در بــهدلیــلافزایــشتقاضــایبــرقوقیمتهــایبــاالی
کــرد کارگــریتوافــق ســپتامبر2020،دولــتلهســتانبــااتحادیههــای
کنــد تــاســال2049متوقــف کــهبهتدریــجاســتخراجزغالســنگرا
کردنــد.ایــنتوافــق ودرآوریــل2021هــردوطــرفقــراردادراامضــا
کربــنوهمچنیــن کاهــشانتشــار ناشــیازفشــاراتحادیــهاروپــابــرای
کــهباعــثمیشــودعرضــهداخلــی افزایــشهزینههــایمعــدناســت

کشــورهاییماننــدروســیهغیرقابلرقابــتباشــد. بــاوارداتاز
ــه ک ــاحکــمداد ــتاروپ ــوانعدال ــرایــندرســپتامبر2021،دی عــالوهب
بهرهبــرداریازمعــدنزغــالقهــوهایروبــازتــورو1درنزدیکــیمــرزچــک
بایــدمتوقــفشــودزیــرامنابــعآبرابــهخطــرمیانــدازد.لهســتان
کــرده بســتهشــدنمعــدنروبــازرابــهدلیــلامنیــتتأمیــنانــرژیرد

شکل 12:تغییراتظرفیتاستخراجچینبراساسبرنامهبهتفکیکمنطقه)2020-2025(
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کشــوردرحــال کــراتدوجانبــهدرحــالحاضــربیــندو اســتومذا
انجــاماســت.تــاســال2024ایــنتصمیمــاتتنهــاتأثیــرمحــدودی

ــا ــهانتظــارمــیرودب ک ــرتولیــدزغالســنگلهســتانخواهــدداشــت ب
ــهســطح99میلیــونتــنبرســد. کاهــش8میلیــونتنــیب

1-Turow
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 تجارت زغال سنگ تا 2025

فصل سوم

 Analysis and forecast to 2024, (Source:IEA, 2021)
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افزایش معامالت زغال سنگ در سطح جهان
توســعهمعامــالتزغــالســنگحرارتــیومتالوژیــکتــاســال2024
ســال در اســت. شــده داده نمایــش )16( و )15( هــای شــکل در
2019 ســال بــه نســبت زغالســنگ معامــالتجهانــی 2020حجــم
کاهــشیافــتوبــهســطح1،298میلیــونتــن بــهمیــزان11درصــد
حجــم و درصــد 11 حرارتــی زغالســنگ معامــالت حجــم رســید.
یافــت.ســهم کاهــش زغالســنگمتالورژیــک9درصــد معامــالت
میــزان بــه معامــالت کل از متالورژیــک زغالســنگ معامــالت
یکچهــارماســت.عمــدهصــادراتووارداتزغالســنگدرســال
ازطریــقدریــا تــن یعنــی92درصــدمعــادل1،183میلیــون 2020
انجــامشــد.الگوهــایتجــارتبینالمللــیزغالســنگحرارتــیدر
کــرد.بهطــورســنتیتجــارتدرحوضــهاقیانــوس دهــه2010تغییــر
ــا ــیوت ــودوآفریقــایجنوب ــزب ــوساطلــسمتمرک آراموحوضــهاقیان
بــههــممرتبــطمیکردنــد. را ایــندو کمتــریروســیه حــدبســیار
بااینحــالتجــارتبینالمللــیزغالســنگدیگــرازایــنالگــوپیــروی
کوچکشــدهوازبــازار نمیکنــدزیــرابــازاراقیانــوساطلــسبهشــدت
کــه40میلیــونتــندرســال آســیاجداشــدهاســت.وارداتترکیــه
کــهوارداتآننیــزبــهمیــزان 2020بــود،درهمــانســالازآلمــان
کشــوررابــهبزرگتریــن گرفتــهوایــن 30میلیــونتــنبــود،پیشــی
تبدیــل اقیانوســیه آســیا منطقــه از خــارج زغالســنگ واردکننــده
کــردهاســت.84درصــدازوارداتجهانــیزغالســنگدرســال2020

مربــوطبــهمنطقــهآســیااقیانوســیهاســت.
کل405میلیــونتــندرســال2020،بزرگتریــن اندونــزیبــاصــادرات
ــا ــد.اســترالیاب ــیمان ــدهزغالســنگجهــانازنظــروزنباق صادرکنن

گرچــهازنظــرانــرژی گرفــت،ا 3۷2میلیــونتــندررتبــهدومقــرار
تــن بــا314میلیــون قــراردارد.چیــن اقتصــادیدرصــدر ارزش و
بزرگتریــنواردکننــدهزغالســنگدرســال2020بــودوپــسازآن

گرفــت. ــرار ــهبعــدیق ــندررتب ــا214میلیــونت ــدب هن
پیشبینــیمــیشــوددرســال2021،حجــمتجــارتبیــشاز٪5
ــرســطححجــم ــسازآنزی ــدوپ ــشیاب ــنافزای ــونت معــادل۷0میلی
افزایــش زغالســنگحرارتــی، بــرای بمانــد. باقــی 2019 معامــالت
حجــم۷درصــدیوبــرایزغالســنگمتالورژیــکنیــزهمــانحجــم
بــرافزایــشصــادراتاز معاملــهســال2020انتظــارمــیرود.عــالوه
اندونــزیبــهمیــزان9درصــد،روســیه6درصــدواســترالیا1.1درصــد،
ــاافزایــشتقاضــایواردات ــکانیــزب کــهصــادراتآمری انتظــارمــیرود
اروپــابــهمیــزان28درصــدافزایــشیابــد.بــرایســهســالآینــدهتــا
ســال2024معامــالتجهانــیزغالســنگپایــدارخواهــدبــود.حجــم
زغالســنگ و کاهــش ســال در درصــد 1.9 حرارتــی زغالســنگ
یافــت.حجــم افزایــشخواهــد بــا2.8درصــدســاالنه متالورژیــک
کــه کــرد معامــالتزغالســنگحرارتــیازاینجهــتتغییــرخواهــد
کــهدوواردکننــدهبــزرگزغالســنگجهــانهســتند، چیــنوهنــد
افزایــش واردات بــه وابســتگی کاهــش بــرای را داخلــی تولیــدات
کــرهتولیــدبــرقبــاســوخت خواهنــددادواتحادیــهاروپــا،ژاپــنو
ــلانتظــارمــیرود کاهــشخواهنــدداد.درمقاب زغالســنگخــودرا
کــهحجــممعامــالتزغالســنگمتالورژیــکافزایــشیابــدزیــراچیــن
کــهبیشــترینمصــرفرادارنــد،نمیتواننــدتولیــدداخلــیخــود وهنــد
رابــهمیــزانقابلتوجهــیافزایــشدهنــدوهمچنیــنســطحتقاضــای

زغالســنگبــرایتولیــدفــوالددرجهــانبــاالخواهــدمانــد.
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بازارهای جهانی متاثر از سیاست های واردات چین 
ــربازارهــای تغییــرسیاســتهایوارداتچیــندرچنــدســالاخیــرب
کشــور ایــن اخیــر واردات ســهمیههای و بــوده مؤثــر بینالمللــی
اســت. داده افزایــش قابلتوجهــی میــزان بــه را واردات نوســانات
میلیــون 8.5 از چیــن حرارتــی زغالســنگ واردات بهعنوانمثــال
تــندرنوامبــر2020بــه36میلیــونتــندردســامبر2020افزایــش
از ناشــی افزایــش ایــن میشــود. رکــوردمحســوب یــک کــه یافــت
تقاضــایبــاالدرزمســتانســردوافزایــشتولیــدصنعتــیوهمچنیــن
بــه افزایــشوارداتدردســامبر2020 بــود. کاهــشعرضــهداخلــی
نفــعتولیدکننــدگاناندونــزیبــودزیــرادرهمــانزمــانچیــنواردات

کــردهبــود. زغالســنگازاســترالیاراممنــوع
مــاه چهــار در چیــن حرارتــی زغالســنگ واردات ،2021 ســال در
کمتــرازمــدتمشــابهدرســال2020بــودزیــراشــکافواردات اول
ســایر زغالســنگ بــا حــدی تــا تنهــا را اســترالیا از زغالســنگ
کــرد.بــااینحــالازژوئــن2021،واردات کشــورهایصادرکننــدهپــر
درهمــاندورهزمانــینســبتبــهســالقبــلافزایــشیافــتزیــراتولیــد

زغالســنگ ذخایــر و شــود همــگام مصــرف بــا نتوانســت داخلــی
کاهــشبود.بــاوجــودممنوعیــتوارداتزغــالســنگاز درحــال
کیفیــت(ووارداتازاندونــزی اســترالیا،وارداتازروســیه)بــهدلیــل
ــرایچیــنمزیــتمحســوبمــیشــود. کمتــر(ب ــهدلیــلمســافت )ب
ــرده ک ــنفرصــتاســتفاده ــزتوانســتازای ــینی ــیآفریقــایجنوب حت
چیــن کــه چــرا کنــد صــادر زغالســنگ چیــن بــه 2014 ســال از و
اســت.در تغییــرداده را وارداتــی فلوئــورزغالســنگ ســطحمجــاز
حتــی چیــن، در اســترالیا زغالســنگ واردات ممنوعیــت واقــع،
کلمبیایــیوآمریــکادربازارهــای فرصتهایــیرابــرایتولیدکننــدگان

ــرد. ک ــاز دیگــرب
کمبــود جبــران بــرای چیــن زغالســنگ واردات کتبــر، ا مــاه در
کــردنذخایــرخــودبــرایزمســتان،96درصــدنســبت زغالســنگوپــر
بــهســالقبــلافزایــشیافــت.بنابرایــنبــرایســال2021بهطورکلــی،
وارداتزغالســنگحرارتــیچیــن8درصــدمعــادل20میلیــونتــن
بیشــترازســال2020خواهدبود.درشــکل)1۷(تغییراتماهانهواردات

زغــالســنگحرارتــیچیــننمایــشدادهشــدهاســت.

کشورهایجهان)محورچپ( سایر
هند

چین
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زغال سنگ متالورژیک
گــرچــهزغالســنگمتالورژیــکیکســومحجــمبــازارزغالســنگ ا
حرارتــیراداردامــامعامــالتجهانــیآنازاهمیــتبیشــتریبرخوردار
کل ــا29درصــداز ــنی ــونت اســت.درســال2020،حــدود318میلی
286 و اســت واردات محــل از مصرفــی متالورژیــک زغالســنگ
میلیــونتــنمعــادل88درصــدازایــنمعامــالتازطریــقتجــارت
دریایــیانجامشــدهاســت.تجــارتزغالســنگمتالورژیــکازســال
کاهشیافته 2019تــا2020بــهمیــزان33میلیونتــنمعادل9درصد
اســت.بــازارزغالســنگمتالورژیــکبهشــدتدرســمتصــادرات
ــزاســت.اســترالیا54درصــدازســهمصــادراتدرســال2020 متمرک
ســهم کــه کشــورهایی ســایر اســت. داده اختصــاص خــود بــه را
کانــادا قابلتوجهــیدربــازاردارنــدعبارتانــداز:آمریکابــا12درصــد،
کشــورهای ــز۷درصــد. 9درصــد،روســیه12درصــدومغولســتاننی
کلوارداتزغالســنگرادرســال آســیاواقیانوســیه۷4درصــداز
بــا24درصــدپیشــتاز کــهچیــن بــهخــوداختصــاصدادنــد 2020
ــن ــیوارداتچیــن8میلیــونت ــشتولیــدداخل ــهدلیــلافزای ــود.ب ب
کمتــرازســال2019بــود.وارداتژاپــننیــز9درصــد معــادل10درصــد
کاهــشرشــد کشــوربــهدلیــل کاهــشیافــتزیــراصنعــتفــوالدایــن
کرونــاوهمچنیــنتغییــراتســاختاری، اقتصــادیدرطــولپاندمــی
ســال در شــرقی آســیایجنــوب داشــت. تولیــدشــدیدی کاهــش
کــهتقاضــا 2020بــهمیــزان15درصــدافزایــشوارداتداشــت،چرا

کورههــایبلنــدجدیــداندونــزیوویتنــامافزایشیافتــه کک بــرای
کورههــایبلنــدبــهمیــزان3.۷ کک بــود.درهنــدنیــزتقاضــابــرای
بــزرگ بــهدلیــلظرفیتهــای کل اروپــادر افزایــشیافــت. درصــد
تولیــدآهــنوفــوالدومحدودیــتعرضــهزغالســنگداخلــییکــی
16 و اســت متالورژیــک زغالســنگ واردکننــدگان بزرگتریــن از
کلوارداترابــهخــوداختصــاصدادهاســت.بااینحــال درصــداز
ــنمعــادل ــا9میلیــونت کاهــشتولیــدفــوالد،وارداتاروپ ــهدلیــل ب
کاهــشیافــت.26درصــداززغالســنگ 15درصــددرســال2020
متالورژیــکصادراتــیاســترالیادرســال2020بــههنــد،23درصــد
بــهچیــنو18درصــدبــهژاپــنصــادرشــد.میــزانصــادراتاســترالیا
بــهآســیایجنــوبشــرقیدرســال2020افزایــشیافــتامــاازســوی
دیگــرصــادراتبــهچیــنبــهدلیــلممنوعیــتوارداتزغالســنگ
کاهــشیافــت.درنهایــتصــادراتاســترالیادرســال اســترالیاوهنــد
کاهــشیافــت.درهمــانزمــان،صــادرات 2020بــهمیــزان6درصــد
کاهــشیافــتزیــراقیمتهــایپاییــن آمریــکابــهمیــزان20درصــد
زغالســنگســببشــدتــاتولیــدصرفــهاقتصــادینداشــتهباشــد.در
کامیــونانجــام ــا ــهچیــنراب ــهصــادراتزغالســنگب ک مغولســتان
میدهــد،صــادراتبــهچیــندرســال2020بــهدلیــلتعطیلــیموقــت
کاهــش درصــد 23 کرونــا پاندمــی بــه مربــوط محدودیتهــای و
یافــت.برخــالفســایرصادرکننــدگانبــزرگزغالســنگ،صــادرات

ــشیافــت. ــزان12درصــدافزای ــهمی روســیهدرســال2020ب
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بررسی روند زغال سنگ 
6،000 حرارتــی ارزش بــا نیوکاســل حرارتــی زغالســنگ قیمــت
گوســت2020 ــا46.5دالردرتــندراواخــرآ ــرمب کیلوگ ــر ــریب کیلوکال
کاهــشیافــتامــاپــسازآن گذشــته بــهپایینتریــنحــددر14ســال
طــی14مــاهافزایــشیافــتوتقریبــاپنــجبرابــرشــدوبــه230دالردر
کنــون کــهباالتریــنقیمــتثبتشــدهتا کتبــر2021رســید هــرتــندرا
کردنــد ککرونــدمشــابهیرادنبــال اســت.قیمتهــایزغالســنگ
کاهــشبــهزیــر100دالردرتــندرپایــانســال2020،در وپــساز
کــهایــننیــزیــک کتبــر2021بــهبیــشاز390دالردرتــنبازگشــتند ا
رکــوردمحســوبمیشــود.پــسازاوجگیــری،قیمــتزغالســنگ
کاهــشیافــت،درحالیکــهقیمــت حرارتــیدرمــاهنوامبــر40درصــد
ــد.درســهماههســوم ــیمان باق ــاال ــکبســیارب زغالســنگمتالورژی
ســال2020،قیمتهــایزغالســنگحرارتــیافزایــشیافــتتــابــا
کاهــشتقاضــامیــزانتولیــدتنظیــمشــودوهمچنینچین توجــهبــه
کــردهبود.شــروعفصل بــرایزمســتانشــروعبــهوارداتزغالســنگ
گرمــادرنیمکــرهشــمالیوزمســتانبســیارســردچیــندردســامبر
2020باعــثافزایــشتقاضــاواختــاللدرصــادراتازمغولســتانبــه
کــزســاحلیشــد.قیمتهــایبــازارنقــدزغالســنگحرارتــیدر مرا
کاهــشعرضــهبهمنظــورتنظیــم ســهماههســومســال2020پــساز

کاهــشتقاضــادرســطحهمهگیــروچیــنشــروعبــهواردات تولیــدبــا
کــرد. کــرد،شــروعبــهبهبــود بیشــتربــرایانبارهــایقبــلاززمســتان
قیمــتزغالســنگحرارتــیدرپنــجمــاهاولســال2021نیــزدرحــال
کــه افزایــشبــودوســپسدرمــاهمــیایــنافزایــششــدیدترشــدچرا
عرضــهنتوانســتبــاتقاضــایقــویدرچیــنهمــگامشــود.زمانیکــه
بازارهــای قیمــت یافــت، افزایــش چیــن داخلــی قیمتهــای
بینالمللــینیــزبــهدنبــالآنافزایــشیافتنــد.بــههمیــنترتیــب،
کمتــردرچیــنقیمتهــا کتبــربــاتولیــدبیشــتروتقاضــای درمــاها
کاهش کــردوقیمــتجهانــینیــزتحــتتأثیــربــازارچیــن کاهــشپیــدا
گازباعــث گازوافزایــششــدیدقیمــت یافــت.عرضــهجهانــیرقابتــی
ــهقیمــت ک ــدچــرا ــیافزایــشیاب ــاتقاضــایزغالســنگحرارت شــدت
زغالســنگدربســیاریازمناطــقمقرونبهصرفهتــربــود.درســمت
عرضــه،تولیــدبــهدلیــلبارندگیهــایشــدیددراندونــزی،ســیل
درشــمالچیــنوطوفــاندراســترالیا،مختــلشــد.درعینحــال
کرونــا، مشــکالتلجســتیکیومحدودیتهــایمرتبــطبــاپاندمــی
کشــتیهارابــهتأخیــرانداخــتوباعــثافزایــش بارگیــریوتخلیــه
،2020 ســال در کک زغالســنگ قیمــت شــد. نــرخحملونقــل
چشــمانداز و جهــان ســطح در فــوالد تولیــد کاهــش دلیــل بــه
ــرد ک ــاســقوط کرون اقتصــادیضعیــفدرطــولمــوجاولپاندمــی
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زغالســنگ قیمتهــای نداشــت. افزایــش ســال پایــان تــا و
بــرســر بــهدلیــلاختــالفچیــنواســترالیا متالورژیــکاســترالیا
گرفــت.قیمتهــای تجــارتزغالســنگتحتفشــاربیشــتریقــرار
ککدرابتــدایســال2021بــه15۷ نقطــهایبــرایزغالســنگ
دالربــهازایهــرتــنافزایــش،امــادرســهماههاولبــهســطحپاییــن
کاهــشیافــتزیــراتولیــدپاییــنفــوالددر ــهازایهــرتــن 110دالرب
ککافزایــشیابــد. ســال2020باعــثشــدتــاذخایــرزغالســنگ
ــارهافزایــشیافــتزیــراتقاضــا قیمتهــادراواســطســال2021دوب
کــردهومنابــعاســترالیابــهدلیــلشــرایطآبو درهنــدافزایــشپیدا
هوایــی،تخلیــهانبارهــاوافزایــشقیمــتحملونقــلمحــدودشــد.
حتــیبــاوجــوداینکــهتولیــدفــوالدچیــندرســهماههســومبــه
کک بــود،قیمــتزغالســنگ کاهشیافتــه میــزانقابلتوجهــی
کاهــشعرضــهداخلــیبــهباالتریــنحــدخــودرســید.در بــهدلیــل
کاالیدالیــانتــا ککدربــورس کتبــر2021،یکتــنزغالســنگ ا
کنــون کــهباالتریــنقیمــتثبتشــدهتا 600دالرقیمتگــذاریشــد
اســت.درشــکل)18(قیمــتانــواعزغــالســنگدربــازهزمانــی

2019تــا2021نمایــشدادهشــدهاســت.
کاهش هزینه عرضه و سودآوری با سقوط قیمت 

در سال های 20۱۹ و 2020 
هزینههایعرضهزغالســنگمتـــــــالورژیکمعموالبیشــتراززغالســنگ
ــهمعــادنزغالســنگمتالورژیــکاغلــب ک ــیاســت.ازآنجایــی حرارت
زغالســنگ معــادن از کوچکتــر متوســط بهطــور و زمینــی زیــر
حرارتــیهســتند،هزینههــایاســتخراجآنهــابیشــتراســت.عــالوهبــر

ایــنهزینههــایآمادهســازیبــرایزغالســنگمتالورژیــکبیشــتراز
زغالســنگحرارتــیاســت.

کک کثــرمعــادنزغالســنگ ازآنجایــیکــههزینههــایعرضــهبــرایا
کاهــشیافــت،میانگیــنقیمــتزغالســنگ ازســال2019تــا2020
کاهــشبــه111دالردرتنرســید. ککفــوباســترالیانیــزبــا3۷درصــد
اندکــی کک زغالســنگ بــرای عرضــه هزینههــای آنجایــیکــه از

کاهــشیافــت. کاهــشیافــت،ســودآوریتولیــدزغالســنگنیــز
منحنــیهزینــهعرضــهبــرایزغالســنگحرارتــیبــاارزشحرارتــی
میانگیــن شــد. کاهشــی 2020 تــا 2019 ســال از پاییــن و بــاال
کشــورهابهویــژهاندونــزی،اســترالیاو هزینههــایعرضــهدرهمــه
کاهــش کار کاهــشهزینههــایســوختونیــروی آفریقــایجنوبــیبــا
2020 درســال نیــز زغالســنگحرارتــی یافــت.مجمــوعصــادرات
ازاینجهــت و نزولــیشــد یافــتومنحنــیهزینــهعرضــه کاهــش
کــههزینــهتولیــدباالتــریداشــتند،متضــررشــدند تولیدکنندگانــی

کــرد. کلمبیــاازایــننظــربســیارافــت بهویــژهتولیــد
میانگیــنقیمــتزغالســنگحرارتــیفــوباســترالیابــاارزشحرارتــی
کاهش کیلوگرمازسال2019بهمیزان24درصد کیلوکالریبر 6،000
ــندرســال2020رســید.بعضــیاز ــهازایهــرت ــه58دالرب یافــتوب
قراردادهــایزغالســنگدربــازاراقیانوســیهبــاقیمــتثابــتمنعقــد
کــه شــدهاند.امــابــرایمعــادنزغالســنگحرارتــیدرســال2020
کاهــشیافــت وابســتهبــهقیمتهــایشــاخصاســت،ســودآوری
کســریمواجــهشــدند.درنهایــتعرضــه وبرخــیمعــادنحتــیبــا
کاهــشیافــتومعــادنتعطیــلشــدند.قیمــتزغالســنگدرســال

ــاراضافــی،حــقامتیــاز،حملونقــلداخلــیوهزینههــایاســتفادهازبنــدرمیشــود.میانگیــنقیمــتشــاخص نکتــه:منحنیهــایهزینــهشــاملهزینههــایتولیــدمتغیــر،حــذفب
کتبــراســت. ککســختاســترالیااســت.قیمــت2021بــراســاسمیانگیــنژانویــهتــاا فــوبســاالنهبــراســاسشــاخصمیانگیــنماهانــهبــرایزغالســنگ

IHSMarkit2021وCRU2021گزارش منبع:

ککسختدرسال2020ومیانگینقیمتفوب)2019-2021( شکل 19:منحنیعرضهزغالسنگ
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ککسختفوباسترالیا،2021 قیمتزغالسنگ

ککسختفوباسترالیا،2019 قیمتزغالسنگ
ککسختفوباسترالیا،2020 قیمتزغالسنگ

استرالیا
ایاالتمتحدهآمریکا
مغولستان
اندونزی
کانادا
کشورهایجهان سایر
روسیه
موزامبیک
2019



30 اسفند  1401آینده پژوهی زغال سنگ تا 2025
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ایاالتمتحدهآمریکا

کانادا

کلمبیا

کشورهایجهان سایر
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کیلوگرم،2021 کیلوکالریبه فوبنیوکاسلباارزشحرارتی6000

کیلوگرم،2019 کیلوکالریبه فوبنیوکاسلباارزشحرارتی6000

کیلوگرم،2020 کیلوکالریبه فوبنیوکاسلباارزشحرارتی6000

کتبــر،میانگیــنقیمــتفــوببــرای 2021بهبــودیافــت:بیــنژانویــهوا
زغالســنگحرارتــیاســترالیابــاارزشحرارتــیبــاالدرحــدود129
دالربــهازایهــرتــنبــود.بــاوجــودافزایــشهزینههــابهعنوانمثــال
بهطــور زغالســنگ معــادن ســودآوری ســوخت، قیمــت افزایــش
کــهتولیــدخــودرا قابلتوجهــیافزایشیافتــهاســت.تولیدکنندگانــی
کاهــشدادنــد،درتــالشبــرایافزایــشدوبــارهتولیــد درســال2020
یــادرشــرف بازگشاییشــدهاند بســته معــادن از برخــی و هســتند
و هزینــه منحنــی )21( تــا )19( شــکلهای در هســتند. بازگشــایی

قیمــتزغــالســنگنمایــشدادهشــدهاســت.
افزایش هزینه نهاده های معدن زغال سنگ 

هزینههــای توســط عمدتــًا زغالســنگ اســتخراج هزینــه ســاختار
ســوخت، کار، نیــروی ماننــد نقــدی هزینههــای ماننــد عملیاتــی
مالیــاتوحــقامتیــازوهزینههــایحملونقــلمثــلحملونقــل
داخلــی،هزینههــایبنــدریوحملونقــلدریایــیتعییــنمیشــود.
اســتخراج دارد. بســتگی اســتخراج روش بــه هزینههــا نســبت
معــدن خــاص محــل و کشــور وهمچنیــن زیرزمینــی یــا ســطحی

اســت. تأثیرگــذار هزینههــا نســبت روی بــر قابلتوجهــی بهطــور

تایرهــاومحصــوالت نهادههایــیماننــدســوخت،مــوادمنفجــره،
فــوالدیدرســطحبینالمللــیمعاملــهمیشــوندبنابرایــنقیمــت
آنهــاازروندهــایجهانــیپیــرویمیکنــد.قیمــتتایرهــاومــواد
منفجــرهدرســالهایاخیــرثابــتمانــدهاســتدرحالیکــهقیمــت
موانــع دلیــل بــه 2020 و 2019 ســالهای در فــوالدی محصــوالت
تجــاری،عــدمقطعیــترشــدتقاضــاوظرفیــتمــازادتولیــدپیوســته
کاهــشبــودهاســت.بــااینحــالبــهدلیــلرشــداقتصــاد درحــال
،2020 ســال پایــان از تأمیــن زنجیــره محدودیتهــای و جهانــی
افزایشیافتــه قابلتوجهــی بهطــور فــوالدی محصــوالت قیمــت
کتبــر2021تقریبــادوبرابــرشــدهوبــهباالتریــن اســتوبیــنژانویــهتــاا
حــدتاریخــیرســیدهاســت.بهطــورمشــابه،قیمــتســوختدیــزل
کاهــشیافــتزیــراتقاضــاو درســهماههاولســال2020بهشــدت
کاهــشیافــت.تــاپایــانســال کرونــا قیمــتنفــتدرپــیپاندمــی
گازوئیــلهــردودرحــالافزایــشبودنــدودر 2020،قیمــتنفــتو
اوایــلســال2021بــهســطحقیمتــیســال2018رســیدند.درشــکل
ــی ــازهزمان )22(قیمــتاســمینهــادههــایتولیــدزغــالســنگدرب

2021-2019نشــاندادهشــدهاســت.
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کیلوگرمدرسال2020 کیلوکالریدر کمتراز4500 شکل 21:منحنیعرضهزغالسنگحرارتیباارزشحرارتی

نکتــه:منحنیهــایهزینــهشــاملهزینههــایتولیــدمتغیــر،حــذفبــاراضافــی،حــقامتیــاز،حملونقــلداخلــیوهزینههــایاســتفادهازبنــدرمیشــود.میانگیــنقیمــتشــاخص
کتبــراســت. ککســختاســترالیاییاســت.قیمــت2021بــراســاسمیانگیــنژانویــهتــاا فــوبســاالنهبــراســاسشــاخصمیانگیــنماهانــهبــرایزغالســنگ

استرالیا

آفریقایجنوبی

اندونزی

2019

روسیه

کیلوگرم،2021 کیلوکالریبر فوباندونزیباارزشحرارتی4500

کیلوگرم،2019 کیلوکالریبر فوباندونزیباارزشحرارتی4500

کیلوگرم،2020 کیلوکالریبر فوباندونزیباارزشحرارتی4500

شکل 22:قیمتهایاسمینهادههایمنتخباستخراجزغالسنگدربازهزمانی)2019-2021(
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سوختدیزل موادمنفجره محصوالتفوالدی تایر

کارایاالتمتحدهآمریکا،شاخصقیمتیتولیدکننده منبع:آمارهایوزارت
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بررسی تقاضای زغال سنگ 
تا 2025

فصل پنجم

 Analysis and forecast to 2025, (Source:IEA, 2022)

برگرفتهاز:
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 اثر تحوالت 2022 بر تقاضای زغال سنگ
در اختــالل دلیــل بــه 2022 ســال در ســنگ زغــال بازارهــای
جریانهــایتجــاری،بــهشــدتمتزلــزلشــدهاســت.تقاضــادرایــن
کــهباالتریــن ســالبــارشــد1/2درصــدیبــه8میلیــاردتــنرســید
کــه شــد عنــوان ،2021 ســال گــزارش در اســت. تاریــخ در رکــورد
از یــا2023وقبــل تقاضــایجهانــیممکــناســتدرســال2022
ــاوجــودبحــران رســیدنبــهمقــدارثابــت،بــهاوججدیــدیبرســد.ب
کلــیدرســالجــاریبــدونتغییــرباقــی جهانــیانــرژی،چشــمانــداز
کننــد.حملــه راخنثــیمــی مــیمانــدوعوامــلمختلــفیکدیگــر
روســیهبــهاوکرایــن،تجــارتزغــالســنگ،ســطوحقیمتــیوالگوهــای
ــرارداد.قیمــت ــرخــودق عرضــهوتقاضــارادرســال2022تحــتتأثی
کــردوافزایــش ســوختهــایفســیلیدرســال2022افزایــشپیــدا
گازطبیعــیقابــلتوجــهتــربــود.ایــنامــرباعــثایجــادموجــی قیمــت
گزینههــایرقابــتپذیــردیگــرماننــدزغــالســنگدر ازتقاضــابــرای
برخــیمناطــقشــد.بــاایــنوجــود،قیمــتهــایبــاالیزغــالســنگ،
کاهشرشــداقتصادیجهان، اســتفادهازانــرژیهــایتجدیدپذیــرو
کلــیزغــالســنگدرســالجــاریاســت. کاهــشتقاضــای درحــال
کــه53درصــدازمصــرفجهانــیزغالســنگراتشــکیل درچیــن
کوویــد-19بــه مــیدهــدقرنطینــههــایســختگیرانهوطوالنــیمــدت
گذاشــتهاســت.در ــراقتصــادوتقاضــایزغــالســنگتأثیــر شــدتب
گرمــایچیــندرتابســتان،تقاضــای عیــنحــالخشکســالیومــوج
بــرقودرنتیجــهزغــالســنگراافزایــشداد.بیشــترینمصــرفزغــال
کمــی ســنگدرتولیــدبــرقاســتوانتظــارمــیروددرســال2022
کنــد.ازطــرفدیگــرانتظــارمــیرودمصــرف بیــشاز2درصــدرشــد
کاهــشتولیــدآهــنوفــوالددر زغــالســنگدرصنعــتبــهدلیــل

کنــد. کاهــشپیــدا بحبوحــهبحــراناقتصــادی،بیــشاز٪1
افزایش تولید برق جهانی  با زغال سنگ

گازطبیعــیمنجــربــهجایگزیــن درســال2022،قیمــتهــایبــاالی
ــا ــرقدراروپ ــرایتولیــدب گازطبیعــیب ــهجــای شــدنزغــالســنگب
جبــران بــرای خورشــیدی و بــاد انــرژی از اســتفاده چــون و شــد
کافــینبــود،تولیــدبــرقبــا کامــلتولیــدبــرقآبــیوهســتهایپاییــن
ــرق گازوزغــالســنگافزایــشیافــت.درچیــن،تولیــدب اســتفادهاز
گرمــا،تولیــدبــرقبــااســتفاده کــمدرتابســتانودرمیــانمــوج آبــی
اززغــالســنگرابــهمیــزانقابــلتوجهــیافزایــشدادودرمــاهاوت،
تولیــدبــرقبــااســتفادهاززغــالســنگنســبتبــهمــدتمشــابهســال
ــراواتســاعت ــهبیــشاز500ت ــابیــشاز15درصــدافزایــش،ب قبــلب
رســید.ایــنمیــزانتولیــدماهانــهبــرقازمجمــوعتولیــدســاالنهتمــام
کــه کشــورهابــهجــزهنــدوامریــکابیشــتراســت.درهنــدوچیــن،
ــهطــورمحــدودی گازب ــرقاززغــالســنگاســتواز ــدب عمــدهتولی
گازبــرتقاضــایزغــالســنگمحــدود اســتفادهمیشــود،اثــرقیمــت

ــورد ــهرک ــرزغــالســنگدرســال2022ب ــرقمبتنــیب ــدب اســت.تولی
گرفــت.ایــن جدیــدیخواهــدرســیدوازســال2021پیشــیخواهــد
ــرازتولیــدبــرقبــهدلیــلافزایــشقابــلتوجــهتولیــدبــرق رکــوردمتآث
کاهــشدرایــاالت درهنــدواتحادیــهاروپــا،افزایــشانــدکدرچیــنو

متحــدهاســت.
ناپایداری اروپا و زغال سنگ

کــهبیشــترینآســیبراازبحــرانانــرژی، اروپــایکــیازمناطقــیاســت
کمتــربــرقآبــیو گازروســیهمتحمــلشــد.تــوان بــاتوجــهبــهاتــکابــه
هســتهایبــهدلیــلشــرایطآبوهوائــیومشــکالتفنــیدرنیــروگاه
هــایهســتهایفرانســهفشــاربیشــتریرابــهسیســتمتولیــدبــرقدر
کشــورهایاروپایــیاســتفادهخــود کــرد.برخــی اتحادیــهاروپــاوارد
ــدوهمچنیــناســتقرار ــشدادهان ــالســنگراافزای ــرقزغ ــدب ازتولی
انــرژیهــایتجدیــدپذیــرراســرعتبخشــیدهانــدودربرخــیمــوارد،
افزایــشطــولعمــرنیــروگاههــایهســتهایرادردســتورقــرارداده
کافــی کــهبــهدلیــلنا گازومســائلی کمبــود انــد.بــهدلیــلنگرانــیاز
زغــال نیروگاههــای از برخــی داشــت وجــود تولیــدی بــرق بــودن
کــه کــهبســتهشــدهبودنــددوبــارهواردبــازارشــدهانــد.برقــی ســنگ
کشــورها-بــهجــزآلمــانبــا10 ازایــنطریــقواردمــدارشــددربیشــتر
گیــگاوات-قابــلتوجــهنبــود.پیــشبینــیمــیشــوداســتفادهاززغال
ــاتوجــه ــد.امــاب باقــیبمان ــاال ــیدرســطوحب ــادرمدت ســنگدراروپ
انرژیهــای توســعه و انــرژی وری بهــره بهبــود بــرای بــهتالشهــا
کاهــش کــهدرســال2024شــاهد تجدیدپذیــر،پیــشبینــیمــیشــود

تولیــدوتقاضــایزغــالســنگدراتحادیــهاروپــاباشــیم.
چین؛ بازیگر اصلی تقاضای جهانی زغال سنگ تا 2025

کــهتقاضــایجهانــیزغــالســنگدر2022 پیــشبینــیمــیشــود
کنــد. ــا2025ادامــهپیــدا ــنبرســدوت ــاردت ــهمقــداراشــباع8میلی ب
کنونــیانــرژیوابهامــات بــاایــنحــالبــاتوجــهبــهبحــرانهــای
یــاپائیــنازایــنمقــدارممکــناســت. موجــود،انحــرافروبــهبــاال
اقتصــاد در تغییــرات دلیــل بــه توانــد مــی مقــدار ایــن از انحــراف
جهانــی،شــرایطآبوهوائــی،قیمتهــایســوخت،سیاســتهــای
دولــتهــاوبســیاریمتغییرهــایدیگــرباشــد.توســعهچیــنممکــن
اســتبیشــترینتاثیــررابــرتقاضــایزغــالســنگداشــتهباشــد.چــون
ــرق ــوطمــیشــود.بخــشب ــهچیــنمرب ــیب نیمــیازتقاضــایجهان
چیــنیــکســوممصــرفزغــالســنگجهــانرابــهخــوداختصــاص
مــیدهــد.مصــرفزغــالســنگچیــندرســال2019افزایــشقابــل
ــاســال2025تحــتتاثیــر توجهــیداشــتوپیــشبینــیمــیشــودت
اســتفادهازانــرژیهــایتجدیــدپذیــرتقریبــاثابــتباقــیبمانــدوهــر
کنــد.تغییــرســاالنهمصــرف ســالتنهــا0/۷درصــدافزایــشپیــدا
ــاســال2025درشــکل)23(نشــاندادهشــده زغــالســنگچیــنت
کــهتولیــدبــرقتجدیــدپذیــرچیــندر اســت.پیــشبینــیمــیشــود
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کنــد. دوره2025-2022،حــدودًا1000تــراواتســاعتافزایــشپیــدا
کشــورژاپــناســت.مصــرفزغــالســنگ کنونــی کــهبرابــربــامصــرف
هنــدبــاافزایــشســاالنه6درصــد،ازســال200۷دوبرابــرشــدهاســت
کنــدوموتــورتقاضــایجهانــی کــهادامــهپیــدا وبــهنظــرمــیرســد
زغــالســنگباشــد.ازطرفــی،اســتفادهاززغــالســنگدرایــاالت
ــه کنــدوهمچنیــندراتحادی ــیخــودراطــیمــی ــدنزول متحــدهرون
کاهــشقابــلتوجهــیخواهــدداشــت.درســطح اروپــاتــاســال2025
جهانــیانتظــارنســلجدیــدیازانــرژیهــایتجدیــدپذیــرراداریــم
کــه90درصــدازمــازادتقاضــایالکتریســیتهتــاســال2025راپوشــش
قیمــت و ای هســته انــرژی تولیــد در انــدک افزایــش بــا میدهــد
گاز،تولیــدبــرقزغــالســنگتــاســال2025اندکــیافزایــش بــاالی
ــد کــهبتوان کــمانتشــار مییابــد.بنابرایــندرغیــابجایگزیــنهــای
گیرنــد، قــرار اســتفاده مــورد آهــن و فــوالد ماننــد بخشهایــی در
کــهمصــرفجهانــیدردورهپیــشبینــیثابــت پیــشبینــیمــیشــود

ــد. باقــیبمان
باالترین میزان تولید زغال سنگ در سال 2022

کننــدگانزغــالســنگدرجهــان چیــنوهنــد،بزرگتریــنمصــرف
تولیدکننــدگان بزرگتریــن همچنیــن کشــور دو ایــن هســتند. نیــز
کنــش وا در شــوند. مــی محســوب ســنگ زغــال واردکننــدگان و
کمتــرهنــد کمبــودعرضــه،چیــنوبــهمیــزان بــهافزایــشقیمــتو

افزایــش 2021 تابســتان از پــس را ســنگ زغــال داخلــی تولیــد
کــه رســید ماهانــه تولیــد رکــورد بــه مــارس2022،چیــن در داد. 
کلســالافزایــشتولیــد8درصــدیداشــته پیشبینــیمــیشــوددر
کاهــشمــیدهــد.دولــت کشــوررا کــهنیــازبــهوارداتایــن باشــد
بــه اقــدام مــدت بلنــد بــازه در واردات، کاهــش منظــور بــه هنــد
ــه800 ــارب ــرایاولیــنب ــردهاســتودرســال2021ب ک ــد ــشتولی افزای
میلیــونتــنرســید.پیشبینــیمــیشــودتولیــدهنــدتــاســال2025از
یــکمیلیــاردتــنفراتــررود.درمــورداندونــزی،ســومینتولیدکننــده
بــه 2022 ســال در تولیــد کــه رود مــی انتظــار نیــز جهــان، بــزرگ
ــش ــنافزای باالتریــنحــدخــودبرســد.صــادراتنقــشمهمــیدرای
تولیــدخواهــدداشــت.بــارشــدجزئــیدرایــاالتمتحــدهآمریــکاو
حتــیدراروپــا،تولیــدجهانــیزغــالســنگبــهبیــشاز8میلیــاردتــن
کــهبیشــترینمقــداردرطــول کنــد، درســال2022افزایــشپیــدامــی

تاریــخاســت.
تغییر روند تجارت جهانی زغال سنگ؛ تحریم های روسیه

و هــا یــکســریممنوعیــت ایجــاد باعــث اوکرایــن بــه روســیه تهاجــم
کشــورشــدهاســت.روســیه کشــورهاعلیهاین تحریمهایتوســطبســیاری
کننــدهزغــالســنگدردنیــااســتوتحریــمهــاباعــثتغییــر ســومینصــادر
ــهدنبــال ــاب ــاشــد،ت ــهخصــوصاروپ ــدارانوب ــیخری ــانتجــارتجهان جری
منابــعجایگزیــنباشــند.عــالوهبــرایــن،بــهدلیــلمحدودیــتخطــوط

شکل 23:تغییراتساالنهمصرفزغالسنگچینتاسال2025

زغالسنگمتالورژیکزغالسنگبخار)تولیدبرق(1
تغییراتدرمصرفزغالسنگزغالسنگبخار)غیرازبخشتولیدبرق(2

ن(
نت

یو
میل

(

1-Steamcoal)Power()زغالسنگمورداستفادهبرایتولیدبخاردرصنعتبرق(
2-Steamcoal)Non-Power()زغالسنگمورداستفادهبرایتولیدبخارغیرازصنعتبرق(
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کــهقبــاًلازطریــقراهآهــنبــه ریلــی،بخشــیازحجــمزغــالســنگروســیه
ــاحمــلمــی ــهاروپ ــاازبنــادرشــمالغربــیروســیهب ــاارســالمــیشــدی اروپ
کاهــش کــهمنجــربــه شــدامــکانحمــلبــهســمتشــرقیــاجنــوبرانــدارد
کمبــودزغــالســنگروســیهدراروپــاتــاحــد صــادراتروســیهشــدهاســت.
کنندگان کلمبیاوســایرتولید زیادیتوســطزغالســنگآفریقایجنوبی،
کــهســالرابــاممنوعیــت کوچــکماننــدتانزانیــاشــدهاســت.اندونــزی
کــرد،بــار صــادراتزغــالســنگبــاهــدفجبــراننیــازداخلــیخــودآغــاز
دیگــرانعطــافپذیــریخــودرانشــاندادوصــادراتخــودرابــهمنظــور
کســریروســیه،بــهاروپــاســوقداد.تولیــدآمریــکاتحــتتاثیــرموانــع جبــران
کاروحمــلونقــلصــادراتایــاالتمتحــده کمبــودنیــروی ســرمایهگذاری،
کاهــشخواهــدیافــت.در آمریــکاعلیرغــمقیمــتهــایبــاالیزغــالســنگ،
کاهشدادهاســتوبازارزغال عینحال،بارانوســیلدراســترالیاتولیدرا

ســنگراتحــتتاثیــرقــرارخواهــدداد.
توســعهتجــارتزغــالســنگحرارتــیومتالورژیــکتــاســال2025درشــکل

)24(و)25(نمایــشدادهشــدهاســت.
جنگ و رکوردهای قیمتی زغال سنگ در 2022 

گاز،قیمــت کنــارافزایــشنــرخ عــدمتعــادلدربــازارعرضــهوتقاضــادر
کــهســابقه کتبــر2021بــهبــهباالتریــنحــدی زغــالســنگرادرا
کنتــرل نداشــت،رســاند.تقریبــابالفاصلــه،چیــنوهنــدبــهمنظــور
بــازار،تولیــدخــودراافزایــشدادنــدوقیمــتهــابــهســرعتبــهســطوح

پاییــنتــرازآنبازگشــت.

کــهاندونــزیدرژانویــه2022صــادراتزغــالســنگراممنــوع زمانــی
کــرد،درحالــی کــرد،قیمــتهــایبیــنالمللــیمجــدداافزایــشپیــدا
کشــورپایدارتــر کــهقیمــتدرچیــنبــهدلیــلپایــداریدربــازارایــن
اواخــر اوکرایــندر بــه تهاجــمروســیه ایــنحــال، بــا  مانــد. باقــی
کــهمنتــجبــهافزایــشقیمــت گازشــد. فوریــهباعــثافزایــشقیمــت
زغالســنگتــارکــوردهــایجدیــدیدرمــاهمــارسوطــولتابســتان

شــد.
کمبــودانــرژیازافزایــشقیمتهــاحمایــت اثــرجنــگوریســک 
عرضــه، نگرانــی کاهــش دلیــل بــه تابســتان از هــا قیمــت کردنــد.
کــردهاســت.همچنیــنبارندگــیهــایاســترالیاقیمــت کاهــشپیــدا
کیفیــترابــهباالتــرازقیمــتزغــالســنگ زغــالســنگحرارتــیبــا
ککرســاند.ممنوعیــتاتحادیــهاروپــابــرایزغــالســنگروســیهاز
کاهــششــدیدقیمــت کــهباعــث گوســتاجــراشــد. آوریــلتــااوایــلآ

زغــالســنگروســیهشــد.
گذاری در  زغال سنگ عدم تمایل تولیدکنندگان برای سرمایه 

کتبــر2021درســطوحباالیــیقــراردارد.بعــداز قیمــتزغــالســنگازا
کــردنامنیتانــرژی،انتظار حملــهروســیهبــهاوکرایــنواهمیتپیدا
گــذاریبــررویمعــادنزغــالســنگمیرفــت.امــابه افزایــشســرمایه
کاهــش کــهتولیــدداخــلآنهــابــهمنظــور کشــورهایچیــنوهنــد جــز
وابســتگیبــهخــارجافزایــشیافتــهاســت،نشــانههاییازتغییــررونــد
گــذاریبــررویزغــالســنگدیــدهنمــیشــود. بــهســمتســرمایه

شکل 24:توسعهمعامالتزغالسنگمتالورژیکتاسال2025
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گــذارانوهمچنیــنشــرکتهــای دولــتهــا،بانــکهــاوســرمایه
گــذاریبــررویزغــالســنگو کمــیبــرایســرمایه معدنــیاشــتهای

بــهویــژهزغــالســنگحرارتــیدارنــد.
تغییر در مصرف منطقه ای جهان تا سال 2025

در ســنگ زغــال مصــرف گهانــی نا کاهــش از بعــد ،2021 ســال در
بــا  ،19 کوویــد- گیــری همــه تاثیــر تحــت آن از قبــل ســالهای
افزایــش6درصــدیبــه۷,929میلیــونتــنافزایــشیافــت.بــابازیابــی
ــهوابســتگیشــدیدی ک کشــورهایی ــهخصــوصدر ــویاقتصــاد،ب ق
گرایــشهــا ــد)ماننــدچیــنوهنــد(،موجــیاز ــهزغــالســنگدارن ب
گازطبیعــیمشــاهده بــهســمتجایگزینــیزغــالســنگبــهجــای
زغــال از افزایــش2/2درصــدیاســتفاده باعــث اتفــاق ایــن شــد.
ــن ــرقشــدومصــرفدرای ــدب ــهجــزتولی کاربردهــایب ــرای ســنگب
ــامصــرف53درصــد، حــوزهبــه2,585میلیــونتــنرســید.چیــنب
کلــی کننــدهزغــالســنگاســت.مصــرف کشــورمصــرف بزرگتریــن
کشــوربــا4/6درصــدافزایــشدرســال2021،بــه4,232میلیــون ایــن
ــهنیمــهاولســال2021 ــوطب ــهبیشــترینافزایــشمرب ک ــنرســید. ت
کننــده، مصــرف کشــور دومیــن عنــوان بــه هنــد، تقاضــای بــود.
بــارشــد14درصــدی)128میلیــون و افزایــششــدیدتریداشــت
تــن(همــراهبــود.همچنیــنتقاضــادرآمریــکابــا15درصــدافزایــش
)66میلیــونتــن(،درآلمــانبــا19درصــدافزایــش)26میلیــونتــن(
بــود. تــن(همــراه افزایــش)13میلیــون بــا12درصــد پرتغــال ودر
کاهــشتقاضــاروبــروبودنــد. کشــورهابــا کمــیاز همچنیــنتعــداد

کاهــش9درصــدی)9میلیــونتــن(را کــه ماننــدآفریقــایجنوبــی
داشــت.تغییــردرمصــرفمنطقــهایزغــالســنگدربــازهزمانــی
2025-2022درشــکل)26(نشــاندادهشــدهاســت.انتظــارمــی
ــارشــد ــادرســال2022،ب ــالســنگدردنی ــیزغ رودتقاضــایجهان
کــهنســبتبــه انــدک1/2درصــدیبــه8,025میلیــونتــنبرســد.
کمــیافزایــشرانشــان تقاضــای۷,99۷میلیــونتنــیدرســال2013،

میدهــد.
کننــدهاقتصــادجهانــیضعیــفتــراســت.پیــش کمتــرمنعکــس رشــد
بینــیمــیشــودرشــداقتصــادیجهــانبــهدلیــلبحــرانانــرژی،
بــا تــورمواختــاللدرزنجیــرهتامیــن3/2درصــدباشــد. افزایــش
ایــنوجــود،همگرایــیعوامــلازافزایــشتقاضــاحمایــتمیکنــد.
از اســتفاده ســمت بــه را کشــورها از تعــدادی گاز بــاالی قیمــت
و گرمــا مــوج داد.همچنیــن خواهــد ســوق ارزانتــر زغالســنگ
خشکســالیدربرخــیمناطــقجهــانمنجــربــهافزایــشتقاضــای
کــهبایــدتوســط کاهــشتولیــدبــرقآبــیخواهــدشــد.شــکافی بــرقو
نیــروگاههــایحرارتــیپــرشــود.عــالوهبــرایــنتولیــدبــرقهســتهای
کــه بــهویــژهدراروپــا،جایــی بــود، درســال2022بســیارضعیــف
فرانســهمجبــورشــدبخــشقابــلتوجهــیازنیــروگاههــایهســته
کنــد.بیشــترین ایخــودرابــهدلیــلتعمیــراتونگهــداری،تعطیــل
افزایــشتقاضــایزغــالســنگدرســالجــاریدرهنــدپیــشبینــی
کــهشــاهدرشــد۷درصــدی)۷0میلیــونتــن(،خواهــد مــیشــود
میلیــون 29 ( درصــد 6 اروپــا اتحادیــه تقاضــای آن از بعــد بــود.
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تــن(افزایــشخواهــدیافت.همچنیــنتقاضــادرچیــن0/4درصــد
تقاضــا افزایــش دلیــل یافــت. افزایــشخواهــد تــن( )18میلیــون
کــمبــرق گازطبیعــی،تولیــد کشــورهایاروپایــیقیمــتبــاالی در
ــرونگهــدارینیروگاههــایهســتهایاســت.همچنیــن ــیوتعمی آب
کاهــشقابــلتوجــه6درصــدیدرایــاالتمتحــدهآمریــکاپیــشبینــی
ــرزغــالســنگ میشــود.درآمریــکاجابجایــیازتولیــدبــرقمبتنــیب
کننــدگان گازادامــهخواهــدداشــتوتولیــد بــهســمتاســتفادهاز

کــممواجــههســتند. ــذاری گ ــاســرمایه زغــالســنگب
رکورد تولید برق مبتنی بر زغال سنگ در 2022

تغییــرتقاضــایجهانــیبــرقدربــازهزمانــی2025-2021درشــکل
ــه ــرقدرســال2021ب کلب )2۷(نشــاندادهشــدهاســت.تقاضــای
دلیــلبهبــودشــرایطاقتصــادیوشــرایطنامســاعدآبوهوایــی،
افزایــش8 برخــیمناطــق، یافــت.در افزایــش میــزان5.2درصــد
درصــدیدرهــردوبخــشحرارتــیوتولیــدبــرقاتفــاقافتــاد.بــا
ــرقدرســال ــیاقتصــاد،رشــدتقاضــایب کاهــشســرعترشــدجهان
کاهــشیافتــهاســت.رشــدتقاضــایبــرق 2022بــهحــدود3درصــد

ــوطمــیشــود. ــادربرخــیمناطــقمرب گرم ــوج ــهم ب

رشــدتقاضــایبــرقدرچیــنوهنــدباالتــرازرونــدجهانــیاســتو
کمبــود پیــشبینــیمیشــودبــهترتیــب4و۷درصــدافزایــشیابــد.
گازازتولیــدبــرقمبتنــیبــرزغــالســنگدرسراســرجهــان گازونــرخ
گازطبیعــی کــهقیمــت حمایــتمیکننــد.بــهویــژهدراتحادیــهاروپــا
گاز گــراناســت.درچیــنوهنــد، بــهدلیــلوابســتگیبــهروســیه
ــر گاز،ب ــاالی ــرقیمــتهــایب ــداردواث ــرقن نقــشمهمــیدرتولیــدب

تقاضــایزغــالســنگقابــلتوجــهنخواهــدبــود.
کشــورهایاروپایــیبرنامــهتعطیلــینیــروگاههــایتولیــد تعــدادیاز
بــرقمبتنــیبــرزغــالســنگرابــهتعویــقانداختــهانــد.پیــشبینــی
مــیشــودازســال2022تــا2025تقاضــایجهانــیبــرق2/8درصــد
)2,496تــراواتســاعت(افزایــشیابــد.انــرژیهــایتجدیــدپذیــر90
کــرد.اختــالفباقــیمانــده درصــدمــازادتقاضــاراتامیــنخواهنــد

گازطبیعــیپوشــشدادهخواهــدشــد. توســطزغــالســنگو
بیشــترینرشــدتقاضــایزغــالســنگدربخــشحرارتــیبــا۷،5و14
درصــدبــهترتیــبمربــوطبــهچیــن،هنــدوآفریقــایجنوبــیخواهــد
بــود.تولیــدبــرقمبتنــیبــرزغــالســنگدرآمریــکاواتحادیــهاروپــا
کاهــشخواهــدیافــت.درشــکل)28(، بــهترتیــب18و29درصــد

شکل 26:تغییردرمصرفمنطقهایزغالسنگ)2022-2025(
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داده نشــان ،2025 ســال تــا برآوردهــا و 2020 ســال از گاز قیمــت
شدهاست.

توقف عرضه جهانی زغال سنگ تا 2025
درشــکل)29-الــف(،تولیــدزغــالســنگدنیــادربــازهزمانــی2025-
2000نشــاندادهشــدهاســت.همچنیــندرشــکل)29-ب(،تغییــر
ــهتفکیــکنشــانداده ــاب درتولیــدزغــالســنگنقــاطمختلــفدنی
شــدهاســت.بــاوجــودبدتــرشــدنچشــمانــدازرشــداقتصــادی،
پیــشبینــیمــیشــودعرضــهجهانــیزغــالســنگدرســال2022بــه
ــهدلیــل ــرایزغــالســنگب ــراتقاضــاب باالتریــنحــدخــودبرســد.زی
گازبــاالمــیرود.چیــنوهنــددرپاســخبــهافزایــش بــاالرفتــننــرخ
کاهــشعرضــهروســیهبــهدلیــلتحریــمهــا،بــهافزایــش تقاضــاو
تولیــدزغــالســنگخــودادامــهمــیدهنــد.پیــشبینــیمــیشــود
کــهمیــزانمصــرفدنیــادرســال2022بــا5/4درصــدافزایــشبــه
کــهرکــوردجدیــدیمحســوبمــیشــودو 8318میلیــونتــنبرســد.
باالتــرازرکــورد2019اســت.ایــنمیــزانافزایــشمصــرفباالتــرازرشــد
3/9درصــدیتــا۷,888میلیــونتــندرســال2021وبعــدازبازیابــی

کووویــد-19اســت.رشــدمصــرفدرســال2021 اقتصــاددنیــابعــداز
کــهتولیــدخــودرا کشــورچیــنوهنــدپاســخدادهشــد. توســطدو
بــهترتیــببــهمیــزان153میلیــونتــن)4درصــد(و48میلیــونتــن
کــهمصــرفدر )6درصــد(افزایــشدادنــد.پیــشبینــیمــیشــود
ــااندکــیافزایــشنســبتبــهســال2022،بــهقلــهخــود ســال2023ب
ــا ــاســال2025تولیــدزغــالســنگب برســد.تخمیــنزدهمــیشــودت
ــامقــدار8,221میلیــونتــن،بــهســطحســال2022برســد. کاهــشت
تولیــدچیــنتقریبــاثابــتباقــیخواهــدمانــدورشــدپیوســتهتولیــد
کاهــشقابــلتوجــهدرمناطقــیماننــد درهنــد)128میلیــونتــن(،
آمریــکا)92میلیــونتــن(،اتحادیــهاروپــا)68میلیــونتــن(،اندونــزی
کــرد. )40میلیــونتــن(وروســیه)13میلیــونتــن(راجبــرانخواهــد

کاهش 7/4 درصدی تولید روسیه تحریم ها و 
تولیــدزغــالســنگاوراســیادرســال2021بــا4.۷درصــدافزایــشبــه
کننــدهایــنمنطقــهروســیه 564میلیــونتــنرســید.بزرگتریــنتولیــد
بــاتولیــد43۷میلیــونتــن)9درصــد(اســتوپــسازآنقزاقســتان
بــا103میلیــونتــنقــراردارد.تغییــراتتولیــدزغــالســنگروســیهدر

گازتا2025شکل 27:تقاضایمازادبرقجهانوتولیدبرقبهتفکیکمنبع)2021-2025( شکل 28:پیشبینیقیمت
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شــکل)30(نشــاندادهشــدهاســت.تولیــدزغــالســنگمنطقــهدر
کوتــاهمــدتبــهشــدتتحــتتأثیــرحملــه ســال2022وچشــمانــداز
گرفتــهاســت.پیــش ــرار ــاآنق ــهاوکرایــنومــواردمرتبــطب روســیهب
بینــیمــیشــودبــهدلیــلتنــشهــایژئوپلیتیکــیوتحریــمهــای
کاهــش اقتصــادیدرســال2022،تولیــدزغــالســنگاوراســیا٪4.6
کاهــش۷.4درصــدیروســیهمیشــود. کــهعمدتــًامربــوطبــه یابــد،
ــا کــهبــررویبازارهــایاروپــامتمرکــزبودنــدب کننــدگانروســی تولیــد
اعمــالتحریــمهــابــامســائلیدرارتبــاطبــاعرضــهمحصوالتشــانبــه
کوزبــاس دلیــلمحدویــتهــایریلــیشــرقمواجــههســتند.منطقــه
کــردهاســت. گوســت2022ثبــت 9درصــدافــتســاالنهراازژانویــهتــاآ
همچنیــنتقاضــایژاپــن،چیــنتایپــهوصــادراتبــهآســیاهــمدر
گــزارشوزارتاقتصــاد کــرد.بــراســاس کاهــشپیــدا نیمــهاول2022
کشــور،انتظــارمــیرودتولیــدزغــالســنگروســیه9درصــد ایــن

کنــد. کنــدوســپسدرســال2024مجــددارشــد کاهــشپیــدا دیگــر
ــاســال2025رفــع ــعزیرســاختیروســیهت پیشبینــیمــیشــودموان
کشــورهاازچیــنو کشــوربــهدلیــلواردات شــود.امــاتولیــدایــن
کاهــشداشــتهباشــد.تولیــدزغــالســنگقزاقســتان هنــد،3درصــد
درســال2022،بــهدلیــلتقاضــایباالتــراروپــابــهخصــوصپرتغــال،
بــا4/5درصــدرشــدبــه108میلیــونتــنخواهــدرســید.پیــشبینــی
کشــورتــاســال2025بــا3درصــد میشــودعرضــهزغــالســنگایــن

افزایــشبــه111میلیــونتــنبرســد.
بررسی روند قیمتی انواع  زغال سنگ  در 2022

نشــان ،)31( شــکل در مختلــف هــای ســنگ زغــال قیمــت رونــد
دادهشــدهاســت.قیمــتزغــالســنگحرارتــیپــسازســقوطبــه
2021 ســال در ،2020 ســال در اخیــر ســال 14 ســطح پایینتریــن
شــدیداافزایــشیافــت.بیشــترقیمــتهــایحرارتــیبیــنالمللــیدر

شکل 29 الف:تقاضایمازادبرقجهانیوتولیدبرقبهتفکیکمنبعتا2025

شکل 29 ب:تقاضایجهانیاضافیبرقوتولیدبرقبهتفکیکمنبعتا2025
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ــهنشــاندهنــده،عــدم ک ــوردتاریــخرســیدند. ــهباالتریــنرک کتبــرب ا
کمبــود کوویــد-19و تعــادلعرضــهوتقاضــابــهدلیــلبازیابــیبعــداز
بــرقدرچیــنوهنــدبــود.قیمتهــایفــوبنیوکاســلبــرایزغــال
بــر کیلوکالــری بــاارزشحرارتــی6000  بــاال گریــد بــا ســنگحرارتــی
ــهرقــمهــایبــیســابقه ــهترتیــبب ــرموقیمــتهــایAPI21ب کیلوگ
ــدچیــن،قیمــتهــا ــشتولی ــاافزای ــنرســید.ب ــرت 253و254دالرب
کــردوموجــودیانبــاربــهحالــتنرمــالبازگشــت.در کاهــشپیــدا
کــهدولــتاندونــزیتصمیــمبــهتعلیــقصــادرات ژانویــه2022زمانــی
گرفــت،قیمــتهــاینقطــهایزغــالســنگحرارتــیابتــداافزایــش
یافــت.درپایــانژانویــه،زغــالســنگمرغــوباســترالیابــا261دالر
ــود،در ــدب ــوردجدی ــهدرآنزمــانیــکرک ک ــنمعاملــهشــد. درهــرت
کــهقیمــتهــادراروپــا)API2(206،1دالردرهــرتــنبــود. حالــی
تهاجــمروســیهبــهاوکرایــنباعــثافزایــشسرســامآورقیمــتهــا
درسراســرجهــانشــدوبــهرکــورددیگــر380دالردرتــندرمــارس
افزایــش هــم اســترالیا ســنگحرارتــی زغــال قیمــت رســید. 2022
یافــت.درمقابــل،قیمــتوارداتازجنــوبچیــنبــهدلیــلتقاضــای
کمتــر،افزایــشتولیــدمنطقــهایوفرصــتخریــدبــاتخفیــفزغــال
گرمــا ــاپایــانفصــل گرفــت.ب کمتــرتحــتتأثیــرقــرار ســنگروســیه،
درنیمکــرهشــمالی،قیمــتجهانــیزغــالســنگحرارتــیدریایــیدر
کاهــشیافــت.درمــاهمــه،قیمــت کوتاهــی مــاهآوریــلبــرایمــدت
زغــالســنگاروپــاواســترالیادوبــارهبرگشــت.قیمــتزغــالســنگ

گریــدبــاالیاســترالیابــهرکــورد425دالردرتــندرمــاهمــی حرارتــی
رســید.درایــنزمــانشــرکتهــایآبوبــرقاروپــاوآســیاییشــرقی
بــهدنبــالزغــالســنگغیــرروســیبودنــدوســیل،تولیــدوحمــلو

ــرد. ک ــامشــکلمواجــه نقــلزغــالســنگدراســترالیاراب
کمتــر قیمــتوارداتزغــالســنگحرارتــیاروپــادراوائــلتابســتان
گازاروپــارا کــهروســیهجریــان ازاســترالیابــودامــادرژوئیــهزمانــی
بــا ارتبــاط فزاینــدهدر نگرانیهــای  یافــت. افزایــش کاهــشداد،
گازتوســطروســیه،شــرکتهــایبــرقاروپــارابــهخریــدبیشــتر قطــع
کــهمنجــربــهافزایــشقیمــتزغــالســنگ کــرد زغــالســنگترغیــب
تــا400دالربــرتــنشــد.همچنیــن،قیمــتزغــالســنگحرارتــی
ــدصعــودیخــودادامــهداد.دلیــل ــهرون ــاالیاســترالیاب کیفیــتب
ایــنرونــدصعــودیتقاضــایژاپــنوشــرایطنامســاعدآبوهوایــی
کشــورتاثیــرمنفــی کــهبــرصــادراتزغــالســنگایــن اســترالیابــود،
کیفیــتباالیاســترالیا گذاشــت.درســپتامبرقیمــتزغــالســنگبــا
کــهچهارمیــنرکــورددر12مــاهمحســوب بــه400دالربــرتــنرســید،

مــیشــد.
گاز ــهروســیه،قیمــت گازخــطلول کاهــششــدید ــاعلیرغــم دراروپ
کاهــشیافــت،زیــراایــنقــارهبیــشاز وزغــالســنگدرســپتامبر
انتظــاربــرایزمســتانآمــادهبــهنظــرمــیرســید.درنوامبــربــافــرا
گرمــا،قیمــتهــایاروپــاواســترالیارونــدنزولــیخــود رســیدنفصــل
گوســت،قیمــتوارداتزغــال تــاآ ازمــارس کردنــد. رامعکــوس

شکل 30:تغییردرتولیدزغالسنگنقاطمختلفروسیه)2021-2025(

غربشرقمرکز کل جمع

ن(
نت

یو
میل

(

ن(
نت

یو
میل

(

Source:AdaptedfromCRU)2022(,CoalCostModel)database(:منبع

گازدراروپااست. API2-1:شاخصیبرایتحویل
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ســنگحرارتــیدرجنــوبچیــنبــهدلیــلتولیــدداخلــیبیشــترو
کــرد.عــالوهبــرایــن،شــرکتهــای کاهــشپیــدا کمتــر، تقاضــای
کشــورهایواردکننــده،زغــالســنگروســیهرا چینــیماننــدســایر
گوســت کننــد.درمــاهآ بــاتخفیــفهــایقابــلتوجــهخریــداریمــی
وســپتامبر،بــهدلیــلتقاضــایوارداتقــویتــر،قیمــتوارداتاز

گرمــا کــهدلیــلآنمــوج کــرد. کمــیافزایــشپیــدا جنــوبچیــن
از بعــد کــه اســت ذکــر بــه الزم  بــود. آبــی بــرق تولیــد کاهــش و
ــا،قیمــت ــهاروپ گازطبیعــیدراتحادی افزایــشقابــلتوجــهذخایــر
ــر کمتــراز250دالرب زغالســنگفــوبنیوکاســلدربهمــنمــاهبــه

کــردهاســت1. کاهــشپیــدا تــن

شکل 31:قیمتهایاسمیانواعزغالسنگ)2020-2022(

کیلوگرم( کالریبر کیلو کیلوگرم(فوبنیوکاسل)6000 کالریبر کیلو کیلوگرم(آمستردام،روترداموآنتروپ)6000 کالریبر کیلو چین)5500

ن(
رت

الرب
)د

ArgusMediagroup:منبع

Investing.com:1-منبع
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ســال تــا زغــالســنگ عرضــه و تقاضــا بررســی بــه گــزارش ایــن در
حملــه ماننــد مهمــی تحــوالت اثــر و اســت شــده پرداختــه 2025
گرفتــه روســیهبــهاوکرایــنبــررویامنیــتانــرژیمــوردبررســیقــرار
کــهعلیرغــمشــوکهایمقطعــیماننــد اســت.پیشبینیمــیشــود
حملــهروســیهبــهاوکرایــن،تقاضــایجهانــیزغــالســنگتــاســال
اوجخــود بــه بــهســال2022، نســبت انــدک رشــد از بعــد و 2023
تجربــه را اندکــی کاهشــی رونــد 2025 ســال تــا آن از بعــد و برســد
8,025 بــه 2022 ســال در دنیــا مصــرف میــزان همچنیــن  کنــد.
ــر ــدیمحســوبمــیشــودوباالت ــوردجدی ــهرک ک ــنرســید ــونت میلی
ازرکــورد2019اســت.ایــنمیــزانافزایــشمصــرفباالتــرازرشــد3/9
بازیابــی از بعــد و 2021 درســال تــن میلیــون تــا۷،888 درصــدی
کوویــد-19اســت.رشــدمصــرفدرســال2021 اقتصــاددنیــابعــداز
کــهتولیــدخــودرا کشــورچیــنوهنــدپاســخدادهشــد توســطدو
ــهمیــزان153میلیــونتــن)4درصــد(و48میلیــونتــن ــهترتیــبب ب
)6درصــد(افزایــشدادنــد.مصــرفزغــالســنگدرســال2023بــا
اندکــیافزایــشنســبتبــهســال2022،بــهقلــهخــودخواهــدرســید.

کاهــش ــا ــاســال2025تولیــدزغــالســنگب تخمیــنزدهمــیشــودت
تــامقــدار8،221میلیــونتــن،بــهســطحســال2022برســد.تولیــد
چیــنتقریبــاثابــتباقــیخواهــدمانــدورشــدپیوســتهتولیــددرهنــد
کاهــشقابــلتوجــهدرمناطقــیماننــدآمریــکا )128میلیــونتــن(،
)92میلیــونتــن(،اتحادیــهاروپــا)68میلیــونتــن(،اندونــزی)40
کــرد. خواهــد جبــران را تــن( میلیــون 13( روســیه و تــن( میلیــون
امنیــت کــردن پیــدا اهمیــت و اوکرایــن بــه روســیه حملــه از بعــد
گــذاریبــررویمعــادنزغــالســنگ انــرژی،انتظــارافزایــشســرمایه
تولیــدداخــل کــه کشــورهایچیــنوهنــد بــهجــز امــا رفــت. مــی
کاهــشوابســتگیبــهخــارجافزایــشیافتــهاســت، آنهــابــهمنظــور
ــررویزغــال ــذاریب گ ــهســمتســرمایه ــدب نشــانههاییازتغییــررون
افزایــشقابــلتوجــهقیمــت از بعــد  ســنگمشــاهدهنمــیشــود.
گاز ذخایــر توجــه قابــل افزایــش بــا ،2022 ســال در ســنگ زغــال
فــوب گازطبیعــی،قیمــتزغــالســنگ کاهــشقیمــت اروپــاو در
کاهــشپیــدا کمتــراز250دالربــرتــن نیوکاســلدربهمــنمــاهبــه

کردهاست.

جمع بندی
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