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ملخص
ميزان الطاقة في الهند
الواقع والآفاق واالنعكا�سات على الدول الأع�ضاء
تعتب���ر الهند �إحدى الدول الرئي�س���ية الم�س���تهلكة للطاقة في العال���م حيث حلت في نهاية
العق���د الأول م���ن الق���رن الحادي والع�ش���رين محل اليابان كراب���ع �أكبر م�س���تهلك للطاقة في
العالم بعد ال�صين والواليات المتحدة الأمريكية ورو�سيا .وت�ضاعفت ح�صة الهند في �إجمالي
اال�ستهالك العالمي من الطاقة الأولية من  %2.2في عام � 1990إلى  %4.9في عام .2014
ويتوقع �أن تزداد الأهمية الن�س���بية للهند في ال�س���نوات القادمة ل�سببين رئي�سيين ،وهما حجم
الزيادة المتوقعة في عدد ال�سكان والنمو المتوقع لالقت�صاد الهندي.
وتواج���ه الهن���د تحديات �ض���خمة فيما يتعلق بتطوي���ر قطاع الطاقة فيه���ا ،وتنعك�س هذه
التحدي���ات بم���ا �أطلق عليه مجل�س الطاقة العالمي “المع�ض���لة الثالثي���ة” المتمثلة في توفير
الطاقة الآمنة النظيفة ب�أ�س���عار مقبولة .وت�س���عى �سيا�س���ة الطاقة في الهند �إلى تحقيق ثالثة
�أهداف رئي�سية ،وهي :الح�صول على الطاقة� ،أمن الطاقة ،وتغير المناخ.
 الح�صول على الطاقة :مازال نحو ربع �سكان الهند محرومين من القدرة على الح�صولعلى الطاقة الكهربائية.
 �أمن الطاقة :يحتل مو�ض���وع �أمن الطاقة موقعا مركزيا في �سيا�س���ة الحكومة .ويتحددمفهوم �أمن الطاقة بالن�سبة للم�س�ؤولين في الهند ب�أنه “يتحقق عندما يمكن توفير الطاقة �إلى
كل المواطني���ن بغ����ض النظر عن قدرتهم على الدفع بالإ�ض���افة �إل���ى تلبية طلبهم الفعلي على
الطاقة الآمنة والمنا�سبة لإ�شباع حاجاتهم المختلفة ب�أ�سعار تناف�سية في جميع الأوقات بدرجة
معينة من الثقة مع الأخذ بعين االعتبار االنقطاعات التي يمكن توقعها ب�صورة معقولة”.
 تغي � � ��ر المناخ :على الرغم من اعتراف الم�س����ؤولين الهنود بت�أثي���ر تغير المناخ �إال �أنه تم�إعطاء الأولوية �إلى التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
تدور هذه الدرا�س���ة حول خم�س���ة محاور رئي�سية ،وهي ميزان الطاقة ،توقعات ا�ستهالك
الطاقة ،الطاقة والبيئة ،الواردات وال�ص���ادرات النفطية ،وانعكا�س���ات الطلب الم�ستقبلي على
الطاقة في الهند على ال�صادرات البترولية من الدول الأع�ضاء.
3

ميزان الطاقة في الهند :الواقع والآفاق واالنعكا�سات على الدول الأع�ضاء
ملخص دراسة

�أوالً :ميزان الطاقة في الهند
� -1إنتاج الطاقة في الهند:
تمتلك الهند موارد محدودة من م�صادر الطاقة ،ويعتبر الفحم الم�صدر �شبه الوحيد
من م�صادر الطاقة الهايدروكربونية المتوفرة لدى الهند .وبلغ حجم احتياطيات الفحم
 60.6ملي���ار طن ف���ي نهاية عام  ،2014ويمثل ذلك  %6.8م���ن �إجمالي االحتياطيات
العالمية .وتوجد لدى الهند احتياطيات �ضئيلة من النفط والغاز الطبيعي.
وتنتج الهند �س���بعة �أنواع من الطاقة ،وهي :الفحم ،الطاقة الحيوية ،النفط ،الغاز
الطبيع���ي ،الطاقة الكهرومائي���ة ،الطاقة النووية ،والطاقة المتج���ددة .وازداد �إجمالي
�إنتاج الطاقة من هذه الم�ص���ادر ال�س���بعة بمعدل � %2.9س���نويا خالل الفترة -1990
 2012حيث ارتفع من ما يقارب  5.9مليون برميل مكافئ نفط يوميا (ب م ن ي) في
عام � 1990إلى  10.9مليون ب م ن ي في عام .2012
تطور �إنتاج الطاقة في الهند
(�ألف برميل مكافئ نفط في اليوم)

و�أ�صبح �إنتاج الفحم م�ؤخرا ي�شكل ما يقارب ن�صف �إجمالي �إنتاج الطاقة في الهند
�إذ ازداد �إنتاج���ه بمعدل � %4.2س���نويا ليت�ض���اعف من  2.1ملي���ون ب م ن ي في عام
� 1990إلى  5.2مليون ب م ن ي في عام  ،2012وبذلك ت�ص���اعدت ح�ص���ة الفحم في
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�إجمالي �إنتاج الطاقة من  %35.9في عام � 1990إلى  %47.8في عام .2012
وال تزال الطاقة الحيوية ت�شكل م�صدرا رئي�سيا من م�صادر �إنتاج الطاقة في الهند.
وارتفع �إنتاج هذه الطاقة بمعدل � %1.5سنويا لي�صل �إلى  3.7مليون ب م ن ي في عام
 2012بالمقارنة مع  2.7مليون ب م ن ي في عام .1990
وتنت���ج الهند كميات محدودة م���ن النفط الخام حيث لم يتجاوز حجم �إنتاجه 870
�ألف ب م ن ي في عام  .2012وعلى الرغم من ب�س���اطة حجم �إنتاج الغاز الطبيعي في
الهن���د �إال هذا الإنتاج قد ت�ض���اعف م���ن � 212ألف ب م ن ي في عام � 1990إلى 670
�ألف ب م ن ي في عام .2012
 -2ا�ستهالك الهند من الطاقة:
تعتم���د الهن���د عل���ى ثالثة م�ص���ادر رئي�س���ية ل�س���د احتياجاتها من الطاق���ة ،وهذه
الم�ص���ادر هي الفحم والطاقة الحيوية والنفط .وارتفع �إجمالي ا�س���تهالك الطاقة في
الهند بمعدل � %4.1سنويا لي�صل �إلى  15.8مليون ب م ن ي في عام  2012بالمقارنة
مع  6.5مليون ب م ن ي في عام 1990
ويعتبر الفحم الم�صدر الأ�سا�سي ل�سد احتياجات الطاقة في الهند حيث ت�ضاعف
حجم ا�س���تهالكه ب�أكثر من ثالث مرات خالل الفترة  2012-1990حيث ازداد بمعدل
� %5.4سنويا ليت�صاعد من  2.2مليون ب م ن ي في عام � 1990إلى  7ماليين ب م ن
ي في عام  .2012وبذلك ازدادت ح�صة م�ساهمة الفحم في �إجمالي ا�ستهالك الطاقة
في الهند من  %33.7في عام � 1990إلى  %44.3في عام .2012
ومازالت الهند تعتمد اعتمادا كبيرا على الطاقة الحيوية ،وازداد حجم ا�س���تهالك
هذا الم�صدر بمعدل � %1.5سنويا خالل الفترة  2012-1990ليرتفع من  2.7مليون
ب م ن ي �إلى  3.7مليون ب م ن ي.
وارتفع ا�ستهالك النفط في الهند بمعدل � %5سنويا خالل الفترة ،2012-1990
وبذلك فقد تزايدت م�س���اهمة النفط في تلبية متطلبات الطاقة من  %19.4في عام
� 1990إلى  %23.1في عام  .2012وقفز حجم ا�س���تهالك النفط من ما يقارب 1.3
مليون ب م ن ي في عام � 1990إلى ما يقارب  3.7مليون ب م ن ي في عام .2012
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تطور �إجمالي ا�ستهالك الطاقة في الهند
( �ألف برميل مكافئ نفط في اليوم)

 -3واردات الهند من الطاقة:
يغط���ي الإنت���اج المحل���ي م���ن الطاقة ف���ي الهند ما يق���ارب  %69.2م���ن �إجمالي
ا�س���تهالكها من الطاقة في عام  .2012وتت�ألف واردات الطاقة ب�ص���ورة �أ�سا�س���ية من
النفط الخام والفحم.
وت�ض���اعف حجم واردات الهند من الطاقة خالل الفت���رة  2012-1990ب�أكثر من
ت�س���ع م���رات حيث ازداد م���ن � 692ألف ب م ن ي في ع���ام � 1990إلى ما يقارب 6.3
مليون ب م ن ي في عام  .2012كما ت�ضاعف حجم واردات النفط الخام خالل الفترة
 2012-1990ب�أكثر من ثمان مرات ليرتفع من  425ب م ن ي في عام � 1990إلى ما
يق���ارب  3.8ملي���ون ب م ن ي في عام  .2012ونظرا العتماد الهند الكبير على الفحم
لت�س���يير عجلة اقت�ص���ادها فقد ت�ض���اعف حجم وارداتها من الفحم ب�أكثر من  21مرة
لي�صل �إلى  1.8مليون ب م ن ي في عام .2012
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تطور واردات الطاقة في الهند
(�ألف برميل مكافئ نفط في اليوم)

 -4اال�ستهالك النهائي من الطاقة في الهند:
ارتفع اال�ستهالك النهائي من الطاقة في الهند خالل الفترة  2012-1990بمعدل
� %3.3س���نويا ليت�ض���اعف من  5ماليين ب م ن ي في عام � 1990إلى  10.3مليون ب
م ن ي في عام .2012
والتزال الطاقة الحيوية تمثل الم�ص���در الرئي�س���ي من الطاقة التي يتم ا�ستخدامها
م���ن قب���ل الم�س���تهلك النهائ���ي في الهن���د ،وذلك على الرغ���م من تراجع ح�ص���تها في
اال�س���تهالك النهائي من �أكثر من الن�ص���ف ( )%53.5في عام � 1990إلى �أكثر من ثلث
( )%33.9هذا اال�ستهالك في عام .2012
وتعتبر المنتجات البترولية ثاني �أهم م�ص���ادر الطاقة الم�ستخدمة .وت�صاعد حجم
ا�ستهالك هذه المنتجات ب�صورة كبيرة خالل الفترة  2012-1990حيث ازداد بمعدل
� %5.1س���نويا ليت�ض���اعف بحوال���ي ثالث م���رات تقريبا �إذ ارتفع م���ن  1مليون ب م ن
ي ف���ي ع���ام � 1990إل���ى  3ماليي���ن ب م ن ي في عام  .2012وبذلك ارتفعت ح�ص���ة
المنتج���ات البترولية من اال�س���تهالك النهائي من  %20.1ف���ي عام � 1990إلى %29
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في عام  .2012ويحتل الفحم المرتبة الثالثة في اال�س���تهالك النهائي من الطاقة في
الهن���د حي���ث يلبي  %17.3من متطلبات الم�س���تهلك النهائي في ع���ام  .2012وازداد
اال�ستهالك النهائي من الفحم ب�صورة معتدلة ن�سبيا خالل الفترة  2012-1990حيث
ارتف���ع بمعدل � %3.5س���نويا لي�ص���ل �إلى حوالي  1.7ملي���ون ب م ن ي في عام 2012
بالمقارنة مع � 840ألف ب م ن ي في عام .1990
تطور اال�ستهالك النهائي من الطاقة في الهند ح�سب الم�صادر
(�ألف برميل مكافئ نفط في اليوم)

 -5اال�ستهالك القطاعي من الطاقة في الهند:
يوجد في الهند ثالثة قطاعات رئي�س���ية م�س���تهلكة للطاقة ،وهي القطاع المنزلي،
القطاع ال�ص���ناعي ،وقطاع الموا�ص�ل�ات .وي�شكل ما ت�ستهلكه هذه القطاعات %82.8
من �إجمالي اال�ستهالك النهائي من الطاقة في عام .2012
ويعتبر القطاع المنزلي �أكبر القطاعات االقت�ص���ادية ا�س���تهالكا للطاقة في الهند.
وارتفع ا�ستهالك هذا القطاع بمعدل � %1.8سنويا ليزداد من حوالي  2.5مليون ب م
ن ي في عام � 1990إلى ما يقارب  3.7مليون ب م ن ي في عام .2012
وي�أتي القطاع ال�صناعي في المرتبة الثانية من ناحية حجم ا�ستهالكه من الطاقة.
وارتفعت ح�ص���ة ه���ذا القطاع في �إجمالي اال�س���تهالك النهائي م���ن  %27.7في عام
� 1990إلى  %32.8في عام .2012
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و�س���جل قطاع الموا�صالت �أعلى وتائر النمو في ا�ستهالك الطاقة في الهند خالل
الفترة � 2012-1990إذ بلغ معدل النمو في ا�س���تهالكه � %5.9س���نويا حيث ت�ض���اعف
ب�أكث���ر م���ن ثالث مرات لي�ص���ل �إل���ى  1.5ملي���ون ب م ن ي في ع���ام  2012بالمقارنة
م���ع � 421أل���ف ب م ن ي ف���ي عام  .1990وعليه فقد ازدادت ح�ص���ة هذا القطاع في
اال�ستهالك النهائي من  %8.4في عام � 1990إلى  %14.4في عام .2012
ثانيا :توقعات ا�ستهالك الطاقة في الهند.
ت�ش���ير التوقع���ات المتعلق���ة بحج���م الطل���ب على الطاق���ة حتى ع���ام  2040طبقا
لل�سيناريوهات المختلفة لوكالة الطاقة الدولية �إلى الآتي:
 -1توقعات �إجمالي الطلب على الطاقة في الهند حتى عام :2040
م���ن المتوقع �أن يتراوح معدل الزيادة ال�س���نوية في الطل���ب على الطاقة في الهــند
خـــالل الفتــــرة  2040-2020ما بين  %2.8ح�س���ب �س���يناريو ال�سيا�س���ات الجديدة
لي�صل �إلى  35.3مليون ب م ن ي في عام  ،2040و  %3.2ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات
الراهنة ،لي�صل �إلى  39.1مليون ب م ن ي.
توقعات الطلب على الطاقة في الهند ح�سب ال�سيناريوهات المختلفة
(�ألف برميل مكافئ نفط في اليوم)
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�آ� -سيناريو ال�سيا�سات الجديدة:
من المتوقع �أن يت�ضاعف �إجمالي الطلب على الطاقة في الهند طبقا لهذا ال�سيناريو
من  20.2مليون ب م ن ي في عام � 2020إلى  35.3مليون ب م ن ي في عام .2040
و�س���تتم تلبية هذا الطلب ب�صورة �أ�سا�سية من الفحم ويليه النفط ثم الطاقة الع�ضوية.
وبناء على هذا ال�س���يناريو ف�إن ح�ص���ة الهند في �إجمالي الطلب العالمي الم�س���تقبلي
�س���ترتفع ب�ص���ورة تدريجية وم�س���تمرة من  %5.9في عام � 2012إلى  %6.7في عام
 2020ث���م �إل���ى  %8.2في عام  2030ث���م �إلى  %9.6في عام  .2040والأمر نف�س���ه
ينطبق على كل من الطلب على النفط والغاز الطبيعي حيث �س���ترتفع ح�ص���ة الهند في
�إجمال���ي الطلب العالم���ي على النفط من  %4.2في ع���ام � 2012إلى  %5.3في عام
 2020ثم �إلى  %9.1في عام  .2040كما �ستنخف�ض ح�صتها في الطلب العالمي على
الغاز الطبيعي من  %4.2في عام � 2012إلى  %2.2في عام  2020ثم �س���ترتفع �إلى
 %3.9في عام .2040
توقعات الطلب على الطاقة في الهند ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الجديدة
(�ألف برميل مكافئ نفط في اليوم)

ب� -سيناريو ال�سيا�سات الراهنة:
يمث���ل هذا ال�س���يناريو ا�س���تمرار العم���ل بال�سيا�س���ات المعتمدة حالي���ا نظرا لعدم
الح�ص���ول على الت�ش���ريعات الالزمة .و�س���يزداد �إجمالي الطلب على الطاقة في الهند
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ح�س���ب هذا ال�س���يناريو من  20.8مليون ب م ن ي في عام � 2012إلى  39.1مليون ب
م ن ي ف���ي ع���ام  .2040ويت�س���م هذا ال�س���يناريو بزيادة االعتماد على الفحم ب�ص���ورة
خا�ص���ة ،وعلى بقية الم�صادر الأخرى ب�صورة عامة ،وذلك مقابل تراجع ح�صة الطاقة
الع�ضوية .ووفقا لهذا ال�سيناريو �ستزداد ح�صة الفحم من  %45.7من �إجمالي الطلب
على الطاقة في عام � 2020إلى  %48.1في عام  .2040و�س���ترتفع ح�ص���ة النفط من
� %23.8إلى  ،%26كما �سترتفع ح�صة الغاز الطبيعي من � %7.1إلى .%9.5
وم���ن المتوقع �أن تزداد ح�ص���ة الهن���د في �إجمالي الطلب العالمي الم�س���تقبلي من
 %6.7ف���ي ع���ام � 2020إل���ى  %9.7في عام  .2040و�ست�ش���هد الهن���د بناء على هذا
ال�س���يناريو زيادة ملمو�س���ة في الطلب على كل من النفط والغاز الطبيعي بالمقارنة مع
الطلب العالمي الذي �سيرتفع بمعدل  %0.8بالن�سبة للنفط و بمعدل  %2بالن�سبة �إلى
الغ���از الطبيع���ي مقابل ارتفاع طلب الهند بمع���دل  %3.8و  %4.8على التوالي .وبناء
على هذه التوقعات �س���ترتفع ح�ص���ة الهند في �إجمالي الطلب العالمي على النفط من
 %5.4ف���ي ع���ام � 2020إلى  %9.5في عام  .2040كما �س���ترتفع ح�ص���تها في الطلب
العالمي على الغاز الطبيعي من  %2.3في عام � 2020إلى  %3.9في عام .2040
توقعات الطلب على الطاقة في الهند ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الراهنة
( �ألف برميل مكافئ نفط في اليوم)
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 -2توقعات الطلب على م�صادر الطاقة في الهند حتى عام :2040
�آ  -الفحم:
م���ن المتوق���ع �أن ي�ش���هد الطلب عل���ى الفحم تط���ورات متباينة ب�ص���ورة كبيرة تبعا
لل�س���يناريوهات المذكورة �آنفا �إذ �س���يت�أرجح الطلب عليه ما بين الزيادة ب�صورة معتدلة
ح�س���ب ال�سيا�س���ات الجديدة والزيادة ب�ص���ورة ملمو�س���ة ح�س���ب �س���يناريو ال�سيا�سات
الراهنة .و�سيتراوح معدل النمو ال�سنوي في الطلب عليه ما بين  %2.7ح�سب �سيناريو
ال�سيا�س���ات الجديدة لي�ص���ل �إلى  15.4مليون ب م ن ي عام  2040و  %3.5ح�س���ب
�سيناريو ال�سيا�سات الراهنة لي�صل �إلى  18.8مليون ب م ن ي.
ب  -النفط:
من المتوقع �أن ينمو الطلب على النفط بمعدل  %3.1ح�س���ب �سيناريو ال�سيا�سات
الجدي���دة لي�ص���ل �إلـــــ���ى 8.7مليــــــ���ون ب م ن ي عام  ،2040وبمعدل  %3.7ح�س���ب
�سيناريو ال�سيا�سات الراهنة لي�صل �إلى  10.1مليون ب م ن ي.
ج  -الطاقة الع�ضوية:
م���ن المتوق���ع �أن ينمو الطلب على الطاقة الع�ض���وية خالل الفت���رة 2040-2020
بمعدالت ب�سيطة .و�سيتراوح الطلب على الطاقة الع�ضوية في عام  2040ما بين 4.4
مليون ب م ن ي ح�س���ب �س���يناريو ال�سيا�سات الراهنة ،و  4.6مليون ب م ن ي �سيناريو
ال�سيا�سات الجديدة.
د  -الغاز الطبيعي:
م���ن المتوق���ع �أن ينم���و الطلب عل���ى الغاز الطبيع���ي خالل الفت���رة 2040-2020
بمعدالت تتراوح ما بين  %4.6طبقا ل�س���يناريو ال�سيا�س���ات الجديدة لي�ص���ل في عام
� 2040إلى  3.5مليون ب م ن ي ،و  %4.8طبقا ل�س���يناريو ال�سيا�س���ات الراهنة لي�صل
�إلى  3.7مليون ب م ن ي.
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ثالثا :الطاقة والبيئة في الهند
م���ن المتوق���ع �أن يزداد حجم انبعاثات غاز ثاني �أك�س���يد الكرب���ون في الهند خالل
الفترة  2040 - 2012بمعدل �س���نوي يتراوح ما بين  %3ح�س���ب �سيناريو ال�سيا�سات
الجديدة و  %3.7ح�س���ب �س���يناريو ال�سيا�س���ات الراهنة .وت�ش���كل االنبعاثات الناجمة
ع���ن ح���رق الفحم في الهن���د الجزء الأعظم من هذه االنبعاث���ات في عام  2012حيث
�شكلت ما يقارب من  %70من �إجمالي حجم هذه االنبعاثات في حين بلغت االنبعاثات
الناجمة عن حرق النفط والغاز الطبيعي  %25و  %5على التوالي.
رابعا :التجارة الخارجية للهند في مجال النفط الخام والمنتجات البترولية
تعتبر الهند من الدول الم�ستوردة ال�صافية من النفط الخام� ،إال �أنها في الوقت ذاته
تعتبر من الدول الم�صدرة ال�صافية من المنتجات البترولية اعتبارا من عام .2006
 -1واردات الهند من النفط الخام والمنتجات البترولية:
ارتفع���ت واردات الهن���د م���ن النف���ط الخام م���ن حوالي  1.2ملي���ون ب/ي في عام
� 2000إلى حوالي  4.5مليون ب/ي في عام � .2013أما من ناحية المنتجات البترولية
فقد طر�أت عليها تحوالت ملمو�س���ة �إذ تحولت الهند اعتبارا من عام  2006من دولة
م�ستوردة �صافية من المنتجات البترولية �إلى دولة م�صدرة �صافية من هذه المنتجات.
 -2الدول الرئي�سية التي ت�ستورد منها الهند النفط الخام:
تطورت واردات الهند من النفط الخام من  1.6مليون ب/ي خالل ال�سنة المالية
� 2002-2001إل���ى  3.4ملي���ون ب/ي خ�ل�ال ال�س���نة المالي���ة  .2012-2011وفي
الوق���ت نف�س���ه ارتفع حجم واردات الهند م���ن النفط الخام من الدول الأع�ض���اء من
� 898أل���ف ب/ي �إل���ى م���ا يربو ع���ن  2ملي���ون ب/ي .وبذلك ارتفعت ح�ص���ة الدول
الأع�ض���اء في �إجمالي واردات الهند من النفط الخام خالل هذه الفترة من %56.8
�إلى  .%59.2وتوجد �أربع دول �أع�ض���اء رئي�س���ية في مجال واردات الهند من النفط
الخام ،وهذه الدول هي ال�سعودية ،العراق ،الكويت ،والإمارات .وت�شكل واردات الهند
من هذه الدول الأربع �أكثر من ن�صف (� )%52.5إجمالي وارداتها خالل ال�سنة المالية
 .2012-2011وتعتبر ال�س���عودية ال�ش���ريك الأ�سا�سي للهند فيما يتعلق بوارداتها من
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النفط الخام �إذ ت�ش���كل هذه الواردات  %18.9من �إجمالي واردات الهند في ال�س���نة
المالية  .2012-2011وازدادت واردات الهند من ال�س���عودية بمعدل � %8.3س���نويا
حيث ارتفعت من � 292ألف ب/ي في ال�س���نة المالية � 2002-2001إلى � 651ألف
ب/ي خالل ال�سنة المالية  .2012-2011كما يعتبر العراق ال�شريك الرئي�سي الثاني
حيث ت�ضاعف حجم واردات الهند منه ب�أكثر من �ست مرات �إذ ارتفعت هذه الواردات
من � 76ألف ب/ي �إلى � 483ألف ب/ي ،وبذلك �أ�صبحت هذه الواردات تمثل %14
من �إجمالي واردات الهند .وت�أتي الكويت في المرتبة الثالثة �ض���من الدول الأع�ض���اء
حي���ث ازدادت واردات الهن���د منها بمعدل � %3س���نويا لت�ص���ل �إل���ى � 355ألف ب/ي
في ال�س���نة المالية  2012-2011بالمقارنة مع � 264ألف ب/ي في ال�س���نة المالية
.2002-2001
توجد عمليا دولة واحدة من الدول الأع�ضاء ت�صدر الغاز الطبيعي �إلى الهند وهي
دولة قطر .وبلغ �إجمالي حجم ال�ص���ادرات القطرية �إلى الهند  15.4مليون متر مكعب
في عام .2013
واردات الهند من النفط الخام من الدول الأع�ضاء في �أوابك
(�ألف ب/ي)
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خام�س��ا :انعكا�سات الطل��ب الم�ستقبلي على الطاقة ف��ي الهند على �صادرات
النفط والغاز الطبيعي من الدول الأع�ضاء
م���ن المتوق���ع �أن يت���راوح حجم الزي���ادة في الطل���ب على الطاقة ف���ي الهند خالل
الفترة  2040 - 2020ما بين  15.1مليون ب م ن ي ح�س���ب �س���يناريو ال�سيا�س���ات
الجديدة و 18.3مليون ب م ن ي ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الراهنة .و�سيتراوح حجم
الزيادة في الطلب على النفط ما بين  4مليون ب م ن ي ح�س���ب �س���يناريو ال�سيا�سات
الجديدة و  5.2مليون ب م ن ي ح�س���ب �س���يناريو ال�سيا�س���ات الراهنة� .أما بالن�س���بة
�إلى حجم الزيادة في الطلب على الغاز الطبيعي ف�س���تتراوح ما بين  2مليون ب م ن ي
ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات الجديدة و  2.2مليون ب م ن ي ح�سب �سيناريو ال�سيا�سات
الراهنة.
وينط���وي كل من �س���يناريو ال�سيا�س���ات الجديدة و�س���يناريو ال�سيا�س���ات الراهنة
على زيادة ملمو�س���ة ف���ي الطلب على كل من النفط والغاز الطبيعي .وي�ش���ير هذان
ال�س���يناريوهان �إل���ى �أن حج���م الزيادة على النفط �س���يتراوح ما بي���ن  5.2-4مليون
ب/ي ،كم���ا �س���يتراوح حجم الزيادة في الطلب على الغ���از الطبيعي ما بين 2.2-2
مليون ب م ن ي.
وانطالق���ا من ه���ذه التوقعات ،وفي ظل ع���دم احتمالية زي���ادة الإنتاج المحلي،
وا�س���تنادا �إلى الأنماط ال�س���ائدة للتوزيع الجغرافي لم�س���توردات الهند ،عالوة على
الإمكانيات البترولية ال�ض���خمة للدول الأع�ض���اء وقربها الجغراف���ي من الهند ف�إنه
م���ن المتوق���ع �أن ت�س���تحوذ الدول الأع�ض���اء عل���ى حوالي  %60من حج���م الزيادة
ف���ي طل���ب الهند م���ن النفط .وبن���اء على ذلك يتوق���ع �أن يتراوح حج���م الزيادة في
�ص���ادرات الدول الأع�ض���اء من النفط �إلى الهند ما بين  3.1-2.4مليون ب/ي من
النفط الخام� ،أي �أن �إجمالي حجم �ص���ادرات النفط من الدول الأع�ض���اء �إلى الهند
�س���يتراوح م���ا بين  5.0 - 4.4مليون ب/ي في ع���ام  2040بالمقارنة مع حوالي 2
مليون ب/ي في عام .2012-2011
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�ساد�سا :اال�ستنتاجات
تو�صلت الدرا�سة �إلى اال�ستنتاجات التالية:
�أ -الو�ضع الحالي
•�أ�ص���بحت الهند رابع �أكبر م�س���تهلك للطاقة في العالم بعد ال�ص���ين والواليات
المتحدة الأمريكية ورو�س���يا .وت�ض���اعفت ح�صة الهند في �إجمالي اال�ستهالك
العالم���ي من الطاق���ة الأولية من  %1.4في ع���ام � 1990إلى  %4.7في عام
.2013
•يتوقع �أن تزداد الأهمية الن�سبية للهند في ال�سنوات القادمة ل�سببين رئي�سيين،
وهم���ا حج���م الزيادة المتوقع���ة في عدد ال�س���كان والنمو المتوقع لالقت�ص���اد
الهندي.
•تواجه الهند تحديات �ضخمة فيما يتعلق بتطوير قطاع الطاقة فيها ،وتنعك�س
ه���ذه التحديات بم���ا �أطلق عليه مجل�س الطاقة العالمي “المع�ض���لة الثالثية”
المتمثلة في توفير الطاقة الآمنة والنظيفة ب�أ�سعار مقبولة.
•تمتلك الهند موارد محدودة من م�ص���ادر الطاقة ،ويعتبر الفحم الم�صدر �شبه
الوحيد من م�صادر الطاقة الهيدروكربونية المتوفرة لدى الهند.
•تنت���ج الهند �س���بعة �أنواع م���ن الطاقة ،وهي :الفحم ،الطاق���ة الحيوية ،النفط،
الغ���از الطبيع���ي ،الطاقة الكهرومائي���ة ،الطاقة النووية ،والطاق���ة المتجددة.
وازداد �إجمالي �إنتاج الطاقة من هذه الم�ص���ادر ال�س���بعة بمعدل � %2.9سنويا
حيث ارتفع من ما يقارب  5.9مليون ب م ن ي في عام � 1990إلى  10.9مليون
ب م ن ي ف���ي ع���ام  .2012ويغط���ي الإنتاج المحلي م���ن الطاقة في الهند ما
يقارب  %69.2من �إجمالي ا�ستهالكها من الطاقة في عام .2012
•ت�صاعدت ح�صة الفحم في �إجمالي �إنتاج الطاقة من  %35.9في عام 1990
�إلى  %47.8في عام  .2012وما تزال الطاقة الحيوية ت�شكل م�صدرا رئي�سيا
من م�صادر �إنتاج الطاقة في الهند.
•يعتبر الفحم الم�ص���در الأ�سا�س���ي ل�س���د احتياج���ات الطاقة ف���ي الهند حيث
ت�ضاعف حجم ا�ستهالكه ب�أكثر من ثالث مرات خالل الفترة .2012-1990
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•ارتف���ع ا�س���تهالك النفط في الهند بمعدل � %5س���نويا خ�ل�ال الفترة -1990
 ،2012وبذل���ك فقد تزايدت م�س���اهمة النفط في تلبي���ة متطلبات الطاقة من
 %19.4في عام � 1990إلى  %23.1في عام .2012
•يوجد في الهند ثالثة قطاعات رئي�سية م�ستهلكة للطاقة ،وهي القطاع المنزلي،
القطاع ال�ص���ناعي ،وقطاع الموا�صالت .وي�ش���كل ما ت�ستهلكه هذه القطاعات
 %82.8من �إجمالي اال�س���تهالك النهائي من الطاقة في عام  .2012و�س���جل
قطاع الموا�ص�ل�ات �أعلى معدالت النمو في ا�س���تهالك الطاقة حيث ت�ضاعف
ب�أكث���ر من ثالث مرات لي�ص���ل �إل���ى ما يقارب  1.5ملي���ون ب م ن ي في عام
 2012بالمقارنة مع � 421ألف ب م ن ي في عام .1990
•ت�ضاعف حجم واردات النفط الخام ب�أكثر من ثمان مرات ليرتفع من  425ب
م ن ي ف���ي ع���ام � 1990إلى ما يقارب  3.8ملي���ون ب م ن ي في عام .2012
وارتفع���ت واردات الهن���د من النفط الخام من  1.6مليون ب/ي خالل ال�س���نة
المالية � 2002-2001إلى  3.4مليون ب/ي خالل ال�سنة المالية -2011
 .2012وفي الوقت نف�س���ه ارتفع���ت واردات الهند من النفط الخام من الدول
الأع�ض���اء من � 898أل���ف ب/ي �إلى ما يربو عن  2ملي���ون ب/ي .وتوجد �أربع
دول �أع�ض���اء رئي�س���ية م�ص���درة للنفط �إلى الهند ،وهذه الدول هي ال�سعودية،
العراق ،الكويت ،والإمارات .وت�ش���كل واردات الهند من هذه الدول الأربع �أكثر
من ن�صف (� )%52.5إجمالي وارداتها خالل ال�سنة المالية .2012-2011
•توجد دولة واحدة من الدول الأع�ض���اء ت�صدر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي
�إلى الهند وهي دولة قطر .وبلغ �إجمالي حجم ال�ص���ادرات القطرية �إلى الهند
 16.2ملي���ار مت���ر مكع���ب في عام  ،2014بالإ�ض���افة �إلى كميات ب�س���يطة من
كل م���ن اليمن والجزائر والإمارات وعمان ،بل���غ �إجماليها حوالي  1مليار متر
مكعب.
ب :الو�ضع الم�ستقبلي
•من المتوقع �أن يتراوح معدل الزيادة ال�سنوية في الطلب على الطاقة في الهند
خ�ل�ال الفترة  2040-2020ما بي���ن  %2.8و  .%3.2وطبقا لهذه المعدالت
�س���يتراوح حج���م الطلب على الطاق���ة في عام  2040ما بي���ن 39.1 - 35.3
مليون ب م ن ي.
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•من المتوقع �أن يتراوح الطلب على الفحم في عام  2040ما بين 18.8 -15.4
مليون ب م ن ي .كما �س���يتراوح الطلب على النفط ما بين  10.1 -8.7مليون
ب م ن ي .و�س���ينمو الطلب على الغاز الطبيعي ما بين  3.7 -3.5مليون ب م
ن ي.
•من المتوقع �أن يتراوح ح�صة القطاع ال�صناعي من �إجمالي اال�ستهالك النهائي
من الطاقة ما بين  %42 -38في عام  .2040و�ستتراوح ح�صة قطاع المباني
من الطاقة ما بين .%27.9 -26.1
•�س���يلعب قطاع الموا�ص�ل�ات دورا محوريا فيما يتعلق باال�ستهالك الم�ستقبلي
من الطاقة في الهند �إذ �س���يكون للم�س���ار الذي �سيتبعه ا�ستهالك هذا القطاع
انعكا�سات مبا�شرة وملمو�سة على �إجمالي اال�ستهالك النهائي في عام .2040
و�سي�ص���ل حجم ا�س���تهالك هذا القط���اع في عام � 2040إلى م���ا بين 6.7 -6
مليون ب م ن ي.
•يتوق���ع �أن يت���راوح حجم الزيادة في الطلب عل���ى النفط خالل الفترة -2020
 2040م���ا بين  5.2 -4مليون ب م ن ي .و�س���يتراوح حجم الزيادة في الطلب
على الغاز الطبيعي ما بين  2.2 -2مليون ب م ن ي.
•ويتوقع �أن يتراوح حجم الزيادة في �ص���ادرات الدول الأع�ض���اء من النفط �إلى
الهن���د في ع���ام  2040ما بين  3.1-2.4مليون ب/ي .وعليه يتوقع �أن ي�ص���ل
�إجمالي حجم �صادرات هذه الدول �إلى الهند ما بين  5.0 - 4.4مليون ب/ي
في عام  2040بالمقارنة مع حوالي  2مليون ب/ي في الوقت الحا�ضر.
و�أخي���راً ،ونظ���را للأهمي���ة الن�س���بية الم�س���تقبلية المتوقع���ة للهن���د م���ن النواحي
اال�س���تراتيجية واالقت�ص���ادية والبترولي���ة ،وما ت�ش���كله الهند من مجال حيوي و�س���وق
�ض���خمة لل�ص���ادرات البترولية (نفط خ���ام ،منتجات نفطية ،وغ���از طبيعي) من الدول
الأع�ض���اء ،ف�إن الدرا�س���ة تو�ص���ي ب�إيالء هذه ال�س���وق الواعدة اهتماماً �أكبر من الدول
الأع�ضاء في الم�ستقبل.
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