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ســرمایهگذار یهای جدیــد عــراق در پروژههــای
نفــت ،گاز و انرژیهــای تجدیدپذیــر

شرايط غيرطبيعی حاكم بر بازار گاز طبيعی
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هفته

سبد اوپك

تغییرات نسبت به
هفته قبل (درصد)

وست تگزاس

)دالر در بشکه(

تغییرات نسبت به
تغییرات نسبت به
برنت موعددار
هفته قبل (درصد)
هفته قبل (درصد)

هفته منتهی به  13آگوست 2021

70.71

-1.8

68.31

-1.7

70.99

-2.2

هفته منتهی به  20آگوست 2021

68.12

-3.7

65.07

-4.7

68.43

-3.6

هفته منتهی به  27آگوست 2021

69.97

2.7

67.61

3.9

70.7

3.3

هفته منتهی به 3سپتامبر2021

71.75

2.5

69.12

2.2

72.62

2.7

هفته منتهی به10سپتامبر2021

71.52

-0.3

68.96

-0.2

72.06

-0.8

مدیرمسئول :دکترمحمد صادق جوكار
		
ناظر علمی :مهرزاد زمانی

دبیر علمی :دکتر غالمعلي رحيمي
ويراستار علمی :مهندس عباس يعقوبي

چالشهــای مهــم بخــش انــرژی هنــد در
ســال 2021

اقتصاد

بازا

تحوالت بــازار نفت در هفته منتهی به 10
سپتامبر 2021

تحلیــل و بررســی جایــگاه ســرمایهگذاری حــوزه
انرژیهــای فســیلی در برنامــه راهبــردی كســب و كار
شــركتتوتال
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فراتر از انرژی؛ تشویق کربنزدایی از
طریق اقتصاد چرخشی(بخش دوم)

فناو ری ان رژی
محیط زیست
و
نمودار قیمت نفت برنت و وست تگزاس در بورس آیس و نایمکس در  10سپتامبر 2021

نمودار روند هفتگی ذخیرهسازیهای نفت خام آمریکا(میلیون بشکه)
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تحلیــل هفتگی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Survey

اقتصاد انرژی
ســرمایهگذار یهای جدیــد عــراق در
پروژههــای نفــت ،گاز و انرژیهــای
تجد ید پذ یــر

میادیــن نفتــی در مناطــق کرکــوک ،بغــداد ،بصــره ،میســان و

نصیریه را به شــرکتهای بزرگ مانند بیپی و انی اعطا نموده و
قراردادهایی نیز به امضا رســانیدهاند و همچنین عراق در حال

مذاکــره با شــرکت  CNOOCچیــن در خصوص ازدیاد برداشــت

 150چــاه در میــدان برزکان بــا هزینه تخمینــی  160میلیون دالر
است.

از مهمتریــن دســتاوردها در صنعــت نفــت و گاز عــراق در ســال

عراق تمایل به اجرای پروژههــا در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر

میلیــون بشــکه در روز در جــوالی  2021بــه  3.054میلیــون

عضــو اوپــک خواســته اســت تــا اهــداف و برنامههــای خــروج از

درآمدنفتــی  6.5میلیارد دالری با قیمت متوســط بشــکهای 69

تجدیدپذیــر و تمرکــز بــر سیاســتها و فناوریهــای کمکربــن

 2021میتــوان بــه افزایــش صــادرات نفت کشــور عــراق از 2.9

دارد ،به طوریکه دولت عراق از تولیدکنندگان نفت و کشورهای

بشــکه در روز در آگوســت 2021اشــاره داشــت 1کــه منجــر بــه

ســوختهای فســیلی و ورود بــه پروژههــای انرژیهــای پایــدار

دالر را برای کشــور عراق به همراه داشــت .عراق شرایط کاری و

حامی منافع زیســت-محیطی را در نظر گیرند .در ماههای اخیر

بخشــیده و شرایطی را مهیا کرده است تا تغییر مقررات مربوط

برای توسعه پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر در سالهای آتی

تولید نفت این کشــور به ميزان  8میلیون بشــکه در روز تا سال

نیروگاههــای خورشــیدی به میــزان حداکثر  2گیــگاوات برق که

در راســتای تحــوالت اخیــر در عــراق ،چندیــن شــرکت نفتــی

( )1ورود شــرکتهای بــزرگ و بینالمللــی نفــت و گاز بــه عرصه

دادهاند و این کشــور نیز به دنبال کســب و حفظ موقعیت بهتر

( )2بینیازی کشــور عراق به برق ایران در سالهای آتی

تجدیدپذیر است .در این راستا شرکت فرانسوی توتال در حال

قصد رهبری کشورهای نفتی و عضو اوپک در زمینه انرژیهای

نفت،2فــرآوری و تولیــد بیشــتر گاز،3کمــک بــه حضــور مؤثر در

انرژیهای خورشیدی و دیگر انرژیهای جایگزین است.

امنیــت حضور شــرکتهای بینالمللی بزرگ را در کشــور بهبود

کشــور عــراق چندین توافق بــا بازیگــران بینالمللی نفــت و گاز

بــه ســرمایهگذاری خارجــی در بخــش نفــت در جهــت افزایــش

امضا کرده اســت .ماننــد قرارداد با پتروچاینا به منظور توســعه

 2027محقق گردد.

این مورد حاوی دو پیام است؛

ســرمایهگذاری هایــی در کشــور عــراق در زمینــه انــرژی انجــام

پروژههای انرژی تجدیدپذیر عراق

در بــازار نفت و گاز و همچنین تحولی عظیم در بازار انرژیهای

از طرفی میتواند این هشدار را نيز درپی داشته باشدکه عراق

ســاخت و اجرای چهار پروژه بزرگ انرژی شامل ازدیاد برداشت

تجدیدپذیر را دارد ،زیرا در حال همکاری با ابرقدرتهای توسعه

بازار گاز منطقه و تأســیس نیروگاه انرژی خورشیدی در جنوب

عــراق بــا قــرارداد  27میلیون دالری اســت کــه انتظار مــیرود تا
قبل از پایان ســال  2021شــروع به کار نمایند .در ماه آگوســت،
شــرکت بی پی به همراه پتروچاینا یک ســرمایهگذاری مشــترک

بــه منظــور بهرهبــرداری میــدان نفتــی رومیــا در عــراق را اعالم
نمودنــد .ایــن میــدان نفتی توســط شــرکت دولتی انــرژی بصره

و بــا بودجــه بیپی قابلیــت اجــرا دارد و بی پی امیدوار اســت که

ســرمایهگذاری مشــترکی در راســتای کاهــش انتشــارگازهای
گلخانهای ،پروژههای کمکربن و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر
نیــز انجام گردد .در راســتای این اهداف همچنیــن دولت عراق

مجوز بهرهبرداری ،حفر چاههای جدید و بهبود ازدیاد برداشت
 .1میزان تولید نفت عراق در ماه جوالی سال  4.18 ، 2020میلیون بشکه در روز بوده است که در حدود  150هزار بشکه باالتر از نقطه توقف اوپک میباشد و بعد از
عربســتان بیشترین تولید نفت در بین کشورهای عضو اوپک را داراست.
 .2تولید نفت در میدان نفتی آرتاوی از  85000بشــکه در روز به  210.000بشــکه در روز افزایش یابد.
 . 3ســطح تولید گاز به  300میلیون فوت مکعب در روز برسد.
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رخدادهای انرژی
تحوالت بازار انرژی
بــود .اطالعــات منتشــر شــده توســط اداره اطالعــات انــرژی

شرايط غير طبيعی حاكم بر بازار گاز طبيعی

ایاالت متحده نشــان میدهد که گازطبیعی موجود در ذخایر

زیرزمینــی ایــن كشــور در هفتــه گذشــته  7/4درصــد کمتــر از
میانگین پنج ســال گذشــته و تنهــا اندکی بیش از حجم آن در

ســال  2018بوده اســت ،یعنی زمانی که ذخایر گازطبیعی این

حجم ذخیرهســازی ســوخت [گازطبیعی ] در سطح جهانی در

كشور در كمترین میزان تاریخی خود قبل از ورود به زمستان

بــا توجــه به شــرایط موجود ،كاهــش دمای هــوای بیش از حد

این سئوال مطرح میشــود كه چگونه در چنین شرایطی قرار

سطح نازلی قرار دارد ،در حالی که قیمتها افزایش یافتهاند.
متعــارف در زمســتان حتــی در برخی از نقاط جهــان ،میتواند
ســطح قیمتها را بیــش از این نیز افزایش دهد.

قرار داشته است.

گرفتیــم؟ مصــرف گازطبیعــی در ایــاالت متحــده عامــل ایجاد
ایــن شــرایط نبوده اســت ،بــر اســاس گــزارش اداره اطالعات

ســطح بــاالی قیمتهــا و ســطح قابــل توجــه تقاضــای جهانی

انــرژی ایــاالت متحــده  ،مصــرف گاز طبیعــی این كشــور تا ماه

بازارها نماید ،در حالی که ســطح ذخیرهسازی گازطبیعی این

افزایــش تقاضــای جهانــی گاز بــوده اســت .بــه گفتــه اســتن

گازطبیعی ،باعث شــده که ایاالتمتحده ،گاز بیشــتری روانه

كشــور ،تناســبی برای ورود به فصل زمستان ندارد.

ژوئن مطابق با ســطح مصرف سال  2020بود ،مشكل اصلی،
براونــل ،تحلیلگر  ، Argus Mediaبه طــور معمول گازطبیعی

شــرایط كنونــی بازارهــای گازطبیعــی جهــان ،این امــكان را در

مــازاد بــر مصــرف داخلی در تابســتان كه بــه بازارهــای جهانی

بــه ســبک اوپــک و بــا هماهنگــی میــان خــود ،بــازار را كنتــرل

میگــردد .بــا توجه به این موضــوع كه ایاالت متحــده ،ظرفیت

قیمــت گازطبیعــی در هنری هاب ایاالت متحــده ،به حدود 5

توجهی در بازارهای جهانی وجود داشــت ،این ذخیرهسازی تا

اختیار تولیدكنندگان گاز قرار داده تا با اعمال ساز و كارهائی

نمایند.

(به صورت  )LNGصادر نمیشــود ،بــه ذخائر زیرزمینی تزریق
مایــع ســازی خــود را افزایــش داده و از طرفــی تقاضــای قابــل

دالر در هر میلیون  Btuرســیده كه نســبت به ســال گذشــته،

كنون اتفاق نیفتاده اســت .بر اســاس اطالعات منتشــر شــده

گاز در هنــری هــاب از  4دالر در هــر میلیــون  Btuگذشــت،

درصد گازطبیعی تولیدی خود را صادر کرده كه حدود  41درصد

عمــا قیمتهــای باالتــر گازطبیعــی را نویــد مــیداد .بررســی

علیرغــم رونــد مناســب واردات  LNGآســیا و اروپــا در ســال

بیش از دو برابر شده است .هنگامی که در اوایل اوت قیمت

بــا توجه بــه فاصلــه زمانــی طوالنــی تا پیــك مصرف زمســتان،
قیمتهــای گاز در دیگــر بازارهــای جهــان ،میــزان افزایــش

بیشــتری را نشــان میدهــد ،قیمــت قــرارداد آتیهــای شــرق
آســیا چهار برابر ســال گذشــته اســت ،در حالی که قیمت تك
محموله گازطبیعی در بازار اروپا پنج برابر زمان مشــابه ســال
گذشــته است ،در هر حال قیمت گازطبیعی در این دو بازار از

 18دالر در هــر میلیون  Btuنیز فراتر رفته اســت.

توسط  ، EIAایاالت متحده در نیمه اول سال جاری ،تقریبا 10
بیشــتر از حجم صادرات سال قبل این كشور بوده است.

جاری ،این مناطق به احتمال زیاد نیاز به واردات حجم بیشتر

 LNGجهــت افزایش ذخیرهســازی خــود برای فصل زمســتان

خواهنــد داشــت .تولیدكننــدگان  LNGغیرآمریکایی به دلیل
مشــکالت مختلــف مربــوط بــه تعمیــر و نگهــداری تاسیســات

خــود ،امــكان عرضه بیشــتر گازطبیعــی به بازارهــای جهانی را

نداشــتهاند .در چنیــن شــرایطی اروپــا در وضعیــت نامطلوبی

قیمــت گاز طبیعــی در بــازار اروپــا معمــوال کمتــر از قیمتهای

در آســتانه ورود بــه زمســتان قــرار دارد ،زیــرا رونــد صــادرات

افزایــش یابــد .آناتــول فیگین  ،مدیر ارشــد تجاری در شــركت

منطقه ،کند شــده است.

آسیاســت ،امــا بــرای جذب تــك محمولههــای  LNGبایســتی
( Cheniere Energyصادرکننــده  LNGدر ایــاالت متحــده)

میگوید« :آســیا و اروپا در ارائه قیمــت باالتر به محمولههای

 ،LNGدر هــر لحظه بــا یكدیگر رقابت نزدیك دارند».

گاز روســیه بــه عنــوان بزرگتریــن تأمینکننــده گازطبیعی این

سامر موسیس تحلیلگر  ، S&P Global Plattsخاطرنشان کرد
که آســیا هنوز باید بیش از حد معمول طی ماههای ســپتامبر و

اکتبر گاز ذخیرهسازی نماید تا بتواند ذخائر گاز خود را به سطح

با در نظر گرفتن این واقعیت که ذخیرهســازیهای گازطبیعی

مطلوبــی در زمســتان برســاند .در همین حــال ،طبق آمــار ارائه

آتی اســت ،ســطح قیمتهــای موجــود نگرانکنندهتر خواهد

گذشــته است و درماه سپتامبر در کمترین حد خود قرار دارد.

ایاالت متحده كمتر از نیاز این كشــور برای گذراندن زمستان

شده ،ذخائرگازطبیعی اروپا  16درصد کمتر از میانگین پنج سال
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شــرایط بازارهــای گاز جهــان در ســه ماهه آخر ســال جــاری به

آیا تا زمســتان شاهد واكنشی از جانب آنها خواهیم بود ؟

ســرمای زمســتان امســال چقدر شــدید خواهد بود ،روسیه با

ســال گذشــته تا اوایل نوامبــر ،باید تقریبــا  90/4میلیارد فوت

برخــی مــوارد غیــر قابــل كنتــرل بســتگی دارد ،از جملــه اینکــه
چه ســرعتی خــط لوله جنجالــی  Nord Stream 2را راه اندازی
خواهد كرد و آیا این كشــور جریان صادرات گازطبیعی خود به

اروپا را احیا میکند یا خیر.

مکعــب در هفته به ایــن ذخائر تزریق گردد که این حجم 40/6

درصد بیشــتر از میانگین تزریق پنج ســال گذشته خواهد بود.
این امر مســتلزم افزایش ســریع تولید داخلی این كشور است

وقــوع یک زمســتان شــدید در ایاالت متحــده میتوانــد به این

که با توجه به شرایط كنونی ،بهسختی قابل انجام خواهد بود.

سرســخت بازارهای تشنه گاز آسیا و اروپا تبدیل شود .آقایان

چندانی در این زمینه انجام نشده و روند تولید در سطح نسبتا

معنــا باشــد که بــازار داخلــی گاز این كشــور میتواند بــه رقیب

تولیدکننــدگان گازطبیعــی اعــام کردهانــد کــه ســرمایهگذاری

براونــل و لــوک جکســون ،تحلیلگــران S&P Global Platts

ثابتــی ادامه خواهد داشــت .بــه گفته بیکر هیوز ،شــركتهای

در ســطوح فعلــی خود باقی بمانــد ،قیمت هنری هــاب باید به

به تدریج تعــداد دکلهای حفاری خود را افزایش دادهاند ،اما

بــرای تامین تقاضای داخلی ایاالت متحده فراهم گردد .چنین

کمتر از تعداد آن در ســال  2019است.

اعتقاد دارند كه اگر قیمت گاز طبیعی در بازارهای اروپا و آسیا

بیــش از  10دالر در هــر میلیــون  Btuافزایــش یابد تــا انگیزهای
ســطح قیمتی از سال  2008به بعد در ایاالت متحده مشاهده

نفتــی تولیدكننده گاز همــراه و نیز تولیدکننــدگان گازطبیعی،

تعــداد دکلهــای فعال این دو گــروه به ترتیــب  45و  34درصد
یــک زمســتان شــدید حتــی در ایــاالت متحــده (بــدون در نظــر

نشــده ،با این توضیح كه ســطح تولید داخلی گاز این كشور در

گرفتن دیگر مناطق) ،به این معنی است که بازیگران بازارهای

آقــای جکســون بیــان میكند ســه تا چهار ماه اســت کــه قیمت

افزایــش بســیار شــدید قیمــت گازطبیعــی ،تصمیمــات قاطع و

ســال  2008حدود  40درصد كمتر از حال حاضر بود.

گازطبیعــی در حال افزایش اســت ،اما تولیدکننــدگان تا كنون

در ایــن زمینه واكنشــی نشــان ندادهاند .مســاله این اســت كه
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برای رسیدن سطح ذخیرهسازی ایاالت متحده به متوسط پنج

گاز جهــان نیــاز خواهنــد داشــت تــا بــه منظــور پیشــگیری از

سریعی اتخاذ نمایند.

تحوالت سیاستهای راهبردی و ژئوپلیتك
مداخلــهی نامتعارف و بی ســابقه ی چین در
بازار جهانی نفت
چین در ســال گذشــته مانند ســایر کشــورها به دنبال شیوع
کوید  19رکود شــدیدی را تجربه کرد .اما به ســرعت خود را با
شــرایط تطبیق داده و در پی جبران رکود برآمد .اکنون نیز به
دنبال شــیوع نوع دلتای کوید مانند اکثر کشورهای جهان با
تــورم فزاینــده و همچنیــن کمبود مــواد اولیه روبرو اســت .از
طــرف دیگر ،نا اطمینانی که در اقتصاد جهانی وجود دارد نیز
موجب کند شــدن مســیر رشد این کشور شده است .در این
شــرایط چین استراتژی جديدی را در برنامهی خود قرار داده
اســت که قبال آن را تجربه نکرده بــود و به عبارتی مداخله در
بازار جهانی محسوب می شود .
چیــن کــه اخیــرا بیشــترین مــازاد تجــاری را بــه نام خــود ثبت
کرده است با افزایش  25درصدی صادراتش نسبت به سال
گذشــته ،میزان صادرات خود را به بیش از  294میلیارد دالر
رسانده است .در حالیکه این ارقام بیانگر استحکام اقتصاد
چین اســت ،امــا احتمال شــکنندگی زیــر بنای اقتصــاد چین
در چنــد مــاه گذشــته به دلیــل افزایش هزینههــای انرژی که
مانعــی بــرای تولیــد اســت ،وجــود دارد .تجمــع كاالی توليــد
شــده در كارخانههای چین ،به بیشــترین میــزان خود در 13

خطر کاهش تولید نفت لیبی

بــه دنبال جنــگ قدرت سیاســیون در لیبــی ،تولید نفت در
ایــن کشــور بــا خطــر ســقوط مواجــه بــوده و تهدیــدی برای
ثبــات نســبی ایــن کشــور مــی باشــد .در پــی ایــن اتفــاق ،با
توجه به قیمت نفت که باالی  70دالر می باشد ،هم بخش
قابــل توجهــی از درآمــد کشــور لیبــی بــا مخاطــره روبرو می
شــود و هم دشــواریهایی در بــازار جهانی نفــت بوجود می
آید .علت ایــن بحران اختالف بین محمد عون وزیر نفت و
مصطفی ســاناال مدیر شــرکت ملی نفت لیبی عنوان شــده
اســت .چندیــن ســال اســت کــه تاسیســات بــزرگ تولید و

ســال گذشته رسیده اســت که این امر موجب کاهش تولید
در کارخانههــا شــده اســت .از طــرف دیگــر کاهــش تقاضــای
داخلی به دلیل محدودیتهای کوید  19نیز مشــهود اســت.
بــا افزایش هزینههای انــرژی ،عملکرد تولید نیــز تحت تاثیر
زیــادی قــرار گرفتــه اســت .بــرای مقابلــه بــا ایــن چالشهــا،
ایــن کشــور ذخایر نفت خــود را به بــازار داخلــی عرضه کرده
اســت .ایــن اقــدام چین به منظــور کاهش قیمــت نفت برای
پاالیشــگاههای داخلی انجام شده است .در این راستا مدیر
ذخایر غذایی و اســتراتژیک چین نیز به این نکته تاکید کرده
است که دومین اقتصاد بزرگ جهان از ذخایر نفت خام خود
کــه  220میلیــون بشــکه برآورد می شــود ،اســتفاده کــرده تا
فشار افزایش قیمت مواد اولیه را کاهش دهد.
بســیاری از اقتصاد دانان معتقد هستند که این اقدام عمدی
چیــن ،بــرای اثرگــذاری بــر بــازار نفت بــوده اســت .چــرا كه به
دنبال این اقدام نفت برنت با  1/36دالر کاهش مواجه شــد.
شواهد بیانگر آن است که ایاالت متحده و چین تمایل ندارند
محدوده ی قیمتی  70تا  75دالر برای هر بشــکه نفت برنت ،
نقض شــود چرا که قیمتهای بیشــتر از این محدوده صنایع
کلیــدی آنهــا را به خطــر می انــدازد .البتــه استراتژیســتهای
معتبــر جهان اعتقاد دارنــد که رکود قیمت ایجاد شــده در پی
این اقدام ،کوتاه مدت اســت و مانند سایر مداخالت چین در
انواع بازارهای کاالیی ،نمی تواند به طور کامل در مکانیزم بازار
نقص دائمی ایجاد کند.
صادرات نفت لیبی توســط ســاناال کنترل میشود و محمد
عــون تأثیــر چندانــی بــر صنعت نفت این کشــور نــدارد .در
واقع رئیس شــرکت ملی نفت لیبی عمال بخش انرژی این
کشــور را اداره کــرده و امضــا کننــدهی توافقنامههای نفتی
بیــن المللــی و نماینــدهی لیبــی در جلســات ســازمان اوپك
بوده اســت .به ایــن ترتیب فشــار وزارت نفت بــرای كنترل
بیشــتر ،باعث ایجاد این بحران شــده است .مشكل اصلی
ایجــاد شــده این اســت كه لیبی بــه عنوان كشــوری كه بعد
از دورهای طوالنی از تعارضات توانســته بــود تولید نفت را
با ســه برابر ســازی نســبت به  ،2020به  1.2میلیون بشكه
در روز برســاند ،بــا توقــف صادرات در ســه ترمینــال اصلی
خــود مواجه شــده و همچنین تهدیداتی بــرای توقف تولید
حتــی در بزرگتریــن میدان نفتی این كشــور میدان شــراره
نیز وجود دارد.
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در  8ســپتامبر یكی از مقامات رسمی لیبی اعالم كرد كه این
اختالالت ممكن اســت باعث كاهش  800هزار بشكه تولید
نفــت در روز شــود .قابــل ذكر اســت كه یــك دولــت انتقالی
رهبری لیبی را تا ماه دســامبر در دســت دارد .اگر انتخابات
مسالمت آمیز برگزار شود ،ممكن است به فرآیندهایی تحت
نظــارت ســازمان ملل بــرای پایان رســمی دشــمنیها در این
كشــور بیانجامد .در همین زمینه نخســت وزیر عبدالحمید
ی بین دو طرف بوده است.
دبیبه به دنبال ايفای نقش میانج 
در این بین ســناال به علت حفظ ظرفیــت تولید نفت لیبی با
وجود تهديد تأسيســات نفتی توســط گروههای مسلح برای
تقاضاهای سیاسی و اقتصادی ،برای خود جایگاه بینالمللی
معتبری فراهم كرده اســت .در حالیكه در شــركت ملی نفت
لیبــی ،عــون عموما شــخصیتی مختلكننده شــناخته شــده
كه از جايگاه خود برای بحرانهای سیاســی و فنی بهره برده
اســت .نكتــه قابل توجه در این بین این اســت كــه هنوز هم
مقــام وزارت گرچــه قدرت سیاســی كافی برای حذف ســناال
ندارد ،ولی میتواند با كمك متحدان شــرقی ،از قدرت قبایل
برای بستن ترمینالهای نفتی استفاده كند زیرا كه ساكنین
جنــوب و شــرق لیبی بــرای مدتهای مدیــد از توزیــع نابرابر
درآمدهای نفتی ناراضی بودهاند.
حال راهحل این مســئله چه میتواند باشد؟ مسلما اختالل
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در جریــان صادرات نفتی كه تقریبا تمام درآمد خارجی لیبی
را فراهــم میكنــد ،میتواند صلح نســبی این كشــور را از بین
بــرده و تالشهــای این كشــور برای بازســازی را دچار چالش
كند ولی هنوز هیچ مســیر آشكاری برای جلوگیری از بحران
بیشــتر وجــود نــدارد .واضــح اســت كــه همپوشــانی اداری
شــدیدی بیــن وزارت نفــت و شــركت ملــی نفــت وجــود دارد
و تــا زمــان تغيير دولت انتقالی مشــخص نیســت كه چگونه
میتوان این مسئله را حل نمود .نكته اینجاست كه حل این
مســئله بــه میــزان زیادی به شــرایطی كــه در چند مــاه آینده
پیــش خواهــد آمــد بســتگی دارد .اگــر اعتراضــات بــه توقف
كامل صادرات نفت بیانجامد ،دیگر مسئله به سادگی قابل
حل نخواهد بود.

تحوالت محیط زیست و فناوری
 Gastech Hydrogenاولین و بزرگترین
رویــداد جهانــی هیــدروژن بعنــوان
راهحــل انــرژی پــاك

كــه گاز ،ســوخت دوران گذار انرژی و همچنین ســوخت آینده با

انتشار كم كربن است و برای كربن زدایی بخش انرژی میبایست

تكنولوژیهــای با انتشــار كم كربن بــرای گاز و همچنین ،CCUS

هیدروژن و ذخیره انرژی توسعه یابند .تنها با توسعه قابل توجه

این تكنولوژیها میتوان اثر مهمی در دوران گذار انرژی داشت.

 Gastechبه عنوان بزرگترين برگزاركننده نمایشگاه و كنفرانس

ایشــان بیــان كردنــد كــه چنیــن تمركــزی بــر هیــدروژن در ایــن

 Gastech Hydrogenرا برگــزار خواهــد كــرد و جایــگاه هیدروژن

دولتها ،شــركتها و مشاركتكنندگان به ظرفیتهای بالقوه

سپتامبر  2021روی خواهد داد و از طرف وزارت انرژی و زیرساخت

شــركت  Baker Hughesرا در جایــگاه یــك شــركت كلیدی گذار

مصــرف كننــدگان و عرضه كنندگان را دور هم گــرد آورده و مرتبط

در راســتای گــذار بــه دورنمــای جدیــد انــرژی ضــروری اســت كــه

ایجــاد یك پایــگاه جهانی بــرای دور هــم آوردن رهبــران صنایع در

بــر مبنای اهــداف تعیین شــده وظایــف خــود را برای رســیدن به

كه نقش اصلی را در دورنمای جدید انرژی بازی میكنند.

تعامل بین صنعت گاز جهان و سیاستگذاران ،پیشروان تجارت

جهانــی در حــوزه گاز ،LNG ،هیــدروژن و صنعــت انــرژی ،رویــداد

كنفرانــس بســیار دلگــرم كننده اســت و اكنــون زمانی اســت كه

را بعنوان ســوخت پاك پر رنگ میكند .این رویداد از  21تا  23ماه

هیدروژن بپردازند .بعد از دهها سال توسعه تكنولوژی هیدروژن

امارتحمایتمیشود.اینرویدادسیاستگذاران،تولیدكنندگان،

انرژی قرار داده است.

میكند تا توسعه بازار هیدروژن را تسهیل كند .همچنین موجب

دولتهــا و صنایــع بــا یكدیگــر همــكاری كننــد تــا مطمئن شــوند

حركت به سمت سوختهای با انتشار صفر و یا كربن كمتر است

اقتصاد كربن كم انجام میدهند Gastech .به عنوان زمینهساز

هیــدروژن به عنوان یك راه حل كلیــدی تغییر اقلیم و ضرورت

و مبدعان ،به دولتها و صنایع كمك میكند سیری در پیچیدگی

بالقوه باال متداول شده است Gastech Hydrogen .سوخت

روند ،چالشها و شوكهای بازار گاز هستند.

كــه شــركتهای فعــال در زنجیــره ارزش هیــدروژن آخریــن

هزار مشــاركت كننده داشته باشد كه شامل تصمیمگیرندگان

 Lorenzo Simonelliرئیس شركت  Baker Hughesاز حمایت

میباشد.

كربنزدایــی شــناخته شــده و بــه عنوان انــرژی پاك بــا ظرفیت

گذار انرژی داشــته باشــند در حالیكه شركتها در حال تطابق با

هیــدروژن را در كانــون توجــه قــرار میدهــد و اجــازه میدهــد

 Gastechامســال در دبــی برگزار میشــود و انتظــار میرود 20

محصــوالت و خدمات خود را به نمایش بگذارند.

ارشــد ،پیشــروان متفكــر صنایــع انــرژی و بیش از  300شــركت

كننــدگان مالــی این رویداد اســت .اظهار داشــت همــه میدانند

شــركت  50 Shellهــزار ایســتگاه شــارژ
خودروهــای برقــی تــا 2025نصــب میكند

و احداث ســریع ایســتگاههای شارژ است .آســانترین راه شارژ
باتــری در خانــه اســت ولی در حــدود دو ســوم از خانوارهــا دارای

پاركینگ اختصاصی نمیباشند.

اداره خودروهــای بــا انتشــار صفــر انگلیس ،به میــزان  75درصد

شركت  Shellدر تالش است كه شبكه شارژ خودروهای برقی را

برای كســانی كه پاركینگ اختصاصی ندارند در انگلیس توســعه
دهد .این شــركت تا ســال  2025تعداد  50هزار ایســتگاه شــارژ
خودروهای برقی احداث خواهد كرد .در حال حاضر با اســتفاده

از هزینــه احــداث شــارژرهای خیابانــی را پوشــش میدهــد و
شــركت شــل نیز مابقی را تأمين میكند .با گسترش استفاده از
خودروهای برقی نیاز است كه زیرساخت الزم در جهت حمایت

از برقی شدن با كمك بخش خصوصی توسعه یابد.

از زیرســاخت شــبكه برق در حدود  3هزار و  600ایســتگاه نصب

كرده است .انگلیس فروش خودروهای دیزلی و بنزینی را از سال

 2030ممنوع كرده اســت كه به معنی توســعه خودروهاي برقی
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تحلیــل هفتگی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Survey

اقتصاد انرژی

چالشهــای مهم بخش انرژی هند در ســال 2021
حسين يادگاری
 -1بيان مسأله

کند شــدن روند بهبود تقاضا در این سال شده است .در سال ،2020

بخــش انرژی هند بعنوان یكــی از مصرف كنندگان مهم انرژی تحت

هنــد موفــق شــد  7.2گیــگاوات ظرفیــت تولید بــرق را افزایــش دهد،

تاثیــر شــیوع همهگیــری کرونــا در ســال  2020قــرار گرفتــه و موجب

درحالیکه در سال  2019در حدود  20گیگاوات افزایش ظرفیت داشته

كاهــش قابــل توجــه مصــرف انرژی بــه خصوص زغــال ســنگ و برق

است .بههر حال انتظار میرود که افزایش ظرفیت تولید برق با توجه

گردیده است .از زمان همهگیری كويد  ،19سبد سوخت مصرفی هند

به کاهش چالشهای بازار (کاهش ریسک مالی ،افزایش دسترسی

تا حدی تغییر كرده اســت و تقاضای زغال ســنگ به عنوان مهمترین

به شبکه ،کاهش لغو قراردادهای خرید برق و کاهش ظرفیت مازاد)

سوخت مصرفی به خصوص در تولید برق كاهش یافته  ،در حالیكه

ادامه یابد اما بعید است که به سطح سال  2019برسد.

مصرف گاز به این شدت تحت تاثیر قرار نگرفته است .در این گزارش

کاهش تقاضا ،همراه با افزایش تولید از نیروگاههای گازسوز ،منجر

بطور مختصر تأثیر شيوع كويد  19بر بخش انرژی هند و چالشهای

به اســتفاده کمتر از نیروگاههای با سوخت زغال سنگ شده است.

این بخش در سال  2021مورد بررسی قرار میگیرد.

( 52درصد در سال  ، 2020در مقابل  57درصد در سال  .)2019عالوه
بــر ایــن ،در ماه آوریل  2020کمترین میزان اســتفاده از نیروگاههای

 -2تحلیل و ارزیابی بازار انرژی هند

با ســوخت زغال سنگ ثبت شد( ،به طور متوسط حدود  42درصد).

کاهــش تقاضای بــرق بدلیل محدودیتهای ناشــی از بيمــاری کرونا،

از ســوی دیگر انتظار میرود در سال  2021تولید برق از نیروگاههای

بهره برداری از ظرفیت نیروگاههای با ســوخت زغال ســنگ در سال

گازســوز بدلیل کاهش قیمــت ال ان جی افزایش یابــد و میزان بهره

 2020را کاهــش داده و باعــث افزایــش نگرانــی هــای مالی در بخش

بــرداری از نیروگاههــای بــا ســوخت زغال ســنگ نیز با بهبود نســبی

تولید و توزیع برق هند شده است .این شرایط سبب کاهش قیمت

تقاضــا ،افزایــش یافته و به  58تــا  60درصد برســد .در مجموع مازاد

برق شده و چالش هایی را برای افزایش استفاده از برق تجدیدپذیر

تولیــد برق ،کاهش تقاضا و ســوخت ارزان ( هم برای نیروگاههای با

ایجاد کرده اســت .به طور مشــابه ،بازار زغال ســنگ هند نیز شــاهد

سوخت زغال سنگ و هم برای نیروگاههای گازسوز) منجر به کاهش

کاهــش تقاضــا بود که منجــر به افزایــش هزینه انبــارداری و کاهش

قابل توجه قیمت برق (در حدود  16درصد) شــده است .با این حال،

واردات آن شد .اما تقاضای گازطبیعی همچنان پایدار بود زیرا پایین

دولت هند انتظار دارد با بهبود تقاضا و افزایش تولید از نیروگاههای

بــودن قیمــت تک محموله هــای ال ان جی ،تقاضای ایــن حامل را در

با سوخت زغال سنگ ،قیمت برق در سال  2021افرايش یابد .اگرچه

بخش تولید برق و کود شیمیایی حفظ کرده بود.

قیمــت ها همچنان تحت فشــار قیمتهای بین المللی زغال ســنگ
قرار خواهد داشت.
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 -1-2بخش برق و اصالحات کلیدی بازار

با وجود آســیب بیســابقه بیماری کرونا به عملکرد بخش برق ،خط

در سال  2020تقاضای برق هند  2.6درصد کاهش یافت .تقاضا در

مشــی و توســعه مقررات بــا اجــرای برخــی از اصالحات کلیــدی بازار

بخش های صنعتی و تجاری به میزان قابل توجهی کاهش یافت ،در

همچنــان انگیزه ای برای بازار ایجاد می کند .در ســال  ،2020بخش

حالی که تقاضا در بخش خانگی افزایش یافت ،زیرا بیشــتر فعالیت

برق هند شــاهد تغییراتی در سیاست گذاری و مقررات مربوطه بود

هــای تجــاری بصــورت مجــازی و بــه منــازل منتقل شــد .دولــت هند

و پیــش بینــی می شــود که اصالحات بیشــتری در ســال  2021انجام

در ابتــدای ســال  2021تصــور می کرد کــه با کاهــش محدودیتهای

شود .اما شبکه توزیع همچنان پاشنه آشیل صنعت برق هند است،

قرنطینــه و اجــرای ســریع واکسیناســیون ،تقاضــای بــرق بــه طــرز

بنابرایــن بیشــتر اصالحات در ســال  2021با هدف بهبــود توان مالی

چشمگیری حتی بيش ازسالهای گذشته افزایش خواهد یافت .اما

شرکتهای توزیع برق ،ساده سازی عملیات آنها و کاهش هزینه خرید

جهشهــای ویروس کرونا و افزایش مجدد همه گیری باز هم باعث

برق متمرکز خواهد شد.

گزارشهای تحلیلی
 -2-2چالش های رشد تجدیدپذیرها

بین المللی است .پس از ارزیابی نتایج دور اول مزایده ،دولت هند

در ســال  ،2020ســرمايهگذاری و تولیــد  2.1گیــگاوات ظرفیــت

تغییــرات مختلفی را بــرای افزایش جذابیت پروژههــا انجام داد که

ترکیبی برق خورشــیدی و بادی توســط شــركت آدانی به  11اســتان

میتــوان بــه اصالحــات در قانــون اســتخراج اشــاره کرد .لــذا انتظار

واگــذار گردید و  1.6گیگاوات ظرفیت ترکیبی اضافی نیز با شــرایط

می رود که دولت هند ،در ســال  ،2021تســهيالت بیشــتری را برای

ذخیره ســازی به مناقصه گذاشــته شد .از ژانویه  2021نیز بیش از

جلب سرمایه گذاران خصوصی از جمله بازیگران خارجی در بخش

 6گیگاوات ظرفیــت ترکیبی برق تجدیدپذیر را جهت تامین عرضه

معادن زغال سنگ تجاری انجام دهد.

بــرق مــورد نیــاز در زمــان اوج مصــرف بــا شــرایط ذخیــره ســازی به
مناقصه گذاشته شده است .پیش بینی می شود که مناقصههای

 -4-2گازطبیعی و ال ان جی

بیشــتری در ســال  2021انجــام شــود ،زیــرا دولت هند قصــد دارد

در ســال  2020تولید داخلی گازطبیعی هند  11درصد کاهش یافت

مزارع بسیار بزرگ انرژی تجدیدپذیر تركیبی ایجاد کند .لذا دولت

کــه دلیــل اصلــی آن عبــور از نیمــه عمــر میدانهــای گازی و کاهش

هنــد انتظــار دارد کــه در صورت کاهــش همه گیری کرونا در ســال

تولیدات بخش خصوصی است .از سوی دیگر ،تقاضای گاز طبیعی

 2021در حدود  21گیگاوات پروژه برق تجدید پذیر راه اندازی شود.

هنــد علی رغــم همه گیری کرونــا کاهش قابل توجهی نداشــت و تا

بــا این حــال ،چندین چالش اجرایی وجود دارد که ممکن اســت بر

ســه ماهه سوم سال  2020به ســطح قبل از شیوع کرونا رسید .در

افزایش ظرفیت تولید برق تجدید پذیر هند در آینده تأثیر بگذارد.

واقــع قیمــت پاییــن ال ان جــی عامل اصلــی افزایــش واردات آن در

از جملــه چالــش هــای مربــوط بــه تملک زمیــن ،در دســترس بودن

ســال  2020بود .واردات ال ان جی هند در ســال  2020در مقایسه

بــه موقع شــبکه ،ریســک بــاالی مذاکره مجــدد یا لغــو قراردادهای

با ســال  2019در حدود  16درصد رشــد داشــت و بــه  26/8میلیون

خریــد برق ،تأخیر در امضای قرارداد خرید برق ،تأخیر در پرداخت

تــن رســید .بــا این حــال انتظار مــی رود تقاضــای ال ان جــی هند در

و رتبــه اعتبــاری ضعیف شــرکتهای توزیــع دولتی .عــاوه بر این،

ســال  2021رشد اندکی داشته باشــد ،زیرا تولید داخلی گازطبیعی

ممکن اســت در زنجیره تأمین باتریهای خورشــیدی در سال 2021

با افزایش تولید و راه اندازی میدانهای مختلف داخلی افزایش می

نیــز اختالالتی بوجود آید ،زیرا این کشــور قصــد دارد برای حمایت

یابــد و همچنیــن قیمتهای باالتــر ال ان جی باعث می شــود مصرف

از تولیــد داخلــی ،بــر واردات باتری خورشــیدی از بازارهــای چین و

کننــدگان نهایــی به فکر ســوخت هــای جایگزین ال ان جی باشــند.

آســیای جنوب شرقی عوارض وضع نماید.

برای دســتیابی به هدف  15درصدی سهم گازطبیعی در سبد انرژی
هند تا سال  ،2030این کشور قصد دارد شبکه انتقال گاز را توسعه

 -3-2زغال سنگ

دهد و تعداد ایســتگاه های گازطبیعی فشــرده (ســی ان جی) را نيز

همهگیری کرونا در ســال  2020تقاضای زغال سنگ هند را کاهش

افزایش دهد .عالوه بر این ،فشار شدیدی برای اصالحات در بخش

داد و در نتیجه واردات زغال ســنگ کاهش یافت .انتظار میرود در

گازطبیعــی هنــد وجــود دارد .در ســال  ،2020هیئت تنظیــم کننده

ســال  ،2021با بهبــود وضعیت اقتصاد و کاهش همــه گیری کرونا،

مقــررات نفــت و گاز طبیعی ،اولین بورس گاز هنــد را تأیید کرد ،که

تقاضای زغال سنگ افزایش یابد اما به سطوح سال  2019نخواهد

از توســعه بــازار رقابتــی حمایت کــرده و همچنین مکانیســم قیمت

رســید .با این حال ،ممکن اســت تقاضای زغال ســنگ وارداتی هند

گــذاری گاز را شــفاف میکرد .ســایر اقدامات اصالحی مهــم بازارگاز

در سال  2021بدلیل خیز مجدد بیماری کرونا ،رشد ظرفیت عرضه

هند عبارتند از مکانیســم تعرفه یکپارچه گاز و تجزیه اداره گاز هند

داخلی در برابر ســطوح ضعیف تقاضا ،تغییــرات قانونی که به نفع

بــه واحدهــای مســتقل بازاریابــی و انتقــال گاز کــه در بودجه ســال

زغــال ســنگ داخلی اســت ،کاهــش یابــد .وزارت زغال ســنگ هند

 2022نیــز اعالم شــده اســت .بــا این وجــود ،چالش هــای اجرایی و

در نوامبــر  2020اولیــن مزایــده معــدن تجــاری زغال ســنگ تجاری

تجاری همچنان باقی است و اقدامات پیشنهادی به طور مداوم به

را انجــام داد .از مجمــوع  38بلوکــی کــه ســرانجام بــرای مزایــده بــه

تأخیــر می افتد .بنابراین عدم قطعیــت در مورد این اصالحات بازار

تصویــب رســید 19 ،بلــوک واگذار شــد .در این مزایده هیچ شــرکت

ممکــن اســت در ســال  2021نیز ادامــه یابد .لذا انتظــار نمی رود که

خارجــی حضور نداشــت .زیرا عــاوه بر خطر بیمــاری کرونا ،چالش

هیچگونــه افزایش قابل توجهــی در تقاضای گاز با انجام اصالحات

هــای مختلف بوروکراتیــک ،چالش های نظارتــی و مجوزهای مورد

بازار در سال  2021رخ دهد

نیــاز برای شــروع یک پــروژه معدنــی ،نگرانی اصلی ســرمایه گذاران
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 -3جمع بندی و نتیجه گیری
•

انتشــار ویــروس کرونــا تقاضــای بــرق و زغــال ســنگ را در هنــد

قابــل توجه قیمت برق در ســال  2020شــد .با ایــن حال ،دولت

کاهــش داد امــا تقاضــای گازطبیعــی کاهــش قابــل توجهــی

هنــد انتظار دارد با بهبود تقاضا و افزایش تولید از نیروگاههای

نداشــت .قیمت پایین ال ان جی عامل اصلــی افزایش تقاضا و

با ســوخت زغال سنگ ،قیمت برق در سال  2021بهبود یابد.

افزایــش واردات آن در ســال  2020بــود .با این حــال انتظار می

•

•

با وجود آســیب بی سابقه بیماری کرونا به عملکرد بخش برق،

رود تقاضای ال ان جی هند در ســال  2021رشــد اندکی داشــته

اجــرای برخی از اصالحات کلیــدی همچنان انگیزه ای برای بازار

باشد.

ایجاد می کند .اما شــبکه توزیع برق همچنان پاشنه آشیل این

برای دســتیابی بــه هدف ســهم  15درصدی گازطبیعی در ســبد

صنعت اســت ،بنابراین بيشــترين اصالحات در ســال  2021در

انرژی هند تا ســال  ،2030این کشــور قصد دارد شــبکه انتقال

این بخش خواهد بود.

گاز را توســعه دهــد و تعــداد ایســتگاه هــای گازطبیعی فشــرده
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•

مازاد تولید برق ،کاهش تقاضا و سوخت ارزان منجر به کاهش

•

دولــت هنــد در ابتدای ســال  2021تصــور می کرد کــه با کاهش

(ســی ان جی) را افزایش دهد .اما چالش های اجرایی و تجاری

محدودیــت هــای قرنطینــه و اجــرای ســریع واکسیناســیون،

همچنــان باقــی اســت و اقدامات پیشــنهادی به طور مــداوم به

تقاضای انــرژی و بویژه تقاضای برق افزایــش خواهد یافت .اما

تأخیــر می افتد .بنابراین عدم قطعیــت در مورد اصالحات بازار

بنظــر میرســد چالشــهای اجرایــی ،جهشهای ویــروس کرونا و

ممکن اســت در ســال  2021نیــز ادامه یابد .لــذا انتظار نمیرود

افزایــش مجــدد همه گیــری ،اقدامــات و اصالحات بــازار انرژی

که هیچگونه افزایش قابل توجهی در تقاضای گاز هند با انجام

این کشــور را به تاخیر خواهد انداخت و باعث کند شــدن روند

اصالحات بازار در سال  2021رخ دهد.

بهبود تقاضا خواهد شد.

بازار انرژی

تحوالت بازار نفت در هفته منتهی به  10سپتامبر 2021
مهدی يوسفی

در هفته منتهی به  10ســپتامبر  2021متوسط قیمت نفتخامهای

 72/06دالر در بشــكه رســید و قیمــت نفتخــام دوبــی در بازار تك

شــاخص بعــد از آنکه بــرای دو هفته متوالی روند صعودی داشــت،
مجددا ًروند نزولی به خود گرفت .سبد اوپك با  0/3درصد کاهش

محموله با  0/5درصد کاهش نسبت به هفته ماقبل به  70/20دالر
در بشكه رسید .در همین دوره زمانی قیمت نفتخام وستتگزاس

نســبت به هفته ماقبل در ســطح  71/52دالر در بشــكه قرار گرفت

بــا  0/2درصــد کاهش نســبت بــه هفته ماقبــل بــه  68/96دالر در

و متوســط هفتگــی نفــت برنــت موعــددار بــا  0/8درصــد کاهش به

بشكه رسید.

جدول.1تغییراتهفتگینفتخامهایشاخص
تغییرات نسبت به
سبد اوپك
هفته قبل(درصد)

وست تگزاس

تغییرات نسبت به
هفته قبل(درصد)

برنت موعددار

هفته منتهی به  13آگوست 2021

70.71

-1.8

68.31

-1.7

70.99

-2.2

هفته منتهی به  20آگوست 2021

68.12

-3.7

65.07

-4.7

68.43

-3.6

هفته منتهی به  27آگوست 2021

69.97

2.7

67.61

3.9

70.7

3.3

هفته منتهی به 3سپتامبر2021

71.75

2.5

69.12

2.2

72.62

2.7

هفته منتهی به10سپتامبر2021

71.52

-0.3

68.96

-0.2

72.06

-0.8

هفته

نسبت به
تغییرات
بشكه)
(دالر در

هفته قبل (درصد)

در  10سپتامبر  2021در بازار فیوچر و در بورس آیس ،قیمت نفت

قــرارداد مــاه اول وســت تگــزاس  69/72دالر در بشــکه بــود کــه

برنت در وضعیت بکواردیشــن قرار داشــت .قرارداد ماه اول برنت

نســبت به قرارداد ماه چهارم به مقدار  1دالر در بشکه بیشتر بود.

 72/92دالر در بشــکه بــود کــه نســبت بــه قــرارداد مــاه چهــارم به

وضعیت بکواردیشــن در بازار آتیها بیانگر آنســت که رشد تقاضا

مقدار  1/84دالر در بشکه باالتر بود .قیمت نفت وست تگزاس در

بیــش از رشــد عرضه اســت و بازار با کمبود عرضــه مواجه بوده و از

بــورس نایمکس نیز در وضعیت بکواردیشــن قرار داشــت و قیمت

ذخیرهسازیها برداشت میشود.

نمودار .1قیمت نفت برنت و وســت تگزاس در بورس آیس و نایمکس در  10سپتامبر 2021
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در هفتــه منتهــی بــه  10ســپتامبر  2021عوامــل مختلفی در نوســانات

 .3انجمــن نفــت آمریــکا اعــام کــرد کــه در هفتــه منتهــی بــه 3ســپتامبر

قیمــت نفــت موثر بود كــه در ذیل بــه مهمترین آنها بــه تفكیك عوامل

ذخیرهســازیهای نفتخام آمریکا 2/882میلیون بشکه کاهش یافته

تضعیفكننده و تقویت كننده اشاره میشود.

است.عالوهبراینادارهاطالعاتانرژیآمریکانیزاعالمکردکهدرهفته
منتهیبه3سپتامبرذخیرهسازیهاینفتخاماینکشور1/528میلیون

تقویتکننده:

بشکهکاهشیافتهوبه423/867میلیونبشکهرسیدهاست،درحالی

 .1پیشبینیرشدباالترتقاضانسبتبهعرضهنفتوکاهشاثراتموج

که پیشبینی میشــد 3/8میلیون بشــکه کاهش یابد .از ابتدای سال

جدیدویروسکرونایدلتابابرنامههایواکسیناسیوندرسطحجهان

جاریتاکنون 62میلیونبشکهازذخایرنفتخامآمریکابرداشتشده

وعدمنیازبهمحدودیتهایشدیدسالگذشتهبرایمهارآن؛

استکهنشاندهندهبهبودوضعیتتقاضادرسالجاریمیباشد؛

 .2ادامهتوقفمذاکراتبینگروه 4+1وایرانوکاهشانتظاراتازبازگشت
ایرانبهبازارنفت؛
نمودار  .2روند هفتگی ذخیرهسازیهای نفت خام آمریکا(میلیون بشکه)

 .4در هفته منتهی به  3ســپتامبر تقاضای بنزیــن در آمریکا به 9/608

این منطقه نتوانســتهاند به سطح تولید قبل از طوفان بازگردند .بر

میلیون بشــکه در روز رســید که نســبت به هفته ما قبل آن  30هزار

اساس گزارش پالتس تا روز  10سپتامبر هنوز حدود  1/208میلیون

بشــکه در روز افزایش داشــت و همینطور  1/218هزار بشکه در روز

بشکه در روز ( 66درصد) از تولید این منطقه متوقف بوده است؛

بیشتر از سال گذشته در همین مقطع زمانی بود .این در حالیست

 .7جــو بایدن رئیــس جمهور آمریــکا برای نخســتین بار طــی هفت ماه

کــه ذخیرهســازیهای بنزیــن نیــز  7/2میلیون بشــکه کاهش یافته

اخیر با شی جین پینگ رئیس جمهور چین گفتگوی تلفنی داشت.

است.

رئیــس جمهــور آمریکا در ماه فوریه و پس از حضور در کاخ ســفید با

 .5بر اســاس گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا در هفته منتهی به 3

رئیــس جمهــور چین تماس گرفته بــود و پس از آن هرگــز مکالمهای

ســپتامبر تولید این کشــور با  1/5میلیون بشکه در روز کاهش به 10

میان رهبران دو کشــور برقرار نشده بود .برقراری این تماس تلفنی

میلیون بشکه در روز رسید؛

پــس از  ۷مــاه میتواند زمینهای برای کاهش تنشها و در عین حال

 .6وزش طوفــان دریایی آیدا در خلیــج مکزیک که موجب توقف حدود
 96درصد از تولید این منطقه شــد .عالوه بر این حدود  94درصد از
تولید گاز طبیعی این منطقه نیز متوقف شد که هنوز تولیدکنندگان
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گسترش همکاری بین دو کشور باشد؛
 .8توقــف بارگیــری نفــت در دو پایانــه صادراتــی نفــت لیبــی بــه دلیــل
اعتراضات مردمی.

تضعیفکننده:

در بخش نفت آمریکا با  7دکل افزایش به  401دکل رسید .در هفته

 .1نگرانی نســبت به شــیوع موجهای جدید ویروس کرونا به خصوص

منتهی به  3سپتامبر به دلیل وزش طوفان آیدا ،چندین دکل حفاری

نوع جهش یافته آن موسوم به دلتا و تاثیرگذاری بر روند در حال رشد

از خلیج مکزیک خارج شد و در هفته گذشته اگرچه فعالیت دکلها

تقاضای نفت با توجه به اینکه برخی از کشورها محدویتهای تردد

افزایش یافت اما هنوز کمتر از روزهای قبل از طوفان است؛
 .6عربســتان سعودی قیمت رســمی فروش نفت خود برای تحویل در

را افزایش داده اند؛
 .2در هفت روز منتهی به  7سپتامبر برای سومین هفته متوالی خالص

مــاه اکتبر بــه بازار آســیا و مدیترانه را کاهش داد .این کشــور قیمت

وضعیت خرید بورس بازان در بازار نایمکس کاهش یافت و با 3487

رســمی فــروش خود را برای همــه گریدهای نفتی خود به بازار آســیا

قرارداد کاهش به  235457قرارداد رسید؛

بیــش از  1دالر در بشــکه کاهــش داد که نشــان دهنــده بدبینی این

 .3در بیســتمین اجــاس اوپک پالس که در  1ســپتامبر برگزار شــد این

کشور نسبت به رشد تقاضا در منطقه آسیا میباشد؛

تولیدکننــدگان تصمیــم گرفتنــد سیاســت افزایش تدریجــی میزان

 .7چین اعالم کرد جهت کمک به پاالیشگران خود برای تسهیل در خرید

تولیــد تــا پایان ســال  2021را ادامه دهند و به ایــن ترتیب در طی ماه

خوراک پاالیشــی ارزانتر بخشــی از ذخایر اســتراتژیک خود را به بازار

اکتبر  400هزار بشــکه در روز افزایش تولید خواهند داشــت .عالوه

عرضــه خواهــد کــرد .اگرچه دولــت چین حجــم آن را اعالم نکــرده اما

بــر این مهلت جبران تخطی بعضی تولیدکنندگان تا پایان دســامبر

بر اســاس ارزیابیهای مختلف بین  36تا  73میلیون بشــکه به بازار

 ۲۰۲۱تمدید شد.

عرضه خواهد شــد و باعث کاهش واردات نفت خام چین بین اکتبر

 .4تقویــت ارزش دالر؛ شــاخص ارزش دالر در هفتــه منتهــی بــه 3

 2021تــا فوریــه  2022خواهــد شــد .بــر اســاس اطالعات ارائه شــده

ســپتامبر  92/40بود کــه در هفته منتهی به  10ســپتامبر به 92/45

توسطشرکتکپلر مجموعذخیرهسازیهایتجاریواستراتژیکچین

رسید؛

در ســپتامبر  2020به  937میلیون بشــکه رســید اما از آن زمان روند

 .5در هفته منتهی به  10ســپتامبر  2021تعداد دکلهای حفاری فعال

کاهشی داشته و در ژوئیه  2021به  863میلیون بشکه رسید.

نمودار .3ذخیره سازیهای تجاری و استراتژیک چین
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سیاستهای راهبردی و ژئوپلیتك
تحلیل و بررسی جایگاه سرمایهگذاری حوزه انرژیهای فسیلی
در برنامه راهبردی كسب و كار شركتتوتال
هدی پناهی نژاد

بيان موضوع:
طبــق توافقنامــه پاریــس در ســال  ،2019افزایــش دمــای جهانــی
میبایســت تــا اواســط ســال  ،2050بــه میــزان  2درجــه ســانتیگراد
محدود شود و انتشارات دی اكسید كربن به صفر نزدیك شود .این
امر مستلزم كاهش مصرف انرژیهای فسیلی است.
ب و هوایی ،پشــتیبانی
علیرغم شــواهد آشــكار از ایجاد تغییــرات آ 
گسترده برای اجرایی كردن توافقنامه پاریس و تالش گسترده جهت
اقتصــادی نمــودن عرضــه پایدار انــواع انرژی هــای پاك ،انتشــار دی
اكســید كربــن به طور متوســط طــی دوره  2014تــا  2019ســاالنه 1.3
درصد رشــد داشته ولی در سال  2020به علت شیوع پاندمی كرونا،
انتشارات به میزان  7درصد كاهش داشت كه به نظر میرسد حداقل
در كوتاهمدت با بازگشت اقتصاد به شرایط عادی ،میزان رشد انتشار
كربــن مجــددا ًبه روند افزایشــی خود ادامــه دهد .با نگاهــی به روند
تغییرات سبد مصرف انرژی در جهان ،مشاهده می گردد كه شرایط
گذار انرژی كه پیش از توافقنامه پاریس نیز شــكل گرفته بود ،پس
از آن نیز با سرعت رو به رشدی تداوم خواهد يافت.
گــذار انــرژی به وضعیتی اطــاق می گردد كه رویكــرد حاكم بر صنعت
جهانی انرژی از وضعیت تســلط و تفوق تولید و مصرف ســوختهای
فسیلی(شاملنفت،گازطبیعیوزغالسنگ)بهسمتاهمیتیافتن
سهم و جایگاه منابع انرژی تجدیدپذیر مثل باد ،انرژی خورشیدی و ...
درسبدمصرفجهانیانرژیانتقالمییابد.ازاصلیترینمحركهای
گــذار انرژی ،افزایش نفوذ منابع تجدیدپذیر به تركیب عرضه انرژی،
ورود خودروهای برقی و بهبود در ذخیرهسازی انرژی میباشند.
در ایــن بین در چند ســال اخیر ،بخش انرژی با كمك سیاســتهای
حمایتگرایانه و نوآوری در تكنولوژیها و سیســتمها در حال تغییر
بــوده اســت .تكنولوژیهای بــرق تجدیدپذیر در حال حاضــر در بازار
جهانی برای تولید برق به صورت روزافزونی به كار گرفته میشــوند.
پــس از افزایش اســتقرار تجدیدپذیرها در ســال ( 2019حــدود 176
گیــگاوات افزایــش جهانــی) شــاخصها نشــان میدهنــد كــه ســال
 2020ركــوردی را بــرای بــرق بــادی و فوتوولتائیــك خورشــیدی بــه

ترتیب به میزان حدود  71و  115گیگاوات افزایش ،ثبت كرده اســت.
همچنین ركوردهای جدیدی برای برق خورشــیدی فوتوولتائیك كم
هزینه (كمتر از  2ســنت در هر كیلووات ســاعت) ثبت شــده اســت.
برقیســازی خودروها نیــز عالئمی از این گذار را به نمایش گذاشــته
اســت .فــروش جهانــی خودروهــای برقی در ســال  2020نســبت به
 43 ،2019درصــد رشــد كــرده و بــه  3.2میلیــون دســتگاه رســیده كه
 4.2درصــد از فــروش جهانی خودروهای جدیــد را به خود اختصاص
داده اســت .با این وجود ،ســرعت گذار بســیار كمتر از ســرعت مورد
انتظار برای رســیدن به اهداف ترســیم شده در توافق پاریس است.
در صورت تداوم سیاســتهای جاری تا ســال  ، 2050ســطح انتشار
فعلــی جهانــی با كاهشــی خفیف همــراه خواهد بــود .با ایــن وجود،
پیش بینی می شــود ،این سیاســتها به صورت كامل اجرا نشــده و
انتشارات در طی  3دهه پیش رو به میزان  27درصد افزایش یابد.
پرســش اصلی مطرح در این گزارش این است كه تصمیمات مندرج
در توافقنامه پاریس و به طور كلی شرایط حاكم بر دوره گذار انرژی،
چــه اثری بــرروی راهبرد هــا و برنامههــای بلندمدت ســرمایه گذاری
شــركتهای معظم نفتــی به عنوان یكی از بازیگــران اصلی بازارهای
نفــت و گاز در جهــان گذاشــته اســت .در ایــن گــزارش بــه بررســی
راهبردهــا و برنامــه هــای شــركت توتال بعنــوان یكی از شــركت های
معظم نفتی فعال در صنعت جهانی انرژی میپردازیم.

تحلیل و ارزیابی :
تقاضای انرژی اولیه جهانی

طبق ســناریوی  1،IPCCاگر جهان به دنبــال جلوگیری از افزایش دما
از زمانهــای پیــش از صنعتی شــدن بــه كمتــر از  2درجه ســانتیگراد
باشد ،باید بین سالهای  2050تا  2070به انتشار خالص صفر برسد.
برای تعریف تركیبی از ســبد انرژی كه پاســخگوی نیازهای انرژی دنیا
همراه با كاهش انتشــارات باشد ،توتال سناریوی توسعه پایدار IEA
را تــا  2040مد نظر قرار داده و ســناریوی بلندمــدت خود را نیز تا 2050
1 .Intergovernmental Panel on Climate Change
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است.
مطرح كرده
چشم انداز تقاضای جهانی انرژی های اولیه
نمودار . 1

حوزه  :2انتشــارات غیرمستقیم ناشــی از برق یا انرژی گرمایشی كه
شركت برای فعالیتهای خود از آن بهره میبرد را شامل میشود.
حوزه  :3شامل سایر انتشارات غیرمستقیم دیگر میشود.
برای رســیدن به هدف كربن صفر تــا  ،2050توتال چند هدف میانی
برای خود تعریف كرده اســت .آشــكار اســت كه كاهش انتشارات از
حوزه  1و  2توتال ،اولويت بيشتری دارد .از نظر جغرافیایی ،اروپا پیش
از این نیز در مســیر انتشــار خالص صفر قرار داشــت و در این مسیر
توتال نیز مستثنی نبوده است .اهداف كوتاه و بلندمدت توتال بین
زمان حاضر و سال  ، 2050با در نظر گرفتن شاخص شدت كربن برای
محصوالت انرژی فروخته شــده و همچنین ارزش مطلق انتشارات
مرتبط با محصوالت استفاده شده توسط مصرفكنندگان میباشد
(حــوزه  .)3توتــال اولیــن شــركت معظم نفتی اســت كه اعــام كرده
انتشــارات مربــوط بــه ایــن محصوالت بــه صــورت مطلق تــا  2030با

Source: IEA energy outlook, 2019

كمــك تغییر در ســبد فروش محصــوالت انرژی این شــركت كاهش
خواهند یافت.

در ســناریوی جامــع توتال  ، 1فرض می شــود كــه موفقیتهای فنی،

تخمینهانشانمیدهدكهتاسال،2050حدود 10میلیاردنفردرسطح

اقتصــادی و سیاســی عمــدهای شــكل بگیرنــد .ایــن ســناریو رشــد

جهــان به انرژی نیاز خواهند داشــت كه افزایشــی حــدود 50درصدی از

كــم در تقاضــای انــرژی در ســال  2050و تغییــرات عمــده در تركیــب

زمان حاضر به شــمار میرود .جهت پاســخگویی به این نیاز انرژی با در

انــرژی مصرفــی را پیشبینی میكند .در این ســناریو فرض شــده كه

نظرگرفتنمالحظاتزیستمحیطی،توتالنیازمندمتنوعسازیسبد

مصــرف انرژیهای تجدیدپذیر بیــش از  3برابر و مصرف گاز طبیعی

انرژیهایاینگروهبهسمتمنابعانرژیكمكربنترخواهدبود.

نيــز افزایش مییابد ،در حالیكه نقش زغالســنگ در ســبد مصرفی
انرژی كمرنگتر شــده و ســهم نفت شــدیدا ًكاهــشیابد .همچنین

انتظــار مــیرود با توجه بــه توافقنامه پاریس ،تركیــب انرژی جهانی

رشــد تقاضای انرژی ســاالنه معادل  0.4درصد فرض شده است .در

4

به ســمت جامعه انتشار خالص صفر تغییر كند .سناریوی توسعه

پایــدار  IEA 5و ســناریوی جامــع توتــال كــه افزایــش دما را كمتــر از 2

مقابل سناریوی جهشی  2توتال ،فرض میكند كه تنها اروپا به دنبال

درجه ســانتی گراد در نظر گرفتهاند ،هر دو نشــان دادهاند كه تقاضا

كاهش انتشــارات باشــد و نقــش تكنولوژی انرژیهــای تجدیدپذیر

برای نفت ثابت شــده و ســپس كاهش خواهد یافت .از ســوی دیگر

در تامین ســبد مصــرف انرژی آنها بصورت گســترده افزایش یافته و

بازارهــای بــرق كمكربــن و گازهــا (گاز طبیعــی ،بیــوگاز و هیــدروژن)

تقاضای انرژیهای اولیه ساالنه تا  0.6درصد رشد كند.

شاهد رشد خواهند بود.

بااینتوصیف،توتالبادرنظرگرفتنرسیدنبهنقطهانتشارصفرتاسال

توتال اهداف توافقنامه پاریس را سرمشق برنامههای میانمدت و

 ،2050قدم بلندی را در سال 2020در راستای پاسخ خود به چالشهای

بلندمدت خود تا  2050قرار داده اســت .ولی این شــركت به تنهایی

آب و هوایــی برداشــت .در این ســناریو ،توتال در نظــر دارد كه به اهداف

قــادر بــه رســیدن بــه ایــن هــدف نخواهــد بــود .توتــال نیازمنــد یاری

كربنصفرتفاهمنامۀپاریسبراینیمهدومقرندستیابد.

مشــتریان ،دولتها و جوامع در كشورهای میزبان خود خواهد بود

پروتــكل گازهــای گلخانــهای (  ،3 )GHGانتشــار گازهــای گلخانــه ای

زیرا این دولتها هســتند كه باید سیاستهای انتشار خالص صفر

ناشی از انجام سه گروه یا حوزه كسب و كار را معرفی میكند:
حــوزه  :1شــامل تمامــی انتشــاراتی كه مســتقیما ًبه عملكرد شــركت

را پیادهســازی كننــد .اولین بخــش جاهطلبی توتال برای رســیدن به
انتشار خالص صفر در انتشار گازهای گلخانهای از خود اين شركت

مربوط میشود است.

و امكانات تولید خود میباشد(حوزههای  1و .)2

 .1در متن اصلی لغت  ruptureآورده شــده كه به معنی گســیختگی میباشــد و منظور از آن گســیختگی كامل از شــرایط موجود از طریق حركت همهجانبه كل جهان
(و نه فقط اروپا) برای كنترل انتشارات است.
2 . Momentum
3 .Green House Gases
 )Carbon neutrality( .4به دستیابی به انتشار صفر خالص دیاکسید کربن اشاره دارد .این هدف میتواند با ایجاد تعادل بین انتشار دیاکسید کربن با جبران آن
(اغلب از طریق جبران کربن) یا زدودن انتشــار آن از ســوی جامعه (انتقال به «اقتصاد پس از کربن») انجام شود.
5 .sustainable development scenario
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این شــركت برروی این دســته از انتشارات خود كنترل دقيق داشته

درصــد تــا  2050رفته و این مســیر را بــه قدمهای كوچكتــر يعنی 15

و مســئول ايجــاد كاهــش كربــن در آنها اســت .بنابراین رســیدن به

درصــد تــا  35 ،2030درصــد از  2030تــا  2040و  10درصــد از  2040تــا

انتشــار خالــص صفــر در ایــن حوزهها یك هدف مشــخص و آشــكار

( 2050حوزه های 1و 2و  )3تقسیم كرده است.

به حســاب میآید .توتال در نظر دارد انتشــارات مســتقیم خود را از

عالوه براین ،با پیشبینی تغییر مشتریان در اروپا ،میتوان گفت كه

طریق افزایش كارایی انرژی ،حذف سوزاندن گاز طبیعی ،برقیسازی

انتشــارات حوزه  3جهانی تا  2030بــه صورت مطلق كاهش خواهد

فرآیندهــا و كاهــش انتشــارات متــان انجــام دهــد .برای رســیدن به

یافت.

ماننــد راهكارهــای طبیعــی ،از طریــق ســرمایهگذاری در جنگلهــا و

قدمهای كلیدی:

جذب و نگهداری كربن رفت ه اســت .توتال در مسیر حركت به سمت

برای رسیدن به این هدف ،در اتحادیه اروپا و سایر مناطق ،توتال باید

انتشــار خالــص صفــر ،هــدف ميانمدتــی بــرای كاهــش انتشــارات

تركیب انرژی خود را تغییر دهد .بنابراین توتال در حال دنبال كردن

گازهــای گلخانــهای در امكانات نفت و گاز این شــركت از  46میلیون

تالشهای خود برای رسیدن به منبع برق در انرژیهای تجدیدپذیر

تن معادل دی اكسید كربن در  2015به كمتر از  40میلیون تن معادل

است .این شركت اهداف ســرمایهگذاری خود را برای ظرفیت تولید

دی اكســید كربن تا  2025تعریف كرده است .در همین دوره ،تولید

 35گيگاوات برق تجدیدپذیر تا  2025تعریف كرده است.

ایــن گروه بــه میزان حــدود  50درصد افزایش خواهــد یافت .در قدم

از ســال  ،2015توتــال بیــش از  10درصــد از ســرمایهگذاری خــود را به

بعدی ،هدفگذاری سال  2050توتال نیازمند این است كه به صورت

منابع تجدیدپذیر برق كه بیشتر از هر شركت معظم دیگری است،

مشــترك با مشــتریان خود در جهت فعالیت برای كاهش انتشارات

اختصاص داده است .این سهم به طور متوسط به بیش از  15درصد

مستقیمشان و بخشهایی كه به انتشارات غیرمستقیم برمیگردد

بیــن ســالهای  2021و  2025و بــه بیش از  20درصد بین ســالهای

(حوزه  )3را نیز اصالح كنند همكاری نمايد .این شركت كنترلی برروی

 2026و  2030افزایش خواهد یافت.

این انتشارات غیرمستقیم ندارد .در بحث انرژی ،همانند هر كاالی
دیگری ،تقاضا نوعا ًمحرك عرضه است و نه برعكس .توتال سازنده

بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف ،توتــال در ســه حــوزه تمركــز میكنــد:

كاهش بیشتر انتشارات ،توتال به سراغ توسعه چاهكهای كربن،1

انتشارات ،محصوالت و تقاضای مشتریان.

هواپیمــا ،خــودرو یا ســیمان نیســت و نمیتوانــد دیكته كنــد كه یك
خودرو یا هواپیما از گازوئیل ،برق یا هیدروژن استفاده كنند .با این

 -انتشارات

وجود ،میتواند در گزینههای انتخابی مشتریان نقش موثری داشته

در قــدم اول ،بــرای كاهش انتشــارات ،این گروه كمپیــن خود را برای

و محصــوالت كمكربنتــر ارائه كــرده در عین حال بســته به تغییر در

كاراتر كردن تجهيزات صنعتی ادامه میدهد .این روند از سال 2010

الگوی مصرفشــان ،به آنها كمك دهد كه انرژی كمتری مصرف كنند

از طریق بهبود بیش از  10درصدی آغاز شده است .برای دوره -2025

و منابــع انرژیای را انتخاب كنند كه شــدت كربن پائینتری داشــته

 450 ،2018میلیــون دالر برای حداكثرســازی كارایی انرژی در بخش

باشند.

پاالیش و مواد شــیمیایی ســرمایهگذاری خواهد شــد .عــاوه براین،

اروپــا یكی از پیشــروان این مســیر اســت .توتال متعهد شــده اســت

میزان سوزاندن گاز از سال  2010تاكنون به میزان  80درصد كاهش

كــه بــرای تمامــی تولیدات خــود و محصــوالت انــرژی مورد اســتفاده

یافته است.

مشــتریان تــا  (2050حوزه های 1و 2و  ،) 3به انتشــار خالص صفر در

در راستای كاهش انتشار زنجیره ارزش گاز طبیعی ،توتال به دنبال

اروپا دست یابد .اروپا  60درصد از انتشارات حوزه  3این شركت را به

این اســت كه انتشــار متان كه پتانسیل گرمایشی بسیار بیشتری از

خود اختصاص داده است .در مسیر رسیدن به انتشار خالص صفر

دی اكسید كربن دارد را كاهش دهد .بنابراین تعهدی برای رساندن

در اروپــا تــا  ،2050يك هدف میانی نيز تا  2030كــه بیانگر  30درصد

انتشار متان در تاسیسات گازی خود به نزدیك صفر با هدف رسیدن

كاهش در انتشارات حوزه  3مرتبط با مصرف محصوالت این شركت

به كمتر از  0.1درصد از گاز تجاری تولید شده تعریف كرده است .برای

توســط مشــتریان نســبت به ســال  2015در اروپا میباشــد ،طراحی

حفظ این جهش قوی در كاهش انتشارات ،تالشی گسترده در سال

شده است.

 2019انجام شــد كه كل دامنه فعاليتهای توتال را شــامل میشــد.

در حالی كه توتال منتظر تعهدات منطقهای برای توافقنامه پاریس

این شركت همچنین به صورت نظاممند دادههای مربوط به انتشار را

اســت ،بــا جاهطلبــی خــود به ســراغ كم كردن متوســط شــدت كربن

در ورودی هر سایت صنعتی به نمايش میگذارد تا آگاهی را باال برده

محصوالت انرژی مورد اســتفاده توسط مشتریان خود به میزان 60

و نیــروی كار را انگیزه بخشــد .بــا مجموعۀ این اقدامات ،بســیاری از
1 .carbon sink
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پروژههای كوچك در حال كم كردن انتشارات هستند .ارزیابی پائین

عالوه براین ،در حال بررســی پروژهای برای تولید هیدروژن ســبز در

بــه بــاال كه در ســال  2020برای تعییــن یك چنین پروژههایــی در این

پاالیشگاه زیستی  La Medeدر فرانسه از طریق الكترولیز با استفاده

گروه شكل گرفت ،بیش از  500پروژه این چنینی را آشكار ساخت.

از برق مزارع خورشیدی است.

 كار كردن برروی محصولتوتــال به صورت تدریجی به ســراغ كاهش متوســط محتــوای كربن
تركیب محصوالت انرژی خود رفته است .برای رسیدن به این هدف،
قدمهای قطعی برای اطمینان از این كه انرژیهای تجدیدپذیر و گاز
اهمیت بیشتری مییابند پیادهسازی شده است.
در سال  ،2018گاز طبیعی حدود  50درصد از تولید هیدروكربن این
شــركت را در مقایســه بــا ســهم  35درصــدی در ســال  2005بــه خود
اختصــاص داده بــود .هدف توتال افزایش ســهم گاز بــه  60درصد تا
 2035است.
این شركت در حال گسترش حضور خود در كل زنجیره ارزش گاز به
ویژه ال ان جی است ،بازاری كه بیشترین رشد را تجربه كرده (ساالنه
 10درصــد بین ســال های  2015تــا  )2019و توتــال در آن در رتبه دوم
جهانی جای دارد.
بــرای ایــن منظور ،این شــركت در حال ســرمایهگذاری ســنگین در
پروژههــای اكتشــاف با هزینههای كنترل شــده شــامل Yamalال
ان جــی در روســیه Ichthys ،ال ان جــی در اســترالیا و تكمیــل
داراییهای گازی  Anadarkoدر آفریقا اســت .این گروه به دنبال
تقویــت ظرفیــت تولیــد خــود بــا دو پــروژه اصلــی  Arctic LNGدر
روســیه و موزامبیــك  LNGمیباشــد .همچنیــن جهــت تمركــز بــر
ال ان جــی ،ایــن شــركت در حال ســرمایهگذاری در تمامــی مناطق
تولیدی و بازارهای عمده است .در بازاری كه ساالنه  5درصد رشد
میكند ،شركت توتال با سرمايهگذاری در ال ان جی  Engieو سایر
پروژههــا ،دومین تولیدكننده بزرگ ال ان جی در جهان اســت .در
حالــی كه همزمــان به لطف تاسیســات تبدیل مجــدد الانجی به
گاز  1ماننــد  Dhamraدر هندوســتان بــرای تســهیل دسترســی به
گاز طبیعی و ارتقای حركت از زغالســنگ به گاز در تولید برق و به
تبع آن كاهش عمده انتشــار دی اكســید كربــن ،بازارهای جدید را
نیز توسعه میدهد.
ایــن رشــد در زنجیــره گاز طبیعــی بــا همراهــی ســهم بیشــتر بیــوگاز
یــا هیــدروژن همــراه خواهــد بــود .توتــال شــرايط مشــابهی بــرای
سوختهای زیستی مطرح كرده و از هرگونه تركیب این منابع انرژی
ســبز با گاز حمایت میكند .در ســال  ،2020توتال یــك واحد تجاری
جدید برای افزایش سرعت رشد در تولید هیدروژن با كربن پائین به
كار گرفته بود .این شركت در حال بهرهبرداری یك پمپ هیدروژنی در
آلمان است و اولین مشتریان خود را در فرانسه بدست آورده است.

توتال همچنین به دنبال توسعه تركیبی در زنجیره ارزش انرژیهای
تجدیدپذیر اســت .رشــد ســریع در برق كمكربن كــه از گاز طبیعی یا
منابــع تجدیدپذیــر انــرژی مانند انرژی خورشــیدی ،بــادی و برق آبی
ایجــاد شــده بــه كاهــش انتشــارات جهانی دی اكســید كربــن كمك
خواهد كرد .با سرمایهگذاری ساالنه بین  1.5تا  2میلیارد دالر در برق
كم كربن ،توتال به صورت فعاالنهای از این رشد حمایت میكند.
ظرفیت ناخالص تولید برق تجدیدپذیر این شــركت در ســال 2020
نســبت به  2019دوبرابر شده و به  6500مگا وات رسیده است .این
رشــد بیانگــر تســریع در پروژههای جدیــد در  2020با بیــش از 5000
مگاوات برق بادی در فرانســه ،انگلیس و كره جنوبی ،بیش از 2000
مگاوات برق خورشیدی در هند در مشاركت با گروه  ،Adaniبیش از
 5000مگاوات پروژهای خورشــیدی در اســپانیا است .توتال در حال
ســاخت یك نیروگاه تولید برق خورشــیدی با مقیــاس بزرگ در قطر
اســت .پارك خورشــیدی  Al Kharsaahبا  2میلیون پنل خورشیدی
2

دوطرفه در مســاحتی با بیش از  1000هكتار از ابتدای ســال 2022
بــه میــزان  800مــگاوات برق تولید خواهــد كرد .در انتهــای دیگر این
زنجیره ارزش ،این گروه بازاریابی خود را در فرانسه ،اسپانیا ،بلژیك
و انگلیس با جمعيتي بالغ بر  9میلیون مشــتری گازی و برق در سال
 2020گسترش داده است.
توتال در سال  ،2020ظرفیت تولید برق كم كربن ناخالصی معادل 7
گیگا وات داشت كه در سال  2019اين ميزان بيش از  3گيگاوات بود.
منبــع دیگــر انرژیهــای تجدیدپذیــر برق بادی اســت .پــس از تملك
شــركت فرانســوی  Vents dOcدر ســال  ،2019شــاخه Quadran
3

توتال ،برق بادی جهانی فرانسه را تملك كرد كه دارای بیش از 1000
مــگاوات برق بادی در خشــكی اســت كه  250مگاوات آن قرار اســت
تا  2025مورد بهرهبرداری قرار گیرد .این تملك بر ظرفیت تولید برق
بــادی این شــركت در ســطح جهانی كــه در حال حاضر معــادل 1300
مگاوات است خواهد افزود.
توتــال ،انــرژی را بــه محصــوالت واســطهای و نهایــی كــه نیازهــای
مصرفكننده را تأمین میكند تبدیل میسازد .راهكارهای كمكربن
این شــركت به توتال امكان اســتفاده كمتر از ســوختهای فســیلی
و اســتفاده بیشــتر از تجدیدپذیرها و مواد قابــل بازیافت برای تولید
محصوالت را میدهد.
این راهحلها عبارتند از )1جايگزينی ســوختهای زیستی پایدار كه
میتواننــد انتشــار كربن را به میزان حداقــل  50درصد از معادلهای
فسیلی خود كاهش دهند.
1 .regasification
2. bifacial
3. Global Wind Power France
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تحلیــل هفتگی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Survey

همچنیــن در ادامــه توتــال بــرروی پروژههــای نفتــی كــم هزینــه و

به این منظور ،تركیب محصوالت انرژی فروش رفته توسط این گروه

ســوختهای زیستی تمركز خواهد كرد )2 .سوختهای زيستی بین

بایــد تغییــر كنــد .در ســال  ،2015تركیب فــروش به صــورت عمد ه از

 10تا  15درصد از فروش سوخت تا  2030را به خود اختصاص خواهد

محصوالت و ســوختهای فســیلی تشــكیل شــده بود كه دو ســوم

داد .این گروه به ارزش و سود پروژههای نفت ،بیشتر از حجم و تعداد

آنها را محصوالت نفتی و یك ســوم آن را محصوالت گازی تشكیل

آنهــا توجه خواهد كــرد و در حال افزایش ســهم پروژههای نفتی خود

میداد .با این وجود انتظار میرود تا ســال  ،2030تركیب فروش 15

است كه سود باالی 15درصد در شرایط قیمت هر بشكه 50دالر دارند.

درصد برق 50 ،درصد محصوالت گازی و حدود  35درصد محصوالت

جریاننقدیایجادشدهتوسطفعالیتهایپایهایاینگروهبهصورت

نفتی (كه  15درصد آن سوختهای زیستی است ) باشد.

چشمگیری صرف سرمایهگذاری در تجدیدپذیرها خواهد شد.
این گروه همچنین تولید و فروش ســوخت زیســتی خــود را افزایش
خواهــد داد .انتظــار مــیرود تولیــد دیــزل تجدیدپذیــر به بیــش از 2

نمودار  . 2پاسخ به تقاضای مشتریان ،افزایش فروش همراه با
كاهش انتشارات

میلیون تن در سال تا  2025برسد.
توتال همچنین متعهد شده كه در طی  10سال آینده بیش از  1میلیارد
دالر برای توســعه خودروهای برقی از طریق سرمایهگذاری در تولید
باطــری و شــارژ خودروهــای برقی از طريــق احداث  150هــزار جایگاه
شارژ تا سال  2025سرمایهگذاری كند.
با این استراتژی ،این گروه به دنبال سرعت بخشیدن به حركت خود
در جهت جامعه انتشار خالص صفر تا  2050میرود.
 عملكرد برروی تقاضابرای پشتیبانی از مشتریان در طی گذار انرژی ،این شركت بر استراتژی
بازاریابی محصوالت با كربن كمتر متمركز شده و پیشنهادات خود را
به مصارف خاص سایر گزینههای رقابتی كم كربن محدود میكند.
بین سالهای  2015تا  ، 2019این گروه شدت كربن محصوالت انرژی
فــروش رفته خود را به میزان  6درصد كاهش داده اســت .این عملكرد
بیانگر سرمایهگذاری اساسی( ،بیش از  20میلیارد دالری) است كه به
توتال امكان رسیدن به افزایش  8برابری فروش برق و سه برابر شدن
فروش ال ان جی را میدهد و این رویه در حال ادامه یافتن است .توتال
در سال 2020حدود 9میلیون مشتری گاز و برق در اروپا داشته است.
در چشم انداز  2030این شركت ،انتظار میرود كه حدود یك سوم
انرژی بیشــتر نسبت به  2015توسط اين شــركت عرضه شود ولی با
انتشارات كمتر (در همه حوزه های 1و 2و .)3
توتالهمچنیندرنظرداردكهمتوسطشدتكربنمحصوالتانرژیمورد
استفادهمشتریانخودراكاهشدهد.اینكاهشبهتغییردرالگوهای
مصرفوسیاســتهایعمومیاتخا ذشــدهبــرایگذارمصرفكنندگان
بستگی دارد .در كوتاهمدت ،توتال در نظر دارد كه حداقل بین سالهای
 2015تــا 15،2030درصــد انتشــارات را كاهــش دهــد .ایــن تالشهــا در
بلندمدتحتیســرعتبيشــتری میگیرندتابههدفكاهشمتوسط
شدتكربن 35درصدیتا 2040و 60درصدیتا 2050دستیابند.

Source: Total Energy Outlook, 2020

توسعه چاهكهای كربن:
عالوه بر فعالیتهایی كه در این ســه حوزه انجام میشــود ،توتال در
حال ســرمایهگذاری در دو نوع چاهك كربن است ،چاهكهای كربن
طبیعی مانند احیای جنگلها و همچنین برنامههای تحقیق و توسعه
1

برای تكنولوژیهای كاهش انتشار مانند جذب از هوای مستقیم .

2

یك واحد كسب و كار جدید با عنوان راهكار بر پایه طبیعت ()NBS

با بودجه ســاالنه  100میلیون دالر از ســال  2020در اين شــركت شكل
گرفتــه و بــه دنبــال ایجاد ظرفیــت نگهــداری  5میلیون تن دی اكســید
3

كربن در سال تا سال  2030است .یك پروژه ابتدایی جنگل زراعی در
آمریكایجنوبیقراراستشروعبهكاركردهوچندینعملیاتدیگرنیز
با شراكت توتال در حال بررسی هستند .این پروژهها كه هم در مناطق
حارهای و معتدل ،نوعا ًشــامل زنجیرههــای ارزش برای مزارع محلی و
تولید جنگلی هســتند ،در همكاری با جوامع محلی برای كاهش علل
جنگلزدایی و تغییر كاربری زمین در مبدا شكل گرفتهاند.
1 .direct air capture
2 .Nature Based Solution

 Agroforestry .3یا جنگلداری و كشــاورزی عبارت از تلفیق اســتفاده از درختان ،درختچهها ،محصوالت زراعی و دامها است .با تلفیق کشاورزی و جنگلداری به
تنوّع ،تولیدات ،عایدی ،ســامتی و پایداری بیشــتری در محیط زیست دست مییابند .در این روش از درختان ،درختچهها و بوتهها در سامانههای کشاورزی
تلفیقی بهره میگیرند یا اینکه در جنگلهایی که هدف آن تولید فراوان چوب نیســت ،به زراعت و باغبانی میپردازند.
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در زمینــۀ جــذب و ذخیــره كربــن ،1توتــال بــا  Equinorو شــل برای
ایجاد پروژه نور شــمالی 2در نروژ مشــاركت كرده است .این اولین

پــروژه عمــده ایــن شــركت بــا هــدف كربنزدایــی از صنایعی اســت
كه جایگزینهــای كمی برای انرژیهای فســیلی دارند مانند تولید
فــوالد و ســیمان .فــاز اول شــامل ایجــاد ظرفیــت نگهــداری تــا 1.5
میلیون تن دی اكســید كربن در ســال است .این شركت همچنین
در حال مطالعه ســایر پروژهها نیز به ویژه در هلند برای دســتیابی
بــه بیشــترین بهرهبــرداری از میادیــن فــات قــاره تخلیــه شــده

توتــال در كســب و كار باالدســتی ،اهمیــت بیشــتری بــه ابداعــات
بــه نســبت حجــم تولیــدات میدهــد .در انرژیهــای تجدیدپذیــر،
توتال به دنبال رشــد خود برای تبدیل شــدن به یــك نیروی معظم
بینالمللــی اســت .ایــن گــروه در حــال حاضــر بیــش از  10درصد از
بودجــه ســرمایهگذاری خــود را بــه تجدیدپذیرها و بــرق اختصاص
میدهد كه بیشــتر از ســایر شــركتهای عمده اســت .این سهم تا
 2030قرار اســت به بیش از  20درصد افزایش یابد.

3

كربنزدایی و حفظ سوختهای مایع:

میباشد.
ایــن برنامــه تنهــا در صورتــی میتوانــد انجــام شــود كــه بــه صورت
مشــاركتی باشــد .بــه همیــن علــت اســت كــه توتــال در حــال
ایجــاد مشــاركت بــا دولتهــا و مصرفكننــدگان و پشــتیبانی از
سیاســتهایی چــون قیمتگــذاری كربن اســت كه بــه كربنصفر
می انجامند.

كماكمــان ســناریوهای اصلــی پیشبینــی توتــال و  IEAاز وضعیــت
تقاضــای انواع انرژی ،نمایانگر پررنگ بــودن نقش انواع انرژیها به
ویژه انرژیهای فسیلی است.
نمودار  . 3چشم انداز تقاضای جهانی انرژی های اولیه

ایــن ابــزاری اساســی بــرای ارتقــای تكنولوژ یهایــی بــا كمتریــن
میــزان كربــن اســت .البتــه توتــال بایــد اطمینــان داشــته باشــد
كــه مســیر حركــت قیمــت كربــن بــرای مصرفكننــدگان ،افــراد و
كســب و كارهــا قابــل قبــول باشــد .بــه همیــن علــت ،توتــال از
پیشــنهادی كه توســط كمیته مدیریــت آب و هوایی (كه توتال از
اعضای موســس آن اســت) برای ایجاد یك ســهمیهبندی كربن

4

پشــتیبانی كرده است.
عــاوه براین ،توتال برروی پیشبینیهای بلندمدت قیمت نفت و
گاز كه با اهداف توافقنامه پاریس قابل مقایسه باشند با استفاده
از مسیر قیمتی كه با سناریوی توسعه پایدار IEAهمگرایی داشته
باشــد ،تكیــه دارد .حتــی اگــر قیمتهــای كربــن در حــال حاضــر در
برخی از كشورهای میزبان این شركت ،فعال نشدهاند ،توتال برای
تمامی ســرمایهگذاریهای خود قیمــت  40دالر در هر تن را در نظر
میگیرد و یك تحلیل حساســیت با قیمت كربن  100دالر در هر تن
از سال  2030در نظر دارد.
توتال عضوی از چندین انجمن صنایع است .هر ساله ،جهتگیری
این انجمنها در قبال تغییرات آب و هوایی برای اطمینان از اینكه
با اهداف توتال در تطبیق هستند یا خیر مورد بررسی قرار میگیرد.
هر نوع مخارج سرمایهای چشمگیر شامل سرمایهگذاری توتال در
اكتشــاف ،تملك و توســعه منابع نفت و گاز و در ســایر انواع انرژی
و تكنولــوژی ،منوط بــه بازبینی در قالب اهــداف توافقنامه پاریس
است.

Source: Total Energy Outlook, 2020

پیشــرفتهای تكنولوژیكــی و تغییــر كاربــری بــه ســمت انرژیهــای
كمكربنتر احتماال تقاضای نفت را به ســمت باثبات شــدن و سپس
كاهــش در طــی دهه آتــی خواهد بــرد .توتــال در حال تغییــر تركیب
خود برای نمایش این روند اســت .محصوالت نفتی در ســال ،2015
 66درصــد از فروش و در ســال  55 ،2019درصــد از فروش را به خود
اختصــاص دادند و میتوانند تا  2030بــه  35درصد كاهش یابند .تا
سال  ،2050این سهم میتواند به  20درصد كاهش یابد و یك چهارم
آن از طریق سوختهای زیستی تامین شود و به این ترتیب به توتال
در كاهــش شــدت كربــن محصــوالت فروش رفتــهاش به میــزان 60
درصد یاری میرساند.
1 .Carbon Capture and Storage

 .Northern Light project .2نام پروژهای پیشــرو در زمینۀ جذب و ذخیره كربن در اروپا است.
3. depleted
4 . carbon dividend
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تحلیــل هفتگی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Survey
نمودار . 4چشم انداز مصرف نهایی كل انرژی

Source: Total Energy Outlook, 2020

بــا این وجود ،ســرمایهگذاری چشــمگیری در ســالهای آتی مــورد نیاز

خواهدبودتابتواندكاهشطبیعیدرتولیدمیادینراجبراننمودهوبه
تقاضایجهانینفتپاسخدهد.
توتــال در حــال تمركــز بــر پروژههای نفتــی انعطافپذیرتر اســت .برای
همراهــی بــا اســتانداردهای اتحادیه اروپا ،ســوختهای زیســتی باید
كمتر از نیمی از دیاكسید كربن تولید شده توسط معادل سوختهای
فسیلیانتشاراتداشتهباشند.برایبیشاز 20سال،توتالیكراهبرد
پیشــرو در تحقیقات ســوختهای زیســتی ،تولید و توزیع آن داشــته
اســت .این شــركت در نظر دارد كه با رشــد فروش بیش از  10درصد در
سال تا ،2030به یك قدرت اصلی در این بازار تبدیل شود.

جمعبندیونتیجهگیری:

توتــال فرانســه ،كــه اولیــن شــركت معظــم بیــن اللملــی نفتی بــود كه
تحریمهــای آمریكا علیــه ایران را نادیــده گرفت و به صــورت قانونی در
میادیننفتی سیری Aو Eسرمایه گذاری كرد در ادامهنتوانست سابقه
همكاری قابل اطمینانی را با طرف ایرانی برای خود ایجاد كند.
توتــال و شــركت ملی نفت ایــران قرادادی را برای توســعه و تولید فاز
 11پــارس جنوبــی ،بزرگتریــن میــدان گازی جهــان در ســال  2017به
امضا رســاندند .ایــن پروژه ظرفیــت تولید  2میلیارد فــوت مكعب در
روز یا  400هزار بشكه معادل نفت در روز شامل میعانات را دارد .گاز
تولید شده قرار بود برای بازار داخلی ایران از سال  2021عرضه شود.
ایــن قرارداد  20ســاله ،اولین قرارداد نفتی ایــران از نوع  IPCبود ،كه
شــامل سهم  50.1درصدی توتال ،سهم  30درصدی سی ان پی سی
چین و ســهم  19.9درصــدی پتروپارس بود و در مجمــوع بالغ بر 4.8
میلیارد دالر سرمایه گذاری را برنامه ریزی می نمود .قرار بود طی این
قرارداد ،فاز  11پارس جنوبی در دو فاز توسعه یابد .اولین فاز قرار بود
با هزینه حدود  2میلیارد معادل دالر انجام شود كه شامل  30چاه و
 2پلتفرم ســرچاه بود كه به امكانات خشكی موجود از طریق دو خط
لوله زیرآبی وصل میشــد .فاز دوم قرار بود شــامل ساخت امكانات
فالت قاره در پارس جنوبی باشد.
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ولی در پی تحت فشار قرار گرفتن توتال از جانب آمریكا پس از خروج
ایــن كشــور از برجام ،این شــركت برنامــه زمانبندی خود را بــرای آغاز
توســعه فاز  11پارس جنوبی به تاخیر انداخت به ترتیبی كه وزیر نفت
ایران در ماه می ســال  ،2018اعــام كرد كه توتال تنها  2ماه زمان دارد
تــا معافیــت از تحریم خــود را از آمریــكا دریافت كنــد و در صورت عدم
موفقیــت ،شــركت ســی ان پــی ســی چیــن جایگزیــن توتــال در ایران
خواهــد شــد .ولــی در ادامــه ،توتال به صورت رســمی خروج خــود را از
پروژه چندین میلیارد دالری گازی پارس جنوبی ایران اعالم كرد .وزیر
نفت ایران نیز در نوامبر  2018اعالم كرد كه شــركت نفت ســی ان پی
سی چین جایگزین توتال در پارس جنوبی شده است.
حــال پرسشــی كــه در اینجــا وجــود دارد این اســت كــه آیا با رفع شــدن
تحریمهــا ،و بــا توجــه بــه اســتراتژی پیــش روی توتــال بــرای كاهــش
انتشــارات تا  ،2050آیا ایران كمــاكان میتواند برروی توتال به عنوان
یكی از سرمایهگذاران خارجی حساب باز كند یا خیر؟
بررسیچشماندازتوتالنشانمیدهدكهاینشركتدرراستایتعهد
بهتوافقنامهپاریس،برنامهمبسوطیجهتكاهشانتشاراتطراحی
كــرده اســت .این برنامه از توســعه چاهكهای كربــن گرفته تا كاهش
میزان انتشار منابع فعلی و سرمایهگذاری در منابع تجدیدپذیر انرژی را
دركنارترغیبمشتریانبهمصرفانرژیهایكمكربنتردربرمیگیرد.
ولیآنچهعلیرغمتمامیاینمواردمیتواندبرایكشورهایتولیدكننده
نفــت و گاز از اهمیت برخوردار باشــد ،پیشبینی نقش پررنگ نفت و
گاز در هر دو ســناریوی اصلی توتال ( جامع و جهشــی) با ســهمی قابل
تاملمیباشد.بهاینترتیب،دركنارسرمایهگذاریكالناینشركتدر
سایر انواع انرژیهای تجدیدپذیر كمكربن ،هنوز تقاضای نفت و گاز تا
سال  2050از آنچنان اهمیتی برخوردار خواهد بود كه توتال را وادار به
سرمایهگذاری گسترده در این منابع كند .البته كه توتال اعالم كرده در
منابع نفت وگاز مرســوم ،به دنبال مخازن كم هزینه و انعطاف پذیر با
درصدسودقابلتوجهخواهدرفت.ازاینمنظرایرانبادارابودنذخایر
عظیمنفتوگازمیتواندگزینهمناسبیبرایاینشركتدرصورتلغو
تحریمها باشــد .حال سوالی كه میتوان در ادامه پرسید این است كه
آیا با وجود برنامه تولید كم كربن و تالش توتال برای سرمایه گذاری در
پروژه های انعطاف پذیرتر و كم هزینه تر آیا فرصت های سرمایه گذاری
ایــران برای توتــال جذاب خواهد بود و آیا ایــران می تواند روی همكاری
این شركت درتوسعه صنعت نفت و گاز خود حساب باز كند یا خیر؟
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محیط زیست و فناوری

فراتر از انرژی؛ تشــویق کربنزدایی از طریق اقتصاد چرخشی
(بخش دوم)
ندا علمالهدی

 -1مقدمه
همانطور که در بخش اول این گزارش بیان گردید؛ در یک اقتصاد
چرخشی ،هر محصول نهایی عمر مفید و مشخصی دارد که میتواند
مورد استفاده ارزشمند قرار گیرد .اقتصاد چرخشی به جای اینکه یک
نوع فعالیت واحد باشــد (مانند بازیافت) ،مجموعهای از فعاليتها
است که هر محصول قطعه یا ماده را به باالترین یا بهترین استفاده
خود رسانده و از دست دادن ارزش را به حداقل میرساند .به عبارت
دیگر ،در راستای هدف انتشار خالص صفر در سال  ،2050بسیاری
از شــركتها قصــد دارنــد در مســیر گام بــه گام ،تا ســال  2030همه
تولیدات خود را از جمله انتشار ،تولیدات جانبی و محصوالت نهایی
را بــه عنوان منبعی مورد معاملــه قرار دهند تا ارزش اقتصادی ایجاد
کند .محصوالتي که مدتهاست به عنوان آثارجانبی ،پرهزینه شناخته
شده و دور انداخته میشوند ،به محصولی تبدیل شوند که شرکتها
میخواهند آنها را خریداری کنند و متقاضی آن هستند و میتوانند
اقتصادی جدید ،پاك و چرخشی را بر پايه آن شکل دهند .گسترش
مفهــوم چرخشــی بــودن در داخــل ســازمانها بــه کل بخشهــای
اقتصادی یا صنعتی با هدف از بین بردن پســماندها و تبدیل آنها به
کاالهایی است که در پایان چرخه عمر خود به منابعی برای کاالهای
جدید تبدیل میشوند ویا ظرفیت استفاده از آنها به حداکثر میرسد.
بسته شدن حلقه چرخش مواد در اکوسیستمهای صنعتی میتواند
استفاده مداوم از منابع را ایجاد کند و این امر از نظر تئوری میتواند
از طریــق طراحــی بلندمدت ،نگهــداری ،بازیافت ،تعمیر ،نوســازی و
بازســازی حاصــل شــود .از آنجا کــه تخمین زده میشــود حــدود یک
چهــارم مصــرف جهانی انــرژی در تولید مواد اصلی باشــد ،اســتفاده
کارآمدتر از این مواد ،فرصت قابل توجهی برای کاهش انتشار فراهم
مــیآورد .از این رو در این بخش از گزارش هدف اینســت که جوانب
دیگر اقتصاد چرخشی و سیاست کربنزدایی را واکاوی نماییم.

 -2ارزیابی گزارش :نکات محوری
بهرهبرداری بیش از حد از منابع طبیعی مورد نیاز برای دســتیابی به
رشد و توسعه اقتصادی تأثیر منفی بر محیط زیست داشته و در عین
حال باعث کمبود و هزینهبر بودن این منابع شــده اســت .بنابراین،

بــه راحتــی میتوان فهميــد که ایده اقتصاد چرخشــی کــه روشهای
جدیدی را برای ایجاد یک مدل رشد اقتصادی پایدارتر ارائه میدهد،
در سراســر جهان در حال گســترش اســت .این برنامه برای کمک به
درک رشد اقتصاد کسب و کار برای راهحلهای پایدار و یادگیری نحوه
مدیریت و رشــد یک تجارت پایدار با درج اصول اقتصاد چرخشی در
استراتژیها طراحی شده است.
اقتصــاد چرخشــی مربــوط بــه کربنزدایــی بخش انــرژی اســت ،زیرا
اقتصــاد چرخشــی از كربنزدایــی زنجیــره تأمیــن هــر حامــل انــرژی
پشــتیبانی میكنــد و منجــر بــه انتقــال تمرکــز از صــرف پرداختــن به
انتشــارات حاصل از تولید انرژی به انتشــارات حاصل از تأسیســات
انرژی زیربنایی میشود.
در هنگام محاســبه انتشــار گازهــای گلخانهای مرتبط با اســتفاده از
فنآوریهای مختلــف از جمله زنجیره تأمیــن ،روشهای محدودی
وجــود دارد .بــه عنــوان مثال ،انــرژی هســتهای در مرحلــه تولید برق
سطح قابل توجهی انتشار برای گازهای گلخانهای را نشان میدهد،
اما انتشــار در ســایر قســمتهای زنجیره تأمین مانند تولید قطعات
برای نیروگاهها ،حمل و نقل ســوخت و ســایر مواد و حتی در شرايط
ازکارافتــادن نيروگاه نيز وجود دارد .بنابراین مرزهای سیســتم برای
محاســبه ضریب انتشــار هر حامل انــرژی محدود اســت و لزوما ًکل
چرخه عمر را در نظر نمیگیرد.
رویکردهــای اقتصاد چرخشــی مبتنی بر تجزیــه و تحلیل چرخه عمر
انتشــار گازهای گلخانهای است که کلیه جریان انرژی و مواد مرتبط
بــا یک سیســتم یا فرآیند را تشــکیل میدهــد و بنابرایــن کل زنجیره
تامیــن یک حامل انــرژی را در نظر میگیرد .دامنه کربنزدایی بخش
انــرژی ،بــر اســاس رویکردهــای اقتصاد چرخشــی (بســته بــه دامنه
کاهــش انتشــار چرخه عمــر از حاملهــای مختلف انــرژی) متفاوت
اســت :به عنوان مثال برای برق ،چرخه عمر انتشــار گازهای گلخانه
ای برای هر کیلووات ساعت برق ارائه شده توسط یک فنآوری خاص
تعریف میشود .هدف این برنامهها نه تنها کاهش اثر کربن است،
بلکه همچنین ارائه یک سیســتم صنعتــی بینالمللی با مجموعهای
از فنآوریهــا در گــذار انرژی ،پشــتیبانی الزم در توســعه نیروگاهی
پایدار و کم کربن است.
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بــه بیــان دیگــر برای کاهــش انتشــار گازهــای گلخانه ای و دســتیابی

اقتصــاد چرخشــی یــک رویکــرد در ســطح سیســتم بــرای توســعه

بــه اهــداف تعیین شــده در توافقنامه پاریس تا ســال  ،2050به یک

اقتصــادی اســت کــه بــرای ســودآوری مشــاغل ،جامعــه و محیــط

تغییر اساسی در رویکرد جهانی برای تغییر اقلیم نیاز است .گذار به

طراحی شــده اســت .اقتصاد چرخشــی قصد دارد رشــد اقتصادی را

انرژیهــای تجدیدپذیر نیمی از ماجراســت .اگر اقتصاد چرخشــی را

از مصرف منابع محدود جدا کند وســرمایههای اقتصادی ،طبیعی و

بــه عنوان راهی بــرای تولید مــواد ،محصوالت و مــواد غذایی در نظر

اجتماعــی ایجاد نماید .این مفهوم که با گذار به ســمت منابع انرژی

بگیریم ،میتوان تصویری از یک جهان تابآور و انتشار صفر خالص

تجدیدپذیر و افزایش اســتفاده از مواد تجدیدپذیر پایهگذاری شده

ی و ثبت انتشــار گازهای گلخانهای
را تصــور کرد .در زمینه گــذار انرژ 
ميتوان اشاره داشت که بسیاری از فنآوریها تمایل دارند که کامال ً

اســت ،اهمیت کارکرد موثر اقتصاد در همه مقیاسها را تشــخیص
میدهد .تالشهای امروز برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی عمدتا

خــاص حوزه مورد نظر باشــند؛ بــه عنوان مثال د ر انرژی خورشــیدی

بر نقش اساسی انرژی های تجدید پذیر و اقدامات بهره وری انرژی

فتوولتائیــک و انــرژی بــادی ،ورودی و فنآوری منابــع ،حمل و نقل،

متمرکز شده است .اقتصاد چرخشی یک رویکرد سیستمی و مقرون

تولیــد ،مکان ،اندازه و ظرفیت ،طــول عمر و تجهیزات کامال مختص

به صرفه برای مقابله با این چالش ارائه میدهد.
در برخی از سناریوهای ترسیم شده «سیاستهای فعلی» احتماال ً

میــزان چرخــه عمــر انتشــار وجــود نــدارد و بنابرایــن ادبیــات تجربی

تا ســال  2030به  60میلیارد تن انتشــار گازهــای گلخانهای خواهند

تمایــل دارد کــه بــه روشهای مختلفــی تکیه کند و طیف وســیعی از

رسید .با تصویب بدون قيد و شرط  NDCها این میزان تا سال 2030

تخمینهای انتشار گازهای گلخانهای چرخه عمر را ارائه دهد.

بــه  56میلیارد تن کاهش مییابد .اگر کشــورها تمام اهداف تعیین

بســیاری از دولتهــا نقشــه راه اقتصاد چرخشــی را اعالم یا منتشــر

شــده در  NDCرا برآورده کنند (که بر اســاس ارزيابیها در بســياری

کردهاند که برخی از آنها قبل از رسیدن به اهداف صفرخالص کربن

از موارد بعيد بنظر میرســد) ،میتوان اميدوار بود كه تولید گازهای

است .این اهداف که به بهرهوری منابع ،نرخ بازیافت یا سهمیههای
دفع که غالبا ًمربوط به بخشهای خاص مانند غذا ،انرژی ،پسماند

گلخانهای تا سال  2030ثابت باقی بماند .اما با اعمال سياستهای

شــرایط حامل انرژی میباشــد .هیچ روش اســتانداردی برای تعيين

1

كاهــش انتشــار توســط دولتها تــا ســال  2030ایــن میزان انتشــار
میتواند به  33.2میلیاردتن  CO2برســد و درصورت ادامه مســیر تا

و آب است ،تعیین کردهاند .اگرچه اقتصاد چرخشی به دلیل اهداف
سریع کربنزدایی اخیرا ًمحبوبیت یافته است ،اما برخی از سواالت

سال  2044به صفر متمایل شود .این جایی است که استراتژیهای

اساســی پیرامون شــرایطی که ميتواند در کل اقتصاد مفید باشــد،

چرخشــی وارد میشــوند ،بــا ایــن حــال ،در حــال حاضر ،بســیاری از

وجود دارد که باید قبل از اجرا به عنوان یک مکمل برای سیاستهای

کشــورها در مســیر دســتیابی به اهداف آب و هوایی خود نیستند و

موجــود در مــورد کربنزدایی در نظر گرفته شــوند .مطالعات تجربی

بكارگيری اســتراتژیهای چرخشــی با ســرعت کندتری از آنچه مورد

که در ســطح اقتصاد کالن انجام شــده اســت ،استدالل میکنند که

نیاز است اتفاق میافتد.

سیاســتهای اقتصــاد چرخشــی ،تأثیر مثبتــی بر نتایــج کل اقتصاد

اقتصاد چرخشی در خالصترین شکل ،ممکن است هرگز عملیاتی

خواهد داشــت .رویکرد اقتصاد چرخشــی به خــودی خود یک هدف

نشود ،اما یک دلیل برای اجرای آن به عنوان مکمل ابزارهای موجود

سیاستگذاری شده نبوده است ،بلکه این دستاوردهای اقتصادی،

در مــورد کربنزدایــی ایــن اســت کــه حتی بــا افزایش جزئــی مقادیر،

زیســتمحیطی و اجتماعــی اســت که ممکن اســت با چنیــن گذاری

ی بودن آن در اقتصــاد جهانی میتواند به رســیدن
بــه دليل چرخشــ 

همراه باشد و مورد توجه دولتها قرار گیرد.

کربــن صفر خالص کمک کند .یکپارچهســازی برنامههای متناســب

ایــن مفهــوم کــه از ســال  1996توســط بوادینگ پیشــنهاد شــد بیان

همچنین میتواند تعیین هدف ،سنجش و معیار بهتر برای کشورها

میکند که اگر بتوان تقاضای جهانی برای حجم و ترکیب محصوالت

در رونــد بازنگری سیاســتها را فراهم کنــد و اطمینان ايجاد کند که

را تثبیــت کــرد ،مــی تــوان به یــک اقتصاد چرخشــی دســت یافت .به

هر کشوری میتواند مسائل جهانی را به گونه ای منطبق و متناسب

عبــارت دیگر ،اقتصاد چرخشــی را ميتــوان به عنوان سیســتمی که
عمدتا ًشــامل مدیریت و بهینهســازی ســرمایه موجود اســت ،تصور

با شــرایط محلی ،مشــوقها و دســتورالعملها تضمین کنــد .برای
شهرها و مناطق ،اقتصاد چرخشی فرصتی برای بازنگری در مدلهای

کرد و نه یک سیســتم مبتنی بر جریانهــای خطی .برای این منظور،

تولید و مصرف ،خدمات و زیرساختها فراهم مینماید.

انگیزههای اقتصاد چرخشــی در شركتها و سازمانها ممکن است

همانطور که بیان شــد ،اقتصاد چرخشــی مبتنی بر ســه اصل است:

همیشه شركتها را به سمت کاهش مصرف انرژی و یا سود خالص

الــف) طراحــی خــارج کــردن ضایعــات و آلودگیهــا ب) نگهداشــتن

زیستمحیطی در سطح اقتصاد سوق ندهد.

محصوالت و مواد برای اســتفاده دوباره و ج) بازســازی سیستمهای

2

1 .Complething the Picture, How the Citcular Economy Tackes Climate Change, Ellen MacArthur Foundation, 2019.
2. Complething the Picture, How the Citcular Economy Tackes Climate Change, Ellen MacArthur Foundation,2019.
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نمودار  . 1انتشــار گازهای گلخانه ای دی اكســید كربن از سال  1900-2019و پیش بینی تا سال 2050

Source: The Circularity Gap Report,2021
طبیعــی 1 .شــهرها و مناطــق نقــش مهمی در تحقــق این امــر دارند،
زیــرا آنها در مرکز تصمیمات اصلی تعیینکننده رشــد اقتصادی ،رفاه
اجتماعی و مزایای زیست محیطی قرار دارند .به همین ترتیب ،اقتصاد
چرخشــی به معنای ايجاد تغییر سیســتمی اســت .شــهرها و مناطق
بــه عنوان مکانهــای زندگی و کار ،مصــرف و دفعزباله مردم ،نقشــی
اساســی در گــذار به اقتصادچرخشــی دارند .تا ســال  ،2050جمعیت
جهانی به  9میلیارد نفر خواهد رســید که  %55آنها در شهرها زندگی
میكنند .فشــار بر منابع طبیعــی افزایش خواهد یافــت ،در حالی که
زیرساختها ،خدمات و مسکن جدید مورد نیاز است .در حال حاضر،
شــهرها تقریبا ًدو سوم انرژی جهانی را مصرف میكنند و تا  70درصد
از انتشــار گازهــای گلخانــهای ( )GHGرا آزاد میکنند .تا ســال ،2050
ســاکنان شهری بیشــتر در معرض غلظت باالی آالیندههای هوا قرار
دارند .شــهرها  %50زباله جهانی تولید میکنند .تخمین زده میشود
که در ســطح جهانی تا ســال  ،2050میزان زبالههای جامد شــهری دو

برابــر شــود .در کل  %80مــواد غذایی در شــهرها مصرف میشــود .در
عیــن حــال ،تنــش آبی و مصــرف آب تــا ســال  2050حــدود  55درصد
افزایش مییابد .عالوه بر این ،در شــهرها ،نابرابری در درآمد بیشــتر
از سایر نقاط است و ساکنان فقیر اغلب از نظر مکانی جدا میشوند
و پیامدهای دسترسی نابرابر به کاالها و خدمات را در پی دارد .انتظار
میرود اقتصاد چرخشی در شهرها و مناطق ،از طریق کاهش آلودگی،
افزایش ســهم انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش مواد اولیه ،آب ،زمین
و مصــرف انــرژی ،تأثیرات منفی بر محیطزیســت را کاهــش دهد ،در
حالیکه به طور بالقوه انعطافپذیری را افزایش میدهد و فرصتهای
رشد اقتصادی و شغل را افزایش میدهد.
چارچوبهــای سیاســت عمومــی بــرای ایجــاد شــرایط نهــادی در
ایجــاد انگیــزه رویکردهــای اقتصاد چرخشــی در داخل ســازمانها و
بخشها ضروری اســت ،در عین حــال منجر به کاهش اثرات منفی
خارجی یا اثرات ســرریز در ســطح اقتصاد میشــود .به عنوان مثال،

1 .The Circular Economy in Cities and Regions : Synthesis Report,OECD Library, 2020.
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تحلیــل هفتگی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Survey

ایــن چارچوبهــا میتواننــد بــا گســترش افقهــای زمانــی تجــاری،

که اشــاره شــد ،ویژگیهای اصلــی اقتصاد چرخشــی بــه قرار زیر

درونیســازی پیامدهای خارجی ،ترویج انتشار بهترین روشها در

است:

تولید و مدیریت منابع و تشویق استفاده از شاخصهای استاندارد،

	•بهرهوری

کمک کنند .بر اســاس موارد فوق ،چارچوبهای سیاســت عمومی

	•جانشینی

میتواند شــرایط گســتردهای را برای اقتصاد چرخشــی فراهم کند.

	•دوام و پایداری

از جمله:

	•طراحی زیستمحیطی

 .1استفاده متمرکزتر از منابع موجود (یا کاهش یافته)
 .2توســعه بازارهای ثانویه برای کمک به جریان های چرخشی
 .3ســازوکارها و اقدامــات بــرای جلوگیــری یــا کاهــش پیامدهــای
ناخواسته یا اثرات ارتجاعی اقتصاد چرخشی.

	•افزایش شــدت اســتفاده (از طریق انتخاب مشــتری و تمرکز بر
خدمات)
	•قابلیت بازیافت
	•همزیستی صنعتی.

چارچــوب ســیگنالهای اقتصــادی بــه منظــور ایجــاد انگیــزه بــرای

در میان مشــوقهای مبتنی بر بــازار ،بحث قیمت کربن که به اصل

کربنزدایــی بیشــتر از طریــق اقتصــاد چرخشــی را میتــوان بدیــن

آالیندهها و پیامدهای منفی خارجی مربوط میشــود ،اشــاره دارد.

صورت برشــمرد كه بــا ایجاد یک چارچوب منســجم سیاســتهای

تولیدکننــدگان و مصرفکننــدگان انــرژی ،هزینههــای مربــوط بــه

تشویقی به رویکردهای اقتصاد چرخشی کمک خواهند کرد:

مصرف ســوختهای کربنی و فعالیتهای داخلی را انجام میدهند

	•تقویت کربنزدایی (در کنار اقدامات موجود)

و به سمت فعالیتهای با انرژی کمکربن و صفر تشویق مینمایند.

	•بهینهسازی جریان مواد

تاکنون اعمال قیمتهای کربن در سطح اقتصاد دشوار بوده است و

	•حداقلسازی زبالههای موجود در زنجیرههای تأمین

بحث مالیات و یارانهها(مالیات بر ارزش افزوده و مالیات غیرمستقیم

	•مکانیزمهــای تشــویقی کــه نتایــج مبتنی بــر بــازار را ترویج می

و تعرفه بر محصوالت کشــاورزی) به عنوان مبنای محاســبه قیمت

کنند (مانند قیمت کربن ،سیســتمهای معامالت انتشارات و

مؤثر بر کربن مورد ارزیابی قرار گرفته است .در این مسیر مجوزهای

مجوزها یا استانداردهای قابل معامله)

انتشــار ،دســتیابی به کاهش انتشــار و حداقل هزینــه ،از مهمترین

	•مشــوقهای نظارتــی به عنوان مثال مقــررات خاص صنعت،

فعالیتها میباشند .این نوع سیاستهای تشویقی میتواند منجر

مجوزهــای فناوری یا اســتانداردهای عملکرد غیر تجاری.

به تشویق تغییر رفتار شود و از گسترش و نشر کربن جلوگیری نماید.

اگرچــه مجموعهای از ابزارهای سیاســتی وجــود دارد که هدف آن

در رویکرد اقتصاد چرخشــی نیز میتــوان مکانیزمهایی به منظور به

ایجــاد انگیــزه برای کربنزدایی در سراســر کشــورها اســت ،اما در

حداقــل رســاندن و ســپس جلوگیری از انتشــار تولید کربــن طراحی

عمل ،هیچ اقتصادی به یک مجموعه منسجم از اقدامات سیاسی

کرد که این مشوقهای مبتنی بر بازار بر امکان بهینهسازی موجودی

بــرای ایجــاد انگیــزه در مــورد کربنزدایــی «کامــل» دســت نیافتــه

سرمایه نیز تمرکز دارد.همچنین مالیات بر پیامدهای منفی خارجی

اســت .اکثــر کشــورها ترکیبــی از ســیگنالهای سیاســتی (شــامل

میتواند در جهت توسعه این رویکرد گام بردارد.

مالیــات ،یارانــه ،اســتاندارد و مقــررات) را دارنــد کــه انگیزههــای

ایجــاد انگیــزه در همزیســتی صنعتــی در سیســتمهای چرخشــی

مقطعــی را بــرای کاهــش انتشــار کربــن (و ســایر گازهــای گلخانــه

(تقســیم منابع بین صنایع/بخشهای داخلی اقتصاد) مورد بحث

ای) در سراســر اقتصاد خود ایجاد میکننــد .یک چارچوب موثر از

میباشــد و نگرانــی اصلــی کشــورهای در حــال توســعه اثربخشــی

ســیگنالهای سیاســتی به طور ایدهآل برخــی از ویژگیهای اصلی

سیاســتهای داخلی قیمت کربن و نبود این سیاســتها در داخل

را منعکس میکند:

کشــور و فقــدان مکانســیم قیمتگــذاری کربن اســت که بر ســطح

	•استفاده از انتشار در سراسر زنجیره تأمین

رقابت صادرات این کشورها تأثیر میگذارد.

	• قیمتگذاری صحیح در پیامدهای خارجی

بدیهــی اســت کــه اســتراتژیهای اقتصــاد چرخشــی ،سیاســت

	• تشــویق به اندازهگیری دقیــق ،مقرون به صرفه بــودن ،تأیید و

کربنزدایی را تکمیل میکنند و به طور بالقوه میتوانند با بهرهگیری
از هم افزایی در بین معیارهایی که به طور معمول برای اندازهگیری

گزارشگیری.
اهــداف اقتصــاد چرخشــی و معیارهایــی کــه توســط شــركتها و

چرخشــی بــودن در چارچوبهــای ســازمانی خــاص و مجموعــه

ســازمانها اســتفاده شــده اســت و تــاش دارد بــرای ترســیم بر

وســیعتری از ابزارهــای سیاســت کربن زدایــی ،مورد اســتفاده قرار

روی سیاســتهای موجود تمركــز نمايد که انگیزه های اقتصادی

میگیرند ،مورد توجه باشــند .با این حــال ،از نظر عملی ،موانعی در

و تغییــرات را در الگــوی خطــی فعلــی ایجــاد نمایــد .همانطــور

اجرای آنها وجود دارد .در ارائه ســه مانع اصلی بیان میشود:

1.The 2030 decarbonization challenge, The path to the future of energy,Deloitte,2020
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 -قوانین و مقررات داخلی

جایگزینــی با یک کاالی دســت دوم یا یک محصول جدید ،مهمترین

یــک شــرط دســتیابی بــه اقتصــاد چرخشــی ایــن اســت کــه تقاضــای

عامــل تعیینکننــده رفتار مصرفکننده و نســبت هزينه  -فايده بین

جهانی برای حجم و ترکیب محصوالت بتواند تثبیت شود .مقررات

این دو گزینه است (به عبارت دیگر ،اگر گزینه چرخشی کاهش قابل

حاکمیــت دولتــی هنوز به طور غالب به ســمت مــدل خطی عملیات

توجهــی در هزینهها ایجاد نکند ،محصوالت جدید همیشــه ترجیح

اقتصادی و کربنزدایی خطی معطوف اســت .هــدف از این مقررات

داده میشوند ).عامل مهم بعدی ،هزینه بود که این نیز مانعی برای

اینست که بدون داخلیسازی ،هزینههای پیامدهای منفی خارجی

ایجاد انگیزه در اقتصاد چرخشی است .سایر موانع در رابطه با ایجاد

کاهــش یابــد و رویههــای كم هزينــه کربنزدایــی فعال گــردد .یعنی

انگیــزه در مصرفکننــدگان بــرای انتخاب گزینههــای مصرف مبتنی

فنآوریهــا و زنجیــره عرضه بــرای یک مــدل خطی بهینه میشــود و

بر خدمات ،شــامل ســطح پایین اطالعات ،عــدم عالقه به مدلهای

این میتواند پیامدهای مختلفی داشته باشد .گاهی اوقات مقررات

مبتنی بر خدمات و «عدم اعتماد» است .استانداردها ،مقررات و در

میتوانند خود به صورت یک پیامد منفی ظاهر شوند به گونهای که

دسترس بودن اطالعات سازگار با محصول میتواند راهی برای رفع

گاهی اوقات ایجاد یک سیاســت ماننــد مالیات میتواند انگیزههای

موانــع مربوط به رفتار و انتظارات مصرف کننده باشــد.در واقع ،این

اقتصادی را با اختالل مواجه سازد و مانع ایجاد یک حلقه بسته شود.

روشها میتوانند مرزهای انتخاب مصرفکننده را به محدودههايی

در یک مدل چرخشــی انگیزههای تحریک بهــرهوری انرژی میتواند

منطبق کنند که با شرایط الزم برای اقتصاد چرخشی سازگارتر شوند.

اثر بازگشــتی ایجاد نماید و منجر به افزایش مصرف همان محصول
یا خدمات شود و به تخصیص مجدد منابع و انواع دیگر فعالیتهای

 -مدلهای کسب و کار

انتشار کربن بیانجامد .در واقع اقتصاد چرخشی میتواند بر اعمال

یکی دیگر از موانع ساختاری ،عدم وجود یک مدل کسب و کار غالب

مقررات تأثیرگذار باشد.

اســت که اجزای اصلی رویکرد اقتصاد چرخشــی بــرای کربنزدایی را
در خود جای دهد .اگرچه بسیاری از سازمانها از منظر بهینهسازی

 -رفتار مصرفکننده و سطح انتظارات

کارآیــی و پایــداری عملیاتــی داخلــی خــود از رویکردهــای چرخشــی

تصمیمــات گرفته شــده توســط مصرفکننده نهایی بر میــزان انرژی

ادغــام شــده در فعالیتهــای روزمــره برخوردارند ،مدلهــای تجاری

محصوالت تأثیرگذار اســت.آنها همچنین میتوانند تقاضای انرژی

اســتراتژیک ،عملکــرد محســوس را ایجاد میکنند که ســیگنالهای

را کاهــش دهنــد و این امر به شــرایط مورد نیاز برای توســعه اقتصاد

سیاست دولت را با رفتار و انتظارات مصرفکننده همسو میکنند.

چرخشــی کمک میکندکه نشــان دهنده اســتفاده کمتراز موجودی

اگرچه بهینهســازی اجزای منفرد بــرای محصوالت یا خدمات خاص

سرمایه به نسبت اقتصاد خطی است .با این حال ،رفتار و انتظارات

میتوانــد بهرهوری مواد را بهبود بخشــد ،امــا در پارادایم مدل خطی

مصرفکننــده مانع اصلی دســتیابی به این هدف اســت .گزینههای

کســب و کار منطقــی نیســت ،زیــرا اقتصــاد مقیــاس تولیــد اجــزای

منطقــی یــا بهینــه از نظــر زیســتمحیطی و اقتصــادی ممکن اســت

استاندارد را ترجیح میدهد هرچه ماده تخصصیتر باشد ،بازیافت
آن دشــوارتر است .اقتصاد چرخشــی به مدلهای کسب و کار كامال ً

ماننــد( )1هزینههــای باالتــر برای پوشــش پیامدهای منفــی خارجی

متفاوتــی نیــاز دارد كــه تمام زنجیره تأمیــن را گســترش داده و ادغام

نشأت گرفته از مصرف ( )2درک مصرفکننده از گزینههای مختلف

میكند.

جایگزین ( )3زمانبندی(مشوقهای اولیه که هزینههای فروش را در

در بخــش انرژی ،انرژی به عنوان خدمت( )Energy as a Serviceو

مقابل مشوقهای آینده کاهش میدهد) ( )4پوشش(اگر مشوقها

انرژی گرمایی به عنوان یک خدمت( )Heat as a Serviceنمونههای

فقط برای بخشی از مصرفکنندگان در دسترس باشد ،ممکن است

درخشــان مدلهــای تجــاری «بــزرگ» بالقــوه متناســب بــا رویکــرد

از کارآیــی کمتــری برخوردار باشــند) ( )5اطمینــان (در مــورد ادامه یا

اقتصاد چرخشی را ارائه میدهند.

عدم ادامه مشوقهای خاص) با استفاده از مثال کربنزدایی حمل و

پــس در نتیجــه میتوان بیــان کرد کــه ســازمانها ،معیارهای خاص

نقل ،شــواهد نشان میدهد که طراحی سیاستهای جذب انتشار

خــود را برای اجــرای رویکردهای اقتصاد چرخشــی توســعه دادهاند.

برای کربنزدایی بخشــی با توجه به انتظارات مصرفکننده با موانع

بــا اینحال ،شــرایط گســتردهای وجــود دارد کــه باید رعایت شــود تا

ســاختاری مواجه اســت .نوع رویکــرد اقتصاد چرخشــی میتواند به

اقتصاد چرخشی منجر به سود اقتصادی و همچنین مزایای زیست

ل ونقل گزینههای با انتشار کم کربن را
مصرفکنندگان در بخش حم 

محیطــی شــود .این مــوارد عبارتند از :اســتفاده فشــرده از موجودی

پیشنهاد دهد و در مورد مشارکت مصرفکننده در اقتصاد چرخشی

منابع در دسترس؛ توسعه بازارهای ثانویه برای کمک به جریان های

در انتخــاب بیــن تعمیــر یــا جایگزینی با یــک محصول جدیــد ،یا بین

چرخشی و سازوکارها یا اقدامات برای جلوگیری یا کاهش عواقب

بــه دلیل عوامل زیادی توســط مصرفکنندگان ترجیح داده نشــوند

1.The 2030 decarbonization challenge, The path to the future of energy,Deloitte,2020
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تحلیــل هفتگی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Survey

ناخواســته یا اثــرات برگشــتی اقتصاد چرخشــی .بــرای ایجاد این
چارچوبها،سیاســتهای عمومی وجود دارد تا اطمینان حاصل
شــود کــه رویکردهای اقتصــاد چرخشــی میتوانند سیاســتهای
کربــن زدایــی را تکمیــل کننــد و همچنیــن ایــن رویکردهــا به ویژه
هنگامــی کــه در ســطح ســازمانی یــا بخشــی اتخــاذ شــوند ،منجر
بــه پیامدهــای منفــی و تأثیــرات منفــی بــر کربنزدایــی در ســطح
کالن نمیگردنــد .چنیــن چارچوبــی میتوانــد از هــم افزایــی بیــن
معیارهایــی کــه بــرای اندازهگیــری چرخشــی در زمینههای خاص
ســازمانی اســتفاده میشــود و مجموعــه وســیعتری از ابزارهــای
موجــود سیاســت کربنزدایــی ،از جملــه مشــوقهای مبتنــی بــر
بــازار و مشــوقهای نظارتــی بهرهبــرداری نماینــد .بــا ایــن حــال،
از نظــر عملــی ،موانعــی بــرای اجــرای آنهــا وجــود دارد ،از جملــه:
ایــن واقعیــت کــه مقــررات حاکمیــت دولتــی هنــوز به طــور عمده
بــه ســمت مــدل خطــی عملیــات اقتصــادی و کربنزدایــی خطــی
معطوف اســت .پیچیدگی رفتــار و انتظارات مصرفکننده و عدم
وجــود یــک مــدل تجــاری غالــب ،محصولــی از مؤلفههــای اصلــی
رویکــرد اقتصــاد چرخشــی بــرای کربن زدایی اســت .بــا اینحال،
رویکردهای اقتصاد چرخشــی اجرا شــده از طریــق چارچوبهای
منســجم سیاســتهای عمومــی باید به بخشــی ذاتــی و یکپارچه
از ابزارهــای موجــود کربــن زدایــی تبدیل شــوند ،زیرا آنهــا به طور
بالقــوه میتواننــد عملکردهای دوگانه کارایــی و کربنزدایی را در
طــول گــذار انــرژی (یعنــی کاهــش هزینههــا و همچنیــن کاهــش
انتشــار) تحت تأثیر قرار دهند.
پــس در نتیجــه باید بیان کــرد که با توجه به هــدف اصلی در زمینه
بهبــود بهــرهوری فنی و تخصیصــی ،رویکردهای اقتصاد چرخشــی
ادامه خواهد یافت و اتخاذ سیاســتهای اقتصاد چرخشــی بدون
استراتژی درست توسط دولتها نتیجهای جز پشیمانی به همراه
نخواهد داشت.

 .3نقطه نظر كارشناسی مؤسسه
از آنجایی که کشــورهایی نظیر ســوئد ،انگلیس ،فرانسه ،دانمارک،
نیوزلند ،مجارستان ،چین (که به تنهایی مسئول  28درصد از انتشار
گازهــای گلخانــهای در جهان اســت) ،کــره جنوبی و ژاپــن همه دارای
برنامههایی با هدف صفر خالص طبق قانون هســتند (اگرچه ســال
هدف دستیابی به خالص انتشار صفر در هر كشور متفاوت است).
در نتیجــه ایــن مهــم در آینــده به عنــوان یک اصــل در همه کشــورها
دنبــال خواهــد شــد .هرچنــد برخی از کشــورها هنــوز در این مســیر
قرار نگرفتهاند و جذب استراتژیهای اقتصاد چرخشی به کندی در
حال وقوع اســت ،ولی توجه به آن بیش از پیش احســاس میشود.
همچنین دولت بایدن نیز اعالم کرده اســت که ایاالتمتحده نیز به
توافــق پاریــس ملحق خواهد شــد و رئیــس جمهور جدید قــول داده
است تا سال  ،2050انتشار صفر خالص گازهای گلخانهای را محقق
سازد .همچنین ،توافق نامه سبز اروپا نیز ابراز امیدواری کرده است
که تا سال  2050اولین قاره انتشار صفر باشد .یک برنامه اقدام ویژه
اقتصاد چرخشــی به عنوان بخشــی از این نقشــه راه ،مرکز ثقل این
برنامه خواهد بود .این تعهدات اخیر در زمینه کاهش آالیندهها ،به
ویــژه از ایــاالت متحده و چین ،اگــر با اقدامات بلندمدت پشــتیبانی
شود ،میتواند به طور بالقوه جهان را در این مسیر قرار دهد .بسیاری
از عوامل تســهیلکننده نیز وجود دارد که اکنون زمان مناسبی برای
اقدام درخصوص آنها اســت .قیمت انرژیهای تجدیدپذیر در حال
کاهش اســت و اگر چین و اتحادیه اروپا به ســرمایهگذاری در انرژی
بــاد ،انرژی خورشــیدی و باتریها جهــت ذخيرهســازی ادامه دهند،
قیمتهای این انرژیها کاهش بیشتری خواهد داشت و در حالیکه
براساس قوانین آب و هوايی ممکن است قیمت کربن افزایش یابد.
لذا حضور این موضوع در برنامهها و سیاستهای کشورها و مناطق
مختلف حکایت از اهمیت آن دارد و ضرورت دارد که همه کشــورها
دید واقعگرایانهتری به این موضوع بیش از پیش داشته باشند.
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