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افزايــش قيمــت نفــت بــه دنبــال نشــانههای کاهــش عرضــه
نفــت خــام آمریــکا

چرا اروپا از خرید  LNGدر بازار مأیوس است؟

آســيب شــديد طوفــان آیــدا بــه تاسیســات ســکوی دریایــی
شــرکت شــل كــه تــا ســال  2022بــه تولیــد بــاز نخواهــد گشــت

گاز طبیعــی در  50ســال آینــده نقــش مهمــی در
تقویــت رشــد اقتصــادی امــارات ایفــا مــی کنــد

تصميــم روســیه در جلوگيــری از افزایــش جریــان گاز اروپــا و
افزايــش قيمــت آن
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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  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 منتهی به17سپتامبر2021

73.63
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3.9
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مدیرمسئول :دکترمحمد صادق جوكار
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دبیر علمی :دکتر غالمعلي رحيمي
ويراستار علمی :مهندس عباس يعقوبي

توســعه احتمالــی رمــز ارزهــای دولتــی و
اثــرات آن در حــوزه انــرژی

اقتصاد

بازا

تحوالت بــازار نفت در هفته منتهی به 17
سپتامبر 2021

تحلیــل و بررســی جایــگاه ســرمایهگذاری حــوزه
انرژیهــای فســیلی در برنامــه راهبــردی کســب و کار
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فناو ری ان رژی
محیط زیست
و
نمودار قیمت نفت برنت و وست تگزاس در بورس آیس و نایمکس در  17سپتامبر 2021

نمودار تعداد دکلهای حفاری فعال در بخش نفت آمریکا
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اقتصاد انرژی
چــرا اروپــا از خریــد  LNGدر بــازار مأیوس
است؟

باعثشدهاستکهتولیدبرقاینکشورازبرقآبیبهLNGتغييريابد.
 )2قراردادهــای بلندمــدت :بیشــتر  LNGمبادلــه شــده در قالــب
قراردادهــای بلندمــدت بوده و اغلــب به بازارهای آســیایی انتقال
می یابد .بنابراین سهمی که در بازار تك محموله مورد مبادله قرار
میگیرد کمتر از نیمی از کل عرضه  LNGاست .شاخص قیمت در

افزایش بیســابقه قیمت گاز طبیعی در اروپا بدین معنی نیست که

قراردادهــای بلند مدت اغلب با نفت خام مرتبط اســت و در حال

ارســال هر نوع محموله گازطبیعی (خط لولــه و  )LNGبه این منطقه

حاضر از قیمت گاز در اروپا و  LNGدر آسیا ارزانتر است و این بدین

سودآور است.با وجود اینکه قیمتهای بازار اروپا امسال بیشتراز سه

معنی است که کشورها به احتمال زیاد بر قراردادهای بلندمدت

برابر شــده اما هنوز نتوانســته نرخ  LNGتحویلی به آســیا بزرگترین

خود پایبند هستند و دسترسی به بازار اسپات کمتر خواهد بود.

منطقــه ورادکننده را پشــت ســر بگــذارد .دلیــل آن نیز این اســت که

 )3توجــه بــه اختالف قیمت هــا در بازارهای منطقــه ای :اولین قدم

کشورهایی مانند ژاپن و هند قبل از رسیدن به فصل سرما و زمستان

بــرای فهمیــدن اینکــه چه کســی در این میــان برنده خواهد شــد

درحال خرید هستند و رقابت را در بخش کوچکی از عرضه در فضای

اینســت که به اختالف بین قیمتها در اروپا و آســیا توجه شود:

بــازار تــك محموله بــاال میبرنــد و بــه قراردادهای بلندمدت وابســته

در دنیــای بازار مالی ،توجه بــه فاصله بین معامالت آتی در هلند

نیســتند.بازارهای گاز در اروپا ،آسیا و ایاالت متحده از طریق تجارت

و قیمت اسپات در شمال شرقی آسیا بسیار مهم است و مبادله

 LNGبــا هــم ارتباط دارنــد و بنابرایــن تحرک در یک منطقــه میتواند

گــران بازار اســپات اختــاف قیمتی بازارهای منطقــه ای را جهت

جریان تجارت را تغییر دهد .از اینرو میتوان پنج مورد را ذکر کرد که

سودآوری بطور مداوم رصد می كنند.

چرا اروپا به اندازه کافی  LNGدریافت نکرده است:

 )4هزینههــای حمــل و نقل و کشــتیرانی :بهترین بــازار  LNGبا توجه

 )1تقاضای  LNGکجاســت؟اروپادرعرضدوسالازوضعیتمازاددر

لونقل به اروپا و یا آســیا تعیین میشــود .اگر هزینه
به هزینه حم 

بازارگازبهشرایطکمیابیرسیدهکهاینمسالهبهدلیلافزایشتقاضا

حملونقــل  LNGبــاال باشــد ،شــانس ایــن وجــود دارد کــه LNG

درآسیابهویژهچیناستوهمچنینشرایطخشکسالیکشوربرزیل

آتالنتیکبهجایانتقالطوالنیتربهآسیا،درمنطقهبماند.

گاز طبیعــی در  50ســال آینــده نقــش
مهمــی در تقویت رشــد اقتصــادی امارات
ایفــا مــی کنــد

که از آن جمله میتوان به ( )1تاسیسات تولید )2( ، LNGتولید گاز فوق
ترش در مقیاس صنعتی و ( )3ذخیره دی اکسیدکربن و استفاده از آن
در ازدیاد برداشــت نفت برای آزادسازی گاز بیشتر اشــاره کرد .امارات
متحده عربی در مسیر دستیابی به خودکفایی گاز است زیرا ادناک از
فناوریهایپیشرفتهبرایتوسعهگازغیرمتعارف،استفادهازکالهک

وزیرصنعتوفناوریومدیرعاملشرکتملینفتابوظبیاعالمکرده

گازیوتوسعهمخازنجدید،بهعنوانبخشیازاستراتژییکپارچهگاز

کهگازطبیعیقراراستدر 50سالآیندهنقشمحوریدرتقویترشد

اینشرکتاستفادهمیکند.

اقتصادی امارات داشــته باشــد .اصول پنجاهگانه یک دســتورالعمل

ل رســاندن
ســاخت جزایــر مصنوعــی در کالس جهانی بــرای به حداق 

پیشرفت است که بر اساس  10اصل راهنما با هدف تبدیل امارات به

هزینههاوپروژهتحویل 3میلیاردفوتمکعبگازدرهرروزبرایتأمین

پویاتریناقتصادجهان تدوينشدهاست.گازنقشمهمیدراینطرح

برقمیلیونهاخانوارازجملهبرنامههایاینکشوراست.

برایرشدبخشپاییندستیاینکشورایفاخواهدکرد.اماراتمتحده
عربیموقعیتخودرابهعنوانیکلیدرمنطقهایدرگازطبیعیوبازار

با تثبیت شرایط و عبور از بیماری کرونا LNG،و بازارهای گاز گستردهتر
خواهندشدوباتوجهبهچشماندازبازارمخصوصا ًبازارآسیا ،گازنقش

نوظهــور هیدروژن تقویت خواهد کرد .شــیخ زاید به محیط زیســت و

مهمیرادرسیستمجهانیانرژیبازیخواهدکرد.اماراتمتحدهعربی

توسعه پایدار به عنوان محرک اصلی توجه داشته و از سال  ،1973به

درپیاستفادهازفناوریهایجدیدبرایتولیدسوختهایبدونکربن

دستور وی  ،ادناک سوزاندن گاز همراه را از کلیه عملیات خود متوقف

از گاز مانند هیدروژن است .شرکت ادناک ساالنه در حدود  300هزار

کــرده اســت .در واقع بحث های زیســت محیطی به یــک فرصت برای

تن هیدروژن تولید میکند و این کشور قصد دارد به يك بازیگر اصلی

این کشــور تبدیل شده و بحث تجارت گاز به عنوان یک فرصت بزرگ

نوظهوردرتولیدهیدروژنتبدیلشود.مشارکتقویدرسراسرجهان

پیشروی این کشور قرار گرفته است .امارات اولین کشور در منطقه

از اصول کلیدی چشمانداز اقتصادی امارات است.

بوده است که به جای سوزاندن گاز ،مصارف اقتصادی آن را پیدا کرده
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رخدادهای انرژی
تحوالت بازار انرژی
بــه معنــی عرضــه کمتــر اســت)  ،مصــرف کننــدگان به ســمت

افزايــش قيمت نفت به دنبال نشــانههای
کاهش عرضه نفت خام آمریکا

نفــت کوره می روند .ایــن تحلیلگران همچنین اشــاره کردند
کــه کنــد شــدن رشــد اقتصــادی چین بــر بــازار نفــت تأثیر می
گذارد و ممکن اســت روند تقویت قیمتها را مالیم کند ،اما
ســایر تحوالت هنوز به افزایش قیمت نفت اشــاره می کنند.

بــه گــزارش رویترز در  21ســپتامبر  2021قیمــت نفت خام به

بــا ایــن حال ،ســرمایه گــذاران در بازارهــای مالی تحــت تاثیر

یافت و روند کاهشــی آن متوقف شــد .زیــرا بازارهای جهانی

بــازار در بلند مــدت وجــود دارد .ادوارد مویا ،تحلیلگر ارشــد

دلیــل نشــانه هایی از کاهــش عرضه ایــاالت متحده افزایش
همچنــان تحــت تاثیر بحــران اقتصادی گــروه اورگراند چین

1

بحــران گــروه اورگرانــد چین قــرار دارنــد و خطر رکود بیشــتر
بــازار در فارکــس ،مــی گوید مشــکالت گــروه اورگراند چشــم

(شــرکت چینــی امــاک و مســتغالت) قــرار دارنــد .قیمت هر

انــداز دومیــن اقتصــاد بــزرگ جهــان را تهدیــد مــی کنــد .لــذا

 0.9درصــد افزایــش بــه  74.55دالر در هــر بشــکه رســید.
ایــن درحالــی اســت کــه در روز قبــل (دوشــنبه) تقریبــا ً 2

چین و ســرمایه گذاری در آنجا تردید دارند و این سوال برای

آنهــا مطــرح اســت که آیا ســرمایه گــذاری در آنجا امن اســت

اینترمدیت ( ) WTIنیز  69سنت یا یک درصد افزایش یافت

بــر بازارهــا تأثیــر مــی گــذارد ،انتظار مــی رود که فــدرال رزرو

بشــکه نفــت خــام برنــت در روز ســه شــنبه بــا  63ســنت یــا

درصــد کاهــش یافتــه بــود .قيمــت نفت خــام وســت تگزاس
و به  70.98دالر رسید.

برخی از ســرمایه گذاران در مورد چشــم انداز رشد اقتصادی

یــا نه .در حالی که ایــن دیدگاه درباره وضعیــت اقتصاد چین

آمریــکا سیاســت های پولــی انقباضی خود را تشــدید کند که

تحلیلگــران بانک  ANZمی گویند که به دلیل افزایش قیمت

این امر به احتمال زیاد بر رفتار ســرمایه گذاران در بازارهای

تولیــد نفــت خــام در خلیــج مکزیک پــس از طوفان آيــدا ( که

ریســک ســرمایه را در این بازارها افزایش خواهد داد.

گازطبیعــی و زغــال ســنگ و تاخیــر طوالنــی مــدت بازگشــت

آســيب شــديد طوفــان آیــدا بــه تاسیســات
ســکوی دریایــی شــرکت شــل كــه تــا ســال
 2022بــه تولیــد بــاز نخواهــد گشــت

پر ریســک ماننــد نفت بیشــتر تاثیــر خواهد گذاشــت چرا که

نخواهــد داشــت و ســکوی  »C« 143-WDنیــز در ســه ماهــه

پایانی سال  2021به تولید باز می گردد .با توجه به زمانبندی

تعمیــرات ،شــرکت شــل انتظــار دارد تولیــد خــود را از ســکوی
اولمپیــوس ،در ســه ماهــه پایانی ســال  2021و از تاسیســات

 Marsو  ، Ursaدر ســه ماهــه اول ســال  2022از ســر بگیــرد.

پــس از ارزیابــی خســارت تاسیســات دریایی شــرکت شــل در

تاسیســات  143-WDبــه عنــوان ایســتگاه انتقــال تولیــد از

اعــام کــرد کــه تاسیســات  143-WDآســیب هــای ســاختاری

واقــع در ســاحل عمل مــی کند .در این مرحله (ســه ماهه اول
 ،)2022تقریبــا ً  60درصــد از تولیــدات شــرکت شــل در خلیج

خلیــج مکزیــک پــس از طوفــان آیــدا ،شــرکت فراســاحل شــل
قابــل توجهــی دیده اســت .شــرکت فراســاحل شــل ،شــرکت

تابعــه رویال داچ شــل ،تخمین می زند که تاسیســات ســکوی
 »A« 143-WDبه دلیل تعمیرات تا پایان ســال  2021تولیدی

تاسیســات  Marsبــه پایانههــای نفــت خــام و گاز طبیعــی

مکزیــک پس از طوفان دوباره بــه تولید باز می گردد.

1. China Evergrande
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تحوالت سیاستهای راهبردی و ژئوپلیتك
تصميــم روســیه در جلوگيــری از افزایــش
جریان گاز اروپا و افزايش قيمت آن

ظرفیت انتقال روزانه  9.8ملیون متر مكعب مربوط به شبكه
 Sudzhaو ظرفیــت  5.2میلیون متر مكعب Sokhranovka
را كــه هــر دو در مــرز بیــن روســیه و اكرایــن هســتتند ،تغذیه
نكــرده اســت و معاملهگران تنها حــدود  35درصد از ظرفیت
گاز را بــرای اكتبــر در  Mallnowدر نقطــه انتهــای خــط لولــه

قیمــت گاز اروپــا همزمان با جلوگیری روســیه از ورود جریان

یامال روسیه به اروپا ثبت كردهاند.

اضافــی گاز بــه قــاره اروپــا ،بیــش از  10درصــد افزایــش یافته

بحران گازی ،در حال ایجاد شرایط مشابه در بازار برق است

اســت .گاز پــروم اجــازه عبــور گاز بیشــتر از طریــق اكرایــن به

كه در آن برق آلمان كه شــاخص قیمت برق اروپا به حســاب

اروپــا را در ماه اكتبر نداده اســت .همچنین شــواهدی وجود

مــی آید ،در ســال جاری به میــزان  4.7درصــد در هر مگاوات

دارد كه جریان گاز روسیه از طریق خط لوله كلیدی یامال به

ساعت افزایش یافته به  104.8یورو رسیده است.

اروپا كماكان با محدودیت مواجه خواهد بود .بســتن مسیر

قیمتهــای بــاالی انــرژی همچنیــن در حــال تهدیــد بهبــود

عرضه بیشــتر گاز ،اروپا را تشــنه ســوخت الزم برای پر كردن

اقتصادی اروپا نیز هســتند به ایــن ترتیب كه كارخانجات در

ذخایر خود پیش از زمســتان كرده اســت .تنهــا چند هفته تا

حال كاهش تولید و عرضه كنندگان انرژی اروپا در حال ترك

شــروع فصل ســرمای اروپا باقی مانده و ذخایر این قاره تنها

كســب و كار خــود هســتند .تام مــارك مانســر ،تحلیلگر گاز

 72درصــد پر شــده اند كــه كمترین ســطح یك دهــه اخیر در

و ال ان جی اروپا در  ICISمعتقد اســت كه هیچ شــكی وجود

زمان مشابه بوده اســت .این چالش عرضه همچنین هزینه

نــدارد كه گاز برای بخشهایی از اروپا كه بیشــتر از ســایرین

تولیــد بــرق را افزایــش داده و قیمــت بــرق در آلمــان افزایش

به آن احتیاج دارند همانند بخش خانگی ،تامین خواهد شد

یافتــه اســت .شــاخص قیمتهــای بــرق اروپــا كــه در هلنــد

ولی ســایر بخشها ممكن است در صورتی كه شرایط عرضه

معاملــه شــده اســت به میــزان  16درصــد افزایش یافتــه و در

گاز بدتر شود مجبور شوند بدون گاز باقی بمانند.

هر مگاوات ســاعت به  75.33یورو رســیده اســت .گاز پروم

خط لوله قدرت ســیبری 1به علت تعمیرات بین
تاریخ  22-29سپتامبر بسته خواهد شد

كه شرایط كار با شركت  CNPCچین كه مشتری گاز این خط
لوله اســت هماهنگ شــده اســت .چنین تعمیراتی دو بار در
سال (بهار و پائیز) انجام میشود.
ایــن خط لوله انتقال ،گاز را از میدان  chayandinskoyeدر
شرق سیبری در دســامبر  2019آغاز كرده است و حدود 4.1

خــط لولــه گازی قــدرت ســیبری كــه گاز روســیه را بــه چیــن

میلیارد متر مكعب گاز در ســال گذشــته انتقال داده اســت،

منتقــل میكنــد طبــق برنامــه از پیــش اعــام شــده در تاریخ

ولی ظرفیت كامل آن معادل  38میلیارد مترمكعب در سال

 22تا  29ســپتامبر برای تعمیرات بسته شده و در این مدت

میباشد.

عملیات انتقال آن متوقف خواهد شد .گازپروم اعالم كرده

1. Power of Siberia
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تحوالت محیط زیست و فناوری
خودروهــای برقــی ممكــن اســت ظرفيــت
پااليشــی جهــان را تــا ســال 2050بــه نصــف
تقليــل دهــد

و پتروشــیمی همچنــان بــاال خواهد بود كه در ســایه توســعه
شهرنشینی بوده و چالشی برای بخش پاالیشی جهان خواهد
بــود .ســوالی كه مطرح اســت این اســت كــه ما چگونــه بايد با
ايــن كاهش  50درصدی ظرفیت پاالیشــی روبرو شــويم .این
موضوع منجر به تغییر تركیب داراییهای پایین دستی در كل

رایستاد انرژی معتقد است كه توسعه استفاده از خودروهای

زنجیره ارزش خواهد شد .برای مثال واحدهای تبدیل كك به

برقی در بخش حمل و نقل زمینی میتواند ظرفیت پاالیشــی

بنزین و گازوئیل میبایست به نحوی تغییر ساختار دهند كه

جهان را تا حد نصف تقلیل دهد .یكی از مدیران ارشد شركت

كك نفتی بیشــتری برای تولیــد گرافیت باتریهــا تولید كنند

رایســتاد انرژی بیان داشــت كه كه تا سال  2050در حدود 90

و روند تحول دیگر تبدیل مســتقیم نفــت خام به محصوالت

درصد خودروها برقی خواهند شــد كه در این صورت احتماال

پتروشــیمی اســت .رایســتاد انرژی معتقد اســت كه تقاضای

شــاهد  50درصد كاهش در ظرفیت پاالیشــی جهان خواهیم

نفــت خــام همچنــان در كوتــاه مــدت افزایش خواهــد یافت.

بــود .او همچنین بیان داشــت كه توســعه خودروهــای برقی،

افزایــش تقاضا بعــد از افت ناشــی از دوران همهگیــری اتفاق

تقاضــا برای ســوختهای بنزین و گازوئیــل را كاهش خواهد

خواهد افتاد و پاالیشــگاهها تولید بنزین را در نیمه دوم سال

داد ،امــا تقاضــا در بخشهــای حمــل و نقــل هوایــی ،دریایــی

 2021افزایش خواهند داد.

تامیــن مالــی و ســرمایهگذاری 1.8
میلیــون دالری بــرای تولیــد  25گیــگاوات
بــرق خورشــیدی توســط شــركت
Lightsource BP

توســعه خواهد یافت .این توســعه موجب ایجاد  500شــغل
جدید در چهار سال آینده در شركت خواهد شد .مدیر اجرایی
شــركت بیان داشــت كه دیدگاه جهانی به انرژی تجدیدپذیر
از گیگاوات به تراوات در حال تغییر است و سرمایهگذاری در
مقیاس میلیاردی و نه میلیونی در حال انجام است .شركت
 Lightsourceبیــش از  30پــروژه را توســعه داده اســت كــه

شــركت  Lightsource BPكــه بزرگتریــن شــركت تولید برق

در حــدود  8تــا  10درصــد بازدهی داشــته اســت .این شــركت

خورشــیدی در اروپاســت اعتبــاری بــه میــزان  1.8میلیــون

در ســال  2021حضــور در بــازار اروپا را گســترش داده اســت

دالر را از چندیــن شــركت تامیــن مالــی كــرده و بــرای توســعه

كه شــامل كشــورهای اســپانیا ،ایتالیا ،پرتغال و اخیرا یونان

بــرق خورشــیدی بــه میــزان  25گیــگاوات تــا ســال 2025

اســت .پرتفــوی آمریكایی شــركت شــامل  10گیگاوات اســت

ســرمایهگذاری میكنــد .از زمــان تاســیس ایــن شــركت در

كــه  1.9گیــگاوات آن در  18ماه گذشــته وارد مرحله عملیاتی

ســال  2010در حدود  3.8گیگاوات برق خورشیدی در سطح

یا ســاخت شــده است .بعالوه این شــركت به طور انحصاری

جهان توســط اين شركت توســعه داده شده است .در آینده

در حال توســعه  9گیگاوات شــبكه خورشــیدی برای شــركت

شبكهای بیش از  20گیگاوات برق خورشیدی در مناطق بكر،

 BPاســت كه پس از تملك آن از شــركت  7X Energyصورت

بهصــورت مشــترك و یــا از طریــق تملــك توســط این شــركت

میپذیرد.
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اقتصاد انرژی

توسعه احتمالی رمز ارزهای دولتی و اثرات آن در حوزه انرژی
مریم کشاورزیان

 -1مقدمه

بودهاست.پیشبینیهانیزحاکیازافزایشاینمقدارتا 846میلیارد

به منظور رفع چالش اعتماد و کاهش هزینه مبادله در سطح اقتصاد،

دالر در بازه  2019تا  2022می باشــد .این در حالی اســت که کل ارزش

پــول الکترونیکــی همتا  1به همتا یــا همان بیت کوین ایجاد شــد که به

بازار رمزارزها در ســال  2019معادل  237.1میلیارد دالر بوده اســت .از

صورت مستقیم و بدون دخالت نهادها و مؤسسات پولی و مالی قابل
انتقال اســت .فناوری بالکچین اساســا ًیک پایگاه داده توزیع شــده از

طرف دیگر کل ارزش بازار رمزارزها در حال حاضر در حدود 342میلیارد
دالر می باشد .بر این اساس کل بازار رمزارزها بخشی از نیازمندیهای

اسناد و یا دفتر کل عمومی از همه تراکنش ها یا رویدادهای دیجیتال

سرمایه گذاری در حوزه باالدستی را پوشش می دهد.

اســت که توســط اجزاء تشــکیل دهنده آن به شــکل مشــترک اجرا می
شود.هرتراکنشدردفترکلعمومیوباتوافقاکثریتاجزایسیستم

ب) نوسانات قیمت و پیچیدگی بازار رمز ارز:

محقــق میگردد .اگــر در جریان پرداخــت ،از رمزارزهای موجــود در بازار

این بازار به دالیل ســاختاری ،تاثیر پذیری از اخبار کوتاه مدت دچار

فعلیرمزارزهااستفادهگردد،اینشیوهپرداخت،چالشهایمتعددی

نوسانات شدید شده و کاهش و افزایش های شدید را داشته است.

دارد که از جمله این چالشها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

به همین دلیل بازار با ثباتی محســوب نمی شــود و به دلیل ریســک
نوسانات قیمت ،یک ابزار کارامد در تأمین مالی به حساب نمیآید.

الف) حجم بازار رمز ارز:

نمودار ذیل نشان می دهد كه بین سال های  2018تا  2020نوسانات

مطابق گزارش آژانس بین المللی انرژی میزان ســرمایه گذاری جهانی

قیمت بیت كوین چه میزان شدید بوده است در نتیجه بازار باثباتی

در حوزه باالدســتی نفت و گاز در ســال  2019معادل  497میلیارد دالر

محسوب نمی شود.

همانطور که اشــاره شــد ،ارزش بــازاری رمزارزها مقــدار ناچیزی در

تحلیــل بازار ،بازخورد شــرکتهای معظــم در مواجهه بــا رمزارزها،

دنیای حقیقی تجارت میباشــد .بنابراین ،افــرادی که حجم باالئی

وضع قوانین در کشــورهای مختلف ،انتشــار اخبار در سطح رسانه

از ایــن ارز را در اختیــار دارنــد قــادر خواهنــد بــود تــا بــا بــر هــم زدن

هــای محلی و بیــن المللی وجهت گیــری تبلیغات بــر اقبال عمومی

توازن عرضه و تقاضا در بازار ،قیمتها را تحت الشعاع قرار دهند.

نســبت بــه رمزارزهــا در کوتاهمــدت و در نتیجــه نوســان قیمتهــا

همچنین سوابق اطالعاتی ،اظهار نظرهای افراد سرشناس در حوزه

اثرگذارخواهد بود.
1. Peer-to-Peer Electronic Cash System
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گزارشهای تحلیلی
ارز دیجیتال دولتی یا  GovCoinاصطالحی برای ارز دیجیتالی است

میتواندبهسیستممالیموجودواردکند،میبایست درموردآنبسیار

که توسط بانک مرکزی دولت فدرال راه اندازی و پشتیبانی می شود

محتاطباشیم.بهعبارتدیگربایدتوجهكردکهارزدیجیتالبانکمرکزی

این پول می تواند دالر الكترونیكی یا یوان الكترونیكی یا هر پول دیگر

بهتهدیدیبرایسیستمبانکیخردهفروشیتبدیلنشود.تحتسیستم

باشد .هدف اصلی ایجاد ارزهای دیجیتال دولتی این است که مردم

پرداختدیجیتال،ردیابیمعامالتنقدیبرایدولتامکانپذیراستکه

بتوانند ارتباط مســتقيم با بانک مرکزی داشته باشند و واسطه های

اینمنجربهمبارزهباپولشوییوتأمینمالیتروریسممیگردد.

معمولی را حذف كنند »govcoins« .تجســم جدیدی از پول اســت

ارز دیجیتال دولتی را می توان در کیف پول های دیجیتال ذخیره کرد و

که قرار است در هدایت امور مالی بهتر عمل كند .همچنین منجر به

از آن در معامالت بهعنوان جایگزین پول نقد استفاده کرد .كه باعث

انتقال قدرت مالی بین دولت و مردم ،تغییر ژئوپلیتیک و تغییر نحوه

کاهش اتالف چاپ و ذخیره پول می شود .ازاین کیف پول ها می توان
مستقیما ًبرای دریافت حقوق ،گرفتن وام ،پرداخت قبض یا خرید به

تخصیص سرمایه خواهد شد.

 -2ارزیابی گزارش:نکات محوری

روشــی ســریع و کارآمد در حالی که هزینه های معامله را کاهش می
دهد اســتفاده کرد .به این ترتیب دولتها می توانند به این روش از

ارز دیجیتال دولتی -كاربردها

كاهش کنترل خود بر سیستم های مالی جلوگیری كند.

افزایــش رمزنگاریهــا ،بانکهای مرکــزی و مقامات مالــی را با چالش

اما فراتر از جایگزینی پول نقد ،در بلندمدت می توان از ارز دیجیتالی

مواجــه می کنــد ،زیرا معامــات را غیر قابــل ردیابی از طریــق بانك ها

بانك ،برای بهبود کارایی معامالت در سیستم مالی نیز استفاده کرد.

مــی نمایــد .از این رو بانکهــای مرکزی نگــران از دســت دادن کنترل بر

صرفنظر از اينكه ارزش سرمایه گذاری در بیت كوین قابل بحث است،

سیستمهای پولی ،نگه داشتن پول در گردش و اجرای سیاستهای

توسعه ارز ديجيتال ملي ممكن است وعده هایی كه بیت كوین داده

پولی مانند نرخ بهره منفی هستند كه در صورت استفاده از رمز ارزها

بود از جمله انتقال سریع و انتقال دیجیتالی پول را تحقق بخشد كه

به جای پول های رايج ایجاد می شوند.

دلیل آن نیزضمانت و پشتیبانی دولت ها می باشد.

از این رو شاهد افزایش تمایل كشورها به ایجاد ارز دیجیتال ملی خود

بانكداریدیجیتالامكانپرداختقبوض،خریدبلیط،دریافتواموحتی

در آینده می باشیم كه ممكن است باعث شود بیت كوین غیر ضروری

بیمهرابهافرادمیدهد.بنابراین،بهتعبیری،این«بانکمجازی»هرگونه

و كم كاربرد گردد و كشورها شروع به ممنوعیت استفاده از آن كنند.

نیــاز به یک حســاب بانکی منظم را برآورده مــی کند .در حقیقت ،یک

ممنوعیت هایی از این دســت می تواند اعتماد ســرمایه گذار را از بین

بانکمجازیمیتواندتمامنیازهایبانکیرابهصورتدیجیتالیتأمین

ببرد و ارزش بیت کوین را كاهش دهد.

کند .البته یك خطر احتمالی در اســتفاده از  GovCoinنیز وجود دارد

ارزهایمجازیملیبستهبهرویکردکشورهابهدودستهتقسیممیشود.

كه آن هم ناشناس بودن این نقل و انتقاالت می باشد كه با حذف آن

در رويكرداولارزهایدولتیکشورهایکیازمنابعطبیعی یابازارهایخود

هر معامله ای توسط دولت قابل نظارت و كنترل است.

رابهوسیلهواحدهایارزهایمجازیملیادارهمیکنند .رویكرد دومبهارز

دردسترسبودنگستردهارزهایدیجیتالممکناستباعثشودكه

مجازیملیایناستکههرواحدارزمجازیملیتوسطیکپولملیبه

مردم در كشــورهایی که ارزهای بومی آنها در حال کاهش ارزش است ،

صورتیکبهیکپشتیبانیشودومیتوانباپولملی(باکسرکارمزد)آن

به ســمت ارزهای با ثبات تر راغب شــوند و این منجر به فشــار بر یك

ارزمجازیراخریداریکرد.بسیاریازارزهایمجازیملیدرمرحلهامكان

واحد پولی شود .ارزهای دیجیتال همچنین می توانند اثرات تحریم

سنجیهستندودولتهابادنبالکردنمسیرپیشرفتفناوریومطالعه

های اقتصادی علیه کشورها را کاهش دهند .كاری كه روسیه از طریق

تجربیاتیكدیگر،عرضهارزهایمجازیملیرادنبالمیکنند.

روبــل رمزنگاری بــرای دور زدن تحریم ها و عدم ردیابی تجاری انجام

ســال  2020دوره ويژهای بــرای ارزهای دیجیتال ملی ( )CBDCبود .چرا

می دهد.

كه فعالیت  80درصد از بانک های مرکزی در این حوزه منجر به تحوالت

تجارب کشورها در ارز دیجیتال دولتی

نویندراینزمینهشد.ارزدیجیتالدولتیبرایتبادلبینپرداختهای

چین:

عمده بانک های مرکزی و شــرکت های بزرگ مالی اســتفاده می شود.
ضمنا ًبه عموم اجازه می دهد تا شکلی واقعا دیجیتالی از ارز دیجیتال

بانک مرکزی چین عنوان و سیســتم بانکی اين كشور هیچ ارز مجازی
موجود را قبول نمی کند و یا خدمات مربوطه را ارائه نمی دهد .در سال

ملی در اختیار داشته باشند؛ گزینه ای که فعال وجود ندارد.

 2017دولــت اين كشــور برای جلوگیــری از خطرات مالــی ،عرضه اولیه

گرچهازنظرتئوریارزدیجیتالبانکمرکزیهمچنینمیتواندبهعنوان

بيتكويــن را در چین ممنوع کرد .تامین مالــی از طریق ارزهای مجازی
ماننــد اتریــوم و بیــت كویــن 2از طریق فــروش و گــردش توکن اساســا ً

یک سرویس خرده فروشی استفاده شود ،اما به دلیل ضربه مهمی که

1

 Crypto .1مخفف عبارت  cryptographyبه معنای رمزنگاری است  CryptoRubleیک ارز دیجیتالی است که در حال حاضر در دست توسعه است و به سفارش والدیمیر پوتین  ،رئیس
جمهور روسیه ساخته شده است .این ارز رمزنگاری شده به روال بیت کوین نخواهد بود  ،زیرا توسط دولت صادر می شود و در آن هیچ استخراج وجود ندارد .ارزش  CryptoRubleبا
ارزش روبل معمولی یکسان خواهد بود.
2. Bitcoin , Ethereum
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تحلیــل هفتگی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Survey

نوعي تأمین مالی اســت که مورد قبول نبوده وغیرقانونی محســوب

در فوریه  2018مقامات نظارتی اروپا در اوراق بهادار ،بانکی و بیمه

میشــود .به عبارت دیگر ریســک های مترتب بر بیــت کوین منجر

و بازنشســتگی در مــورد ارزهای مجازی هشــدار دادنــد و باال بودن

گردیــد که چیــن هشــدارهایی در مــورد اقدامات احتیاطــی در این

ریســک ایــن ارزها بــه عنــوان وســیله ای برای پــس انداز و ســرمایه

مــورد صادر كند ،زیــرا بیت کویــن را ذاتا یک کاالی مجــازی معرفی

گــذاری و تامیــن دوران بازنشســتگی را مطــرح نمودنــد .آنهــا یــک

نمــوده كــه ا ز نظــر حقوقی برابر ارز نیســت و نمی توانــد و نباید به

رژیم نظارتی جداگانه برای کاهش خطرات ناشــی از ارزهای مجازی

عنوان ارز در بازار توزيع شود  .بانک ها و موسسات مالی در چین

پشنهاد نمودند .رئیس بانک مرکزی اروپا ( ، )ECBهشدار داد که بیت

از معاملــه بــا بیت کوین منع شــده اند .این موسســات نمی توانند

کوین و ســایر ارزهای دیجیتال به دلیل نوســانات زیاد و قیمت های

خدمــات مســتقیم یا غیرمســتقیم مربــوط به بیت کویــن ،از جمله

سوداگرانه ،دارایی های بسیار خطرناکی بوده و مشمول یک رویکرد

ثبــت ،تجــارت ،مبادلــه و تســویه حســاب یا ســایر خدمــات را ارائه

نظارتی خاص نیستند و بر همين اساس مکانیسم نظارتی واحدی در

دهنــد .همچنین اجازه تبادل بیــت کوین با یوان و ارزهای خارجی

حال اجرا اســت تا خطرات احتمالی را کــه این دارایی های دیجیتالی

را ندارند .این در حالی اســت که در ســال  2021همه چشــم ها به

می توانند برای نهادهای تحت نظارت داشته باشند ،شناسایی کند.

چیــن جهت پیگری یــوآن دیجیتال میباشــد .در مرحله آزمايشــی

همچنین دولت ها در مورد مشــکالت ســرمایه گذاری در این بازارها

این پروژه ،بیش از دو میلیارد یوآن دیجیتال از طریق چهار میلیون

هشــدار می دهند .این هشــدارها که بیشتر توســط بانکهای مرکزی
صادر می شود ،عمدتا ًبرای آگاهی شهروندان در مورد تفاوت ارزهای

تراکنش با اســتفاده از این ارز انتقال داده شده است.

واقعــی کــه توســط دولت صادر می شــود و آنهــا را تضمین مــی کند و
روسیه:

ارزهای رمزنگاری شده که چنین نیستند ،میباشد.

کشــور روســیه یكی از اولین کشــورهایی بود که عرضــه رمزروبل آن
مورد توجه جهانی قرار گرفت .هر رمزروبل معادل یک روبل روسیه

بیشتر هشدارهای دولتهای اروپايی به دلیل نوسان زیاد مرتبط با

اســت .هنگامیکــه فردی نــرم افزار بانــک مرکزی یــا وزارت ارتباطات

ارزهای رمزپایه و این واقعیت اســت که بسیاری از سازمان هایی که

این کشــور را نصب کند ،میتواند آزادانه به هر شخص دیگری که در

چنین معامالتی را تسهیل می کنند ،تحت نظارت نبوده و افرادی که

هــر نقطــه از جهان قرار دارد و نرم افزار رســمی را نصب کرده اســت،

در این بازار سرمایه گذاری می کنند این کار را با مسئولیت شخصی

رمزروبل ارسال کند.

خــود انجام می دهند و در صورت از دســت دادن ســرمایه خود هیچ

اتحادیه اروپا:

راه قانونی برای جبران خسارت ندارند.

در  5جوالی  ، 2016اتحادیه اروپا یک پیشنهاد قانونی برای اصالح
چهارمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی ( )AMLDارائه داد .آنها

انگلستان:

در سیســتم مبــادالت ارز مجــازی ملزم بــه رعايت الزامــات خاصی

انگلســتان قانونی را که به طور خاص ،ارزهای ديجيتال (مانند بیت

هســتند و سیاســت هــا و روش های الزم برای کشــف ،پیشــگیری

کویــن  ،اتریــوم  ،لیتو کوین و غیــره) را تنظیم کند ،نــدارد .البته چون

و گزارش پولشــویی و تروریســم را لحاظ می نمایند .عالوه بر این،

اعتقــاد دارنــد اندازه بــازار ارزهای ديجيتــال در حال حاضر بــه اندازه

در  8مــارس  ،2018اتحادیه اروپا برنامــه عملیاتی را در مورد نحوه

کافی بزرگ نیست که بتواند یک خطر جدی برای ثبات پولی یا مالی

اســتفاده از فرصــت های ایجاد شــده توســط نوآوری هــای مربوط

در انگلستان باشد  .به همين دليل مشکلی با این بازار ندارند.

مصنوعی و سرویسهای ابری ارائه داد.

اکوادور:

برنامه عملیاتی فین تك شــامل رصدخانــه و تاالر گفتگوی بالکچین

کشــور اکوادور در ســال  2014برنامه راه اندازی پول دیجیتال ملی را

اتحادیه اروپا اســت که در اواخر ســال  2018گزارشــی از چالش ها و

اعــام کرد که هــدف آن کمک به خــرده پرداختهــا و کاهش هزینه

فرصت های دارایی های رمزنگاری ارائه می دهد و در حال کار بر روی

ناشــی از اســتهالک دالرهای کاغذی بود .البته شایعه هایی در مورد

یک اســتراتژی جامع در مورد فناوری دفتر توزیع شده و بالکچین در

راه اندازی ارز مجازی وجود داشت که در سال  2017مجلس ملی این

تمام بخشهای اقتصاد است .همچنین از اکتبر  2015خرید یا فروش

کشور رأی به پایان دخالت بانک مرکزی در نشر پول الكترونیكی داد.

بیت کوین در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا از مالیات بر ارزش

از لحاظ فنی هم این کشور یک ارز مجازی که شفافیت عملكرد و باز

افزوده معاف شده است.

بودن کد آن بتواند اعتماد مردم را جلب کند راه اندازی نكرده بود.

بــه فنــاوری در خدمــات مالــی (فینتــك) 1مانند بالکچیــن ،هوش

)1. FinTech (Financial Technology
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ونزوئال:

نتایــج برخــی تحقیقات نشــان مــی دهد بیشــتر پــروژه هایــی که در

ونزوئال در پاســخ به تحریمهای مالی ،طرح ارز مجازی خاص کشــور

بخش انرژی توسط بالکچین درحال شکل گیری هستند در مراحل

خــود را بــا نــام پترو اعالم کــرد .نحوه آغاز بــه کار ایــن ارز عرضه اولیه

ابتدایــی خــود قــرار دارند .فنــاوری بالک چیــن در وضعیــت فعلی که

سكه اعالم شد .دولت این کشور از مشارکت بخش خصوصی برای

در مراحل نخســتین مطالعاتی خود قرار دارد ،برای بنگاههای فعال

توسعه ارزمجازی ملی خود استفاده کرده است .دولت ،پاالیشگاهها

در بخــش انــرژی کــه چالشهــای متعــددی در حــوزه تنظیــم گــری،

و صنایع نفتی این کشور را مكلف کرده است که کاالی خود را فقط به

چالشهای نرم افزاری و سخت افزاری و غیره در سیستمهای سنتی

ازای پترو به فروش برسانند .این کشور اعالم کرده که هر واحد پترو

خــود در خصــوص نفــوذ بــه بازارها دارنــد ،اثرات مخربی بر کســب و

با یک بشكه نفت این کشور برابری میکند.

کار بــر جــای خواهد گذاشــت .در حالی کــه اگر این سیســتم به بلوغ
برســد و در مرحله تجاری ســازی قرار گیرد می تواند در بخش انرژی

 -3نقطه نظر كارشناسی مؤسسه

دستاوردهای ارزندهای داشته باشد.

چالشهــای پیــش رو در زمینــه تأمیــن مالــی پروژههــای نفــت و گاز

در حــوزه انــرژی ،بالکچین قادر اســت برخی چالشهــای پیش روی

بــه دالیــل متعــدد چه موانــع داخلی چــه خارجــی در كشــور منجر به

شــرکتهای فعــال در حــوزهی انرژی را مرتفــع نماید .بر این اســاس

گسترش استفاده از فن آوری های نوین(اعم از رمز ارزها و )...به جای

تغییر ســاختار در صنعت انرژی آینده مســتلزم تحقق ســه مؤلفهی

روش های ســنتی در تأمین مالی شــده است .این فن آوری ها منجر

اساســی کربــن زدایــی ،تمرکــز زدایی و دیجیتال ســازی میباشــد که

به تغییرات اساسی در نظام مالی جهان و كم شدن محدودیت های

فناوری بالکچین ظرفیت خوبی را در این زمینه دارد.

موجود مالی شده است.

شــواهد حاكی اســت كه شــرکتهای فعــال در بخش انرژی بــه دنبال

همان طــور كه در ادبیات موجود در زمینه مبادالت مشــهود اســت،

تجدید ساختار مدیریت داده ،مدیریت زنجیره عرضه و نکات امنیتی

مفهــوم هزینه مبادالت در مفاهیم اقتصــادی چهار مدل را در بر می

میباشند و حذف کامل واسطهها و این ساختارهای هزینه بر ،هدف

گیرد اول :تجارت در بازار نقدی بر اساس حاکمیت بازار ،دوم :تبادل

نهایــی این پروژهها نمیباشــند چــرا که این تغییرات در دســتهبندی

بر اساس قراردادهای بلندمدت و حاکمیت دو طرف ،سوم :مبادالت

تغییرات سطحی میباشند.

با قراردادهای بلندمدت با حق مداخله شخص ثالث جهت تسهیل

استقرار سازوکارهای حاکم بر بازار انرژی بر بستر فناوریهای مطرح

مبــادالت تحت عنوان حاکمیت ســه جانبه و چهــارم :ادغام عمودی

شــده بــر چابکــی و کارایی بازارهــای انــرژی خواهد افــزود و موجبات

تحــت عنــوان حاکمیت یکپارچه شــده کــه در آن تمامی مبــادالت به

رفــع برخی نارســاییهای ســاختاری رافراهــم خواهــد آورد .از طرفی

صورت درون بنگاهی انجام میشود.

این مقوله در بردارنده چالشهایی نیز میباشد که مستلزم تدبیر و

امــا بر اســاس طبیعــت بازار انــرژی جهت عرضــه و تقاضای فــرآورده

مدیریت بهینه میباشد

های انرژی برخی راهکارهای مورد اشــاره دور از دســترس و همراه با

ارزهــای دیجیتالــی كــه وعدههایــی از جملــه انتقــال ســریع ،انتقال

چالش حقوقی و اقتصادی میباشند که منجر به کاهش کارایی آنها

دیجیتالــی پــول را تحقــق بخشــد و در كنــار آن ضمانت و پشــتیبانی

خواهد بود .به همین دلیل و با توجه به این که به هر طریق اتخاذ هر

دولت ها را نيز داشــته باشــد می توانند اثرات تحریم های اقتصادی

راهبــردی در بردارنــده هزینه هایی میباشــد و نمی توان به ســادگی

علیــه کشــورها را کاهش دهنــد و حوزه تجارت بخصــوص در بخش

الگوی بهینهای را معرفی نمود  ،اگرچه به نظر میرسد كه روش های

انــرژی در دور زدن تحریــم هــا و عــدم ردیابــی تجــاری كمك شــایانی

نویــن بتوانند الگوهای بهینه تری نســبت به روش های ســنتی ارائه

نمایند.

دهند.

منابع و مأخذ:
نــوروزی ،احمــد .منظــور ،داوود "تأمیــن مالی پروژه های باالدســتی نفت و گاز از طــر یق رمز ارز نفت پایــه در قالب الگوهای قــراردادی متعارف"
فصلنامه انرژی ایران ،دوره  22شــماره  ،2تابستان 1399
The Economist,”The digital currencies that matter”, May 2021

•

Reuters,China bans financial, payment institutions from cryptocurrency business, May 2021

•

The Economist , Govcoins: The digital currencies that will transform finance, May 2021

•
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بازار انرژی

تحوالت بازار نفت در هفته منتهی به  17سپتامبر 2021
برداشت بیش از حد انتظار از ذخیرهساز یهای تجاری نفت خام آمریکا و سرعت گرفتن نرخ واکسناسیون جهانی
مهدی يوسفی
بــازار تك محموله با  3/1درصد افزایش نســبت بــه هفته ماقبل به

در هفته منتهی به  17سپتامبر  2021متوسط قیمت نفتخامهای
شاخص مجددا ًروند صعودی به خود گرفت .سبد اوپك با  3درصد

 72/38دالر در بشكه رسید .در همین دوره زمانی قیمت نفتخام

افزایــش نســبت به هفتــه ماقبل در ســطح  73/63دالر در بشــكه

وســتتگزاس بــا  3/9درصــد افزایــش نســبت بــه هفتــه ماقبل به

قــرار گرفت و متوســط هفتگــی نفت برنــت موعددار بــا  2/2درصد

 71/62دالر در بشكه رسید.

افزایش به  73/62دالر در بشكه رسید و قیمت نفتخام دوبی در
جدول.1تغییراتهفتگینفتخامهایشاخص
تغییرات نسبت به
سبد اوپك
هفته قبل(درصد)

وست تگزاس

تغییرات نسبت به
هفته قبل(درصد)

برنت موعددار

هفته منتهی به  20آگوست 2021

68.12

-3.7

65.07

-4.7

68.43

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 منتهی به17سپتامبر2021

73.63

3

71.62

3.9

73.62

2.2

هفته

در بشكه)
(دالر
-3.6

در  17سپتامبر  2021در بازار فیوچر و در بورس آیس ،قیمت نفت

قرارداد ماه اول وست تگزاس  71/97دالر در بشکه بود که نسبت

برنت در وضعیت بکواردیشــن قرار داشــت .قرارداد ماه اول برنت

بــه قــرارداد ماه چهــارم به مقــدار  1/20دالر در بشــکه بیشــتر بود.

 75/34دالر در بشــکه بــود کــه نســبت بــه قــرارداد مــاه چهــارم به

وضعیت بکواردیشــن در بازار آتیها بیانگر آنســت که رشد تقاضا

مقدار  2/30دالر 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  17سپتامبر 2021

12

تغییرات نسبت به
هفته قبل (درصد)

در هفته منتهی به  17ســپتامبر  2021عوامل مختلفی در نوســانات

 .6در هفت روز منتهی به 14سپتامبر خالص وضعیت خرید بورس بازان

قیمــت نفت موثر بود كه در ذیل به مهمتریــن آنها به تفكیك عوامل

در بــازار نایمکــس بعد از آنکه برای ســه هفته متوالی روندکاهشــی

تضعیفكننده و تقویت كننده اشاره میشود.

داشت ،با  22774قرارداد افزایش به  258231قرارداد رسید؛
 .7وزش طوفان نیکوالس در خلیج مکزیک ،شدت این طوفان کمتر از

تقویتکننده:
 .1پیشبینی رشــد باالتر تقاضا نســبت به عرضه نفــت و کاهش اثرات
موج جدید ویروس کرونای دلتا با برنامههای واکسیناسیون در سطح
جهان و عدم نیاز به محدودیتهای شدید سال گذشته برای مهار آن؛
 .2ادامــه توقــف مذاکرات بین گــروه  4+1و ایران و کاهــش انتظارات از
بازگشت ایران به بازار نفت؛
 .3انجمــن نفــت آمریکا اعالم کــرد که در هفتــه منتهی به  10ســپتامبر
ذخیرهســازیهای نفــت خــام آمریــکا  5/437میلیون بشــکه کاهش
یافته اســت .عالوه بر این اداره اطالعات انرژی آمریکا نیز اعالم کرد
کــه در هفتــه منتهی به  10ســپتامبر ذخیرهســازیهای نفــت خام این
کشــور  6/5میلیون بشــکه کاهش یافته و به  417/4میلیون بشــکه
رســیده اســت ،در حالــی که پیشبینی میشــد  3/9میلیون بشــکه
کاهــش یابد .کاهــش بیــش از مقــدار پیشبینی شــده تاثیر مثبت
بیشتری را بر قیمتهای نفت گذاشت .از ابتدای سال جاری تاکنون
 68میلیون بشکه از ذخایر نفت خام آمریکا برداشت شده است که
نشاندهنده بهبود وضعیت تقاضا در سال جاری می باشد؛
 .4بر اساس گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا در هفته منتهی به 10
ســپتامبر ،تولید این کشور با  100هزار بشکه در روز افزایش به 10/1
میلیون بشــکه در روز رسید که نشــاندهنده کندی بازگشت تولید
نفت خلیج مکزیک بعد از طوفان آیدا بود؛
 .5وزش طوفــان دریایــی آیدا در خلیج مکزیک کــه موجب توقف تولید
نفت این منطقه شد .تاثیر این طوفان بر تولید نفت آمریکا بیش از
حد انتظار بود بطوریکــه تولیدکنندگان نفت منطقه خلیج مکزیک

طوفان آیدا بود و خسارت چندانی را ایجاد نکرد ،اما باعث کند شدن
روند بازگشــت تولید خلیج مکزیک بعد از توقف آن به دلیل طوفان
آیدا شد؛
 .8بــه گــزارش اویــل پرایــس ،چین بــه زودی بســته جدیدی از ســهمیه
واردات نفت خام را برای پاالیشگاههای مستقل خود صادر خواهد
کــرد .ایــن امرمیتوانــد واردات نفــت چیــن را تا پایان ســال افزایش
دهد.
تضعیفکننده:
 .1نگرانی نســبت به شیوع موجهای جدید ویروس کرونا به خصوص
نــوع جهش یافته آن موســوم به دلتا و تاثیرگــذاری بر روند در حال
رشد تقاضای نفت با توجه به اینکه برخی از کشورها محدویتهای
تردد را افزایش داده اند؛
 .2در هفــت روز منتهــی بــه  7ســپتامبر بــرای ســومین هفتــه متوالــی
خالــص وضعیت خرید بورس بازان در بازار نایمکس کاهش یافت
و با  3487قرارداد کاهش به  235457قرارداد رسید؛
 .3در بیســتمین اجــاس اوپــک پــاس کــه در  1ســپتامبر برگزار شــد،
اعضــا تصمیــم گرفتنــد سیاســت افزایش تدریجــی میــزان تولید تا
پایــان ســال  2021را ادامه دهنــد و به این ترتیب در طــی ماه اکتبر،
 400هزار بشکه در روز افزایش تولید خواهند داشت .عالوه بر این
مهلت جبران تخطی بعضی تولیدکنندگان تا پایان دســامبر ۲۰۲۱
تمدید شد.

هنوز نتوانستهاند به سطح تولید قبل از طوفان بازگردند؛
نمودار .2تعداد دکلهای حفاری فعال در بخش نفت آمریکا
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همانطور که در نمودار فوق مالحظه میشود تعداد دکل های حفاری

کاهــش مــوارد ابتال بــه کرونا مشــاهده میشــود و انتظــار میرود

فعــال در بخش نفت آمریکا از ســپتامبر  2020روند صعودی داشــته

تقاضای نفت در ماه اکتبر  1/6میلیون بشکه در روز افزایش یابد و

و یکی از عوامل تضعیف کننده قیمت نفت محســوب میشــود با این

احیای تقاضا تا پایان سال ادامه مییابد و تقاضا از سه ماه چهارم

حال هنوز به ســطح قبل از بحران کرونا بازنگشته است.

ســال جاری جهش قابل توجهی داشــته باشــد ،دلیل این مســئله

 .4اداره اطالعــات انرژی آمریــکا پیشبینی کرد که میزان تولید نفت

افزایش تقاضا و پیشــرفت مســتمر در برنامههای واکسیناســیون

شــیل آمریکا در ماه اکتبر با  66هزار بشکه در روز افزایش به 8/1

اســت .با این حال ،گسترش نوع دلتای ویروس کرونا در ماههای

میلیــون بشــکه در روز برســد که بیشــترین میــزان افزایــش از ماه

اخیر ســبب شــد آژانس پیشبینی خود از رشــد تقاضا در مجموع

آوریل  2021خواهد بود؛

سال جاری را  ۱۰۵هزار بشکه در روز کاهش دهد ،اما برآورد خود

 .5آژانس بین المللی انرژی در برآورد خود از رشــد تقاضا برای ســال

بــرای ســال  ۲۰۲۲میالدی را  ۸۵هــزار بشــکه در روز افزایش داد.

 2021به مقدار  105هزار بشکه در روز تجدید نظر نزولی کرد و آنرا

پیشبینــی آژانــس بینالمللــی انــرژی بــرای رشــد تقاضا در ســال

 5/2میلیون بشکه در روز اعالم کرد .آژانس در گزارش چشمانداز

جاری  ۷۶۰هزار بشکه در روز کمتر از برآورد سازمان اوپک است.

کوتــاه مــدت ماهانــه خود اعالم کــرد اکنــون نشــانههایی مبنی بر
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سیاستهای راهبردی و ژئوپلیتك
تحلیل و بررسی جایگاه سرمایهگذاری حوزه انرژیهای فسیلی
در برنامه راهبردی کسب و کار آینده شركت CPNC
هدی پناهی نژاد

بيان موضوع:
طبــق توافــق نامــه 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 شكل گرفته بود ،پس از آن
نیز با سرعت رو به رشدی تداوم یابد.
گــذار انرژی بــه وضعیتی اطالق میگردد كــه رویكرد حاكم بر صنعت
جهانی انرژی از وضعیت تسلط و تفوق تولید و مصرف سوختهای
فســیلی (شــامل نفت ،گاز طبیعی و زغال ســنگ) به ســمت اهمیت
یافتن سهم و جایگاه منابع انرژی تجدیدپذیر مثل انرژی باد ،انرژی
خورشــیدی و  ...در ســبد مصــرف جهانــی انــرژی انتقــال مییابــد .از
اصلیترین محركهای گذار انرژی ،افزایش نفوذ منابع تجدیدپذیر
بــه تركیــب عرضــه انــرژی ،ورود خودروهــای برقــی و بهبــود 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 كه ســال

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
 ،2019حدود  43درصد رشــد كرده و به  3.2میلیون دســتگاه رسیده
كه  4.2درصد از فروش جهانی خودروهای جدید 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.
سیاســتهای جاری تنها موجب حفظ سطح انتشار فعلی جهانی با
كاهشی خفیف تا  2050خواهد بود .با این وجود ،این سیاستها به
صورت كامل اجرا نشــده و انتشارات میتوانند به این ترتیب در طی
 3دهه پیش رو به میزان  27درصد افزایش یابند.
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 های شــركت  CNPCبعنوان یكی از شــركتهای
ملی نفتی فعال در صنعت جهانی انرژی میپردازیم.

تحلیل و ارزیابی :
تسریع ساخت سیستم انرژی پاك و كمكربن چین
چیــن در نظــر دارد در ســال  2030بــه نقطه اوج انتشــار دی اكســید
كربن خود برســد و متعهد اســت پس از آن تا ســال  2060به خالص
انتشــار صفر دســت يابد .گذار انرژی با استراتژیهای امنیتی انرژی
جدیــد و نیازمندیهــای خالص انتشــار صفر ،ســرعت گرفته اســت.
شركتهای انرژی در حال سرعت بخشیدن به ساخت یك سیستم
انرژی پاك ،كمكربن ،امن و كارا برای حمایت از توســعه اقتصادی با
كیفیت هستند.

 2020ركــوردی را بــرای بــرق بــادی و فوتوولتائیــك خورشــیدی بــه
ترتیب به میزان حدود  71و  115گیگاوات افزایش ،ثبت كرده اســت.
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تحلیــل هفتگی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Survey
نمودار  .1چشم انداز تركیب مصرف انرژی اولیه و نهایی جهانی تا سال 2050

مفهوم توسعه پایدار در CNPC

اساسی در این حوزه با عنوان ،جایگزین پاك ،توالی استراتژیك و

براي  ،CNPCتحقق مســئوليت اجتماعی ،نه تنها مسيری ضروری

گذار سبز را با هدف رسیدن به اوج انتشار تا  ،2025عرضه انرژی

بــراي رســيدن بــه پايداری اقتصــادی ،زيســت محيطــی و اجتماعي

ســبز و بدون كربن بیش از انرژی فســیلی مصرف شــده تا  2035و

اســت ،بلكه همچنيــن گزينهای اجتنابناپذير براي توســعه پايدار

رســیدن به انتشار خالص صفر تا حدود  2050به شرح زیر تعریف

خــودش نيــز میباشــد .اين رويــه نه تنها يكــی از ملزومــات خارجی

كرده است:

توســعه اقتصــادی و اجتماعــی ،بلكــه ابــزاری درون زا بــرای ارتقای

 -تحریــك تولیــد گاز طبیعی برای رشــد ســریعتر همگام بــا ايجاد

پايــداری اســت .در ايــن راســتا CNPC ،در نظر دارد كــه يكپارچگی

ثبــات در تولیــد نفــت از برنامههــای ایــن شــركت اســت .انتظار

مســئوليتهای اقتصــادی ،زيســت محيطی و اجتماعــی را ايجاد و

مــیرود تــا  ،2025تولید گاز به  55درصــد از مجموع تولید نفت

تــاش كند كــه يك شــركت با ســودآوری بيشــتر ،قــدرت اثرگذاری

و گاز  CNPCبرسد.

باالتر و محبوبيت بيشــتر در سطح جامعه جهانی باشد.

 گاز طبیعــی بــه عنــوان عنصــری مهــم در سیســتم آتــی انــرژیشناســایی خواهــد شــد و اســتفاده مناســبی از منابــع بــادی،

عرضه پایدار انرژی

خورشیدی و زمین گرمایی انجام خواهد شد و توسعه یكپارچه

 CNPCبــرای خــود مســئولیت و ماموریــت مواجهــه بــا چالشهای

در حــوزه بــاد ،خورشــید ،گاز ،بــرق و كاربــرد صنعتــی انــرژی

انرژی و پاســخ به افزایش روبه رشــد انرژیپاك كمكربن را تعریف

هیــدروژن ،بــه ایــن شــركت ،امــكان گذار بــه یك شــركت انرژی

كرده اســت .برای رســیدن به این هدف ،این شركت ابداعات فنی

یكپارچــه متخصص در نفت ،گاز ،برق و هیدروژن را میدهد.

را بــرای افزایــش كارایــی در توســعه و مصــرف هیدروكربنها ارتقا

 -ارتقــای برنامــه اقدام ســبز و اجرای صرفهجویــی انرژی ،كاهش

كسب و كارهای

بخشیده است .صنعت گاز طبیعی را شكوفا كرده،

انتشــارات و جایگزینــی پاك برای كاهش انتشــار كربــن ،ایجاد

جدیــد انــرژی را توســعه داده و ســهم انــرژی پاك را در ســبد عرضه

چاهكهــای كربــن از نــوع جنــگل و  CCUSبــرای حــذف كربن و

انرژی خود افزایش داده است.

ارائه انرژی سبز و بدون كربن به جامعه از دیگر اقدامات CNPC

مســیر  CNPCبرای گذار كمكربن و سبز
 CNPCاهمیت باالیی به گذار سبز و كم كربن میدهد .این شركت
مســیر توسعه سبز و كمكربن را برای پشتیبانی از تالشهای چین
برای رســیدن به اوج انتشــار دیاكســیدكربن تا  2030و پس از آن
رســیدن به خالص انتشــار صفر تــا  2060ادامه میدهد و ســه گام
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در این حوزه است.
بــه طــور كلــی برنامههــای  CNPCدر گــذار انــرژی در قالــب جــدول
شماره  1تعریف شدهاند:

جدول  .1برنامههای  CNPCدر گذار انرژی

انرژی پاك

برای انرژی پاك و باكیفیت بوده است .در سال  ،2020این شركت

در ســال  ،2020پژوهشهايــی توســط گروهی پیشــرو در CNPC

بیــش از  130میلیارد متر مكعــب گاز طبیعی داخلی تولید كرده كه

بــرای انرژیهــای جدیــد و مــواد ،اســتراتژیها و برنامههــای جدید

بیشــترین میزان از نظر ســهم (بیش از  50درصد) در تركیب نفت

انرژی ،توسعه كسب و كارهای انرژیهای جدید مانند انرژی زمین

و گاز بوده است.

گرمایــی ،انــرژی خورشــیدی ،ســوختهای زیســتی و جایگاههــای

از آنجــا كــه گاز طبیعــی پلی از انرژیهای فســیلی به ســمت انرژی

شارژ باطری انجام شده است .به ویژه این شركت قدمهای بلندی

پاك اســت ،توســعه و كاربرد آن برای گذار سبز و كمكربن ضروری

را به سمت هیدروژن برداشته است.

اســت .بــا در نظــر داشــتن گاز طبیعــی بــه عنــوان یك كســب و كار

 CNPCدر حــال گــذار از یــك عرضــه كننــده نفــت و گاز بــه ســمت

اســتراتژیك و در حال رشــد با ارزش افزوده ،این شــركت به دنبال

عرضــه كننــده جامــع انــرژی از طریــق افزایش ســهم انــرژی پاك و

تقویت توســعه و اكتشافات ،توســعه گازهای طبیعی غیرمرسوم

كمكربــن در تركیــب انــرژی اســت و فعالیتهــای بیشــتری را برای

مانند گاز شــیل و متان كف دریا و واردات گاز طبیعی برای ساخت

مواجــه شــدن بــا چالشهــای آب و هوایــی انجــام میدهــد .بــرای

سیســتم عرضه انرژی متنوع خود میباشد .تا انتهای سال ،2020

رســیدن به عرضه پایدار انرژی پاك در آینده ،این شركت به سراغ

ظرفیــت تولیــد گاز طبیعــی  CNPCمعــادل  128.45میلیــارد متــر

توســعه گاز طبیعی رفته اســت .به صورت خاص ،توسعه و كاربرد

مكعب بوده است.

گاز طبیعی غیرمرســوم را ســرعت بخشــیده و به دنبال بازارسازی
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تحلیــل هفتگی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Survey
نمودار  . 2سهم گاز طبیعی در تركیب مصرف انرژی اولیه چین

نمودار  . 3تركیب تولید گاز طبیعی چین در سال 2020
ب و هوایی
تغییرات آ 
 CNPCبــه توافقنامــه پاریــس كــه در كنفرانــس تغییــرات آب و
هوایــی ســازمان ملــل در ســال  2015شــكل گرفــت پایبند اســت و
از هــدف محدودســازی میــزان گرمایش زمینی به كمتــر از  2درجه
سانتیگراد تا پیش از انتهای قرن نيز پایبند میباشد .این شركت
بــه تالشهــای چین برای رســیدن به اوج انتشــارات پیش از ســال
 2030و رســیدن به خالــص صفر پیش از  2060نیز متعهد اســت.
اهــم فعالیتها و برنامههای  CNPCدر ایــن رابطه در جدول ذیل
آورده شدهاند.

18

جدول  .2پیشرفت توسعه انرژیهای كم كربن در CNPC
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Weekly Oil & Gas Survey

مدیریت انتشار كربن

عمیقــا در همــكاری بیــن المللــی بــرای حل مســئله تغییــرات آب و

 CNPCتوجــه دقیقــی بــه انتشــار گازهــای گلخانــهای میكند .این

هوایی با ســایر اعضای  OGCIدر این صنعت برای رســیدن به گذار

شــركت برنامــه ســبز و كمكربن را به اســتراتژی توســعه خــود وارد

كمكربــن فعالیــت میكند CNPC .همچنین توســعه كســب و كار

كــرده ،برنامه اقدام ســبز و برنامه اقــدام كنترل انتشــار متان را به

 CCUSرا برای برنامه چهاردهم پنج ســاله خود قرار داده است.

اجــرا گذاشــته و مدیریــت انتشــار كربــن را تقویت كرده ،سیســتم

در همین راســتا اقدامات زیر توسط  CNPCانجام شدهاند:

كنترل انتشــار كربن را ارتقا بخشیده و نقش مهمی در همكاری با

 -اجرای تعهدات كاهش انتشــارات

صنعت نفت و گاز برای تغییرات آب و هوایی اتخاذ كرده اســت.

 -انتشــار اوراق سفید تجاریسازی  CCUSچین

 CNPCبه صورت فعاالنه در طرح های اقلیمی نفت و گاز()OGCI

 -ارتقای كنترل انتشــارات متان و پروژههای CCUS

مشــاركت میكند تا بتواند كاهش انتشــار كربــن را در این صنعت

 -تعهــد به حمل و نقل پایدار

ارتقــاء بخشــد .بــه عنــوان تنهــا عضــو  OGCIاز چین ،این شــركت

 -تعامــات بینالمللی در این حوزه

1

 ایــن شــركت در ســال  2020دادههــای حســابداری وگزارشدهــی انتشــارات گازهــای گلخانـهای را تكمیــل
كــرد
 اهــداف انتشــار متــان بــرای كاهــش شــدت انتشــارمتــان بــه میــزان  50درصــد تــا  2025از ســطح ســال
 2019و همراســتا شــدن بــا شــركتهای پیشــرو
جهانــی در ایــن حــوزه

محركهای كاهش انتشار گازهای گلخانهای و انواع مشاركت  CNPCجهت
كنترل انتشارات
-

توافقنامه پاریس
برنامه ملی چین برای تغییرات آب و هوایی
برنامه ملی برروی تغییرات آب و هوایی( )2014-2020
اتحــاد اســتراتژیك تكنولوژیكــی چیــن بــرای جــذب دی اكســید كربــن و ابداعــات
مصــرف و ذخیرهســازی آن ( )CTSA-CCUS
OGCI
نقطــه اوج كربــن و اعالمیــه انتشــار صفــر كربــن در صنعــت نفــت و مــواد شــیمیایی
چیــن

1 . white paper
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جمعبندی:

 2035برای این شــركتها مشخص خواهد كرد ،نشان خواهد داد.

بهطور كلی ،شركتهای ملی چین با نقشهای بینالمللی ،بازیگران
كلیدی بخش انرژی چین هســتند و ســرمایهگذاری آنهــا در خارج از
چین ،مكمل خواســتهای ژئوپلیتیك و مبادالت این كشــور است،
ولی تكامل آنها به سیگنالهای سیاستی مربوط به اهداف سیاسی
بلندمدت چین در حوزه آب و هوایی بستگی خواهد داشت.
همزمان با دنبال كردن هدف رسیدن به اوج كربن تا  2030و رسیدن
بــه انتشــار خالص صفر تــا  2060توســط چیــن ،سیاســتمداران این
كشور پارامترهای سرمایهگذاری دولتی برای سالهای آتی را تعیین
خواهند كرد .البته چین لزوما ًبر شــركتهای ملی نفتی برای تحقق
اهــداف گــذار انــرژی دولــت تكیــه نخواهد كــرد ولی شــركتها ملزم
خواهنــد بود تا تقاضای جدید را پاســخ داده و حركت خود به ســمت
انرژی كم كربنتر را سرعت بخشند.
تــا امــروز ،شــركتهای ملــی نفتی چیــن هنوز تغییــرات كالنــی را در
اســتراتژی خــود اعــام نكردهانــد ،ولــی در حــال برداشــتن قدمهای
كوچكــی همراســتا بــا دولــت هســتند .از جملــه بــا ارائــه گزارشــات،
تعهــدات جدید آب و هوایی و انتشــار خالص صفر وســرمایه گذاری
در انرژیهای كم كربن.
از نظر اهداف انتشار خالص صفر ،شركتهای ملی چین برنامههای
بلندمدت و میانمدتی را برای كاهش انتشارات دارند .ولی اطالعات
زیادی در رابطه با اهداف میانی ارائه ندادهاند و اعالم كردهاند كه در
حال تعیین اهداف میان مدت هستند .به این ترتیب این شركت ها
به دنبال كربنزدایی تولید خود هستند و نه كاهش تولید.
همزمان با مشخص شدن پاسخ دولت چین به گذار انرژی ،الزامات
شــركتهای ملــی نفتی نیــز تغییر خواهــد كرد .ایــن رویه خــود را در
ســهم تعیین شده ملی چین ،پیش از بیســت و ششمین كنفرانس
تغییــرات آب و هوایــی ســازمان ملــل و همچنیــن دور بعــدی برنامــه

به نظر میرســد كــه كماكان شــركتها بــر تكنولوژیهــای مربوط به
هیدروكربنها و صنایعی مانند هیدروژن و  CCUSها تمركز خواهند
كرد .بررســی روند ســرمایهگذاریهای اخیر چین نشــان میدهد كه
دولت این كشــور چندان به دنبال دور كردن شــركتهای ملی نفت
از تجارت اصلی خود كه نفت و گاز اســت نخواهد بود بلكه آنها را به
سرمایهگذاری برروی انرژیهای تجدیدپذیر ،بخش برق و تكنولوژی
باطری كه اهداف مشــترك متنوعســازی توسط شــركتهای نفت و
گاز در گذار انرژی هســتند تشــویق خواهد كرد .در همین راســتا ،در
این گزارش به بررسی وضعیت فعلی و برنامههای شركت  CNPCدر
دوره گذار انرژی پرداختیم.
بررســی دادههای شــركت  CNPCنشــان میدهد كه این شــركت به
نسبت شركت ساینوپك دارای برنامههای مدونتر و بلندمدتتری
برای توســعه انرژیهای پاك و حركت در مســیر خالص انتشار صفر
میباشــد و بــه نظــر میرســد كــه علیرغــم ادامــه تفــوق نفــت و گاز،
بــه دنبــال افزایش ســهم انرژیهــای تجدیدپذیر و هیــدروژن جهت
همراســتا شــدن با حركت بینالمللی به ســمت خالص انتشار صفر
میباشد .این موضوع از جهت جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش
نفــت و گاز ایران در صورت تحقق برجام برای اولویت بندی شــركای
خارجی از اهمیت برخوردار اســت و میتواند نشــان دهد كه نه تنها
شــركتهای بینالمللی نفتی با داشــتن برنامههای مبســوط جهت
حركت به ســمت خالص انتشــار صفر ،در نظر دارند ســرمایهگذاری
خــود را از نفــت و گاز بــه ســمت منابع انــرژی كم كربن ســوق دهند،
بلكه در بین شركتهای ملی با سابقه فعالیت بینالمللی نیز برخی
شــركتها حركت ســریعتر و مدونتری را در این مســیر آغــاز كرده و
بنابراین از این جهت ممكن است تمایل كمتری به سرمایهگذاری در
بخش نفت و گاز ایران داشته باشند.

پنج ســاله بخشــی در اواخر  2021و  2022كه اهــداف بلندمدت را تا
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محیط زیست و فناوری

جایگاه نیروگا ههای هستهای
در ترکیب انــرژی مناطق مختلف جهان
ندا علمالهدی

 -1مقدمه
وقتــی صنعــت هســتهای به شــکل تجــاری در دهــه  1960آغاز شــد،
مرزهــای مشــخصی بین صنایع شــرق و غــرب وجود داشــت .امروزه
دیگــر حوزههــای جداگانــه آمریــکا و شــوروی وجــود نــدارد و صنعــت
هســتهای بــا تجــارت بینالمللــی مشــخص میشــود .قطعــات یــک
راکتــور در حــال ســاخت در آســیا امروز ممکن اســت از کــره جنوبی،
کانادا ،ژاپن ،فرانسه ،آلمان ،روسیه و دیگر کشورها تأمین شود .به
طور مشــابه ،اورانیوم از اســترالیا یا نامیبیا ممکن است سرانجام در
یک راکتور در اماراتمتحدهعربی به مصرف برســد ،زیرا در فرانســه
تبدیل شــده ،در هلند غنی شــده ،در بریتانیا تغییر شــکل داده و در
کره جنوبی ساخته شــده است .استفاده از فناوری هستهای بسیار
فراتر از تأمین انرژی كمكربن اســت .این نوع انرژی به کنترل شیوع
بیماریها ،به پزشکان در تشخیص و درمان بیماران کمک میكند و
بلندپروازانهترین مأموریتها را برای کاوش در فضا مقدور میسازد.
این کاربردهای متنوع ،فنآوریهای هستهای را در قلب تالشهای
جهــان بــرای دســتیابی به توســعه پایــدار قــرار میدهد .اطمینــان از
تأمیــن مســتمر بــرق در اقتصــاد كمكربن یکــی از چالشهــای اصلی
ملــی و بینالمللــی اســت کــه تقریبــا ًهر کشــوری بــا آن روبروســت.
ســرمایهگذاری در فنآوریهــای جایگزین و انرژیهــای تجدیدپذیر
طی دهه گذشــته بطــور مداوم افزایش یافته اســت ،بــه ویژه پس از
تصویــب معاهــده  2030پاریــس .اگرچه در نتیجه این امر پیشــرفت
معقولــی صورت گرفته اســت ،امــا حتی پیشــرفتهترین فنآوریهای

در تولید برق از انرژی هســتهای باید اشــاره داشــت کــه نیروگاههای
هستهای ،آب را برای تولید بخار گرم میكنند و از بخار برای چرخاندن
توربینهای بزرگ تولیدکننده برق اســتفاده میشــود .نیروگاههای
هســتهای از حــرارت تولیــد شــده در شــکافت هســتهای بــرای گــرم
کردن آب استفاده میكنند و این روند ادامه مییابد تا به تولید برق
1

بینجامــد .باتوجــه بــه افزایش روزافــزون مصرف انــرژی در جهان و
محدودبودن منابع فسیلی کره زمین ،ضرورت توجه به بحث توسعه
نیروگاههای هســتهای در جهان در حال افزایش اســت .شایان ذکر
اســت بــا افزایش دمای کره زمین در اثر انتشــار گازهــای گلخانهای و
آلودگیهای زیستمحیطی ناشــی از مصرف سوختهای فسیلی،
اهمیــت تولید برق از طریــق انرژیهای پاک دو چندان میشــود .لذا
گــزارش حاضــر به دنبــال بررســی جایــگاه نیروگاههای هســتهای در
مناطق مختلف جهان است.

 -2ارزیابی گزارش :نکات محوری
 10درصــد از بــرق جهــان توســط حــدود  445راکتــور هســتهای تولید
میشــود .حــدود  50راکتــور دیگر در حال ســاخت اســت کــه معادل
تقریبــا ً 15درصد ظرفیت موجود اســت .در ســال  2020نیروگاههای
هسته ای  2553تراوات ساعت برق تولید كردند که نسبت به 2657
تراوات ســاعت برقی كه در ســال  2019تولید كردند ،حدود  4درصد
کاهش یافته است .قبل از سال  ،2020تولید برق از انرژی هستهای
برای هفت سال متوالی افزایش یافته بود.

انرژی تجدیدپذیر ،به عنوان مثال انرژی خورشیدی ،بادی و آبی ،هنوز
نمیتواند تقاضای سریع انرژی رو به رشد جهان را برآورده کنند.
 . 1در شکافت هستهای  ،اتمها از هم جدا شده و اتمهای کوچکتری ایجاد میکنند و انرژی آزاد میگردد .شکافت در داخل راکتور یک نیروگاه هستهای صورت می گیرد.
در مرکز راکتور  ،هســتهای وجود دارد که حاوی ســوخت اورانیوم است.ســوخت اورانیوم به شکل گلولههای سرامیکی آماده می شود .هر گلوله سرامیکی تقریبا ًبه
اندازه  150گالن نفت ،انرژی تولید میکند .این گلوله های غنی از انرژی ،در میله های سوختی فلزی چیده شدهاند .مجموعهای از میلههای سوخت ،برخی با صدها
میله ،مجموعه سوخت نامیده میشوند .یک هسته راکتور شامل تعداد زیادی مجموعههای سوخت است .حرارت تولید شده در حین شکافت هستهای در هسته
راکتور برای جوشاندن آب به بخار استفاده میشود که پرههای یک توربین بخار را به گردش در میآورد .با چرخش پرههای توربین ژنراتورها ،انرژیی ایجاد میشود
که برق تولید مینمایند .نیروگاههای هستهای بخار را در یک ساختار جداگانه در نیروگاه به نام برج خنک کننده استفاده میکنند ،یا از آب حوضچهها ،رودخانه ها یا
اقیانوس استفاده میکنند .سپس آب خنک شده مجددا ًبرای تولید بخار مورد استفاده قرار میگیرد)Nuclear explained Nuclear power plants,EIA ( .
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نمودار .1تولید برق هستهای

تولیــد برق از منابع مختلف در ســال  2018بدین صورت بوده اســت

زغالســنگ بــوده اســت و انــرژی هســتهای  %10از کل تولیــد بــرق را

کــه در کل جهــان  %38از کل تولیــد  29730تراوات ســاعت از منبع

برعهده داشته است.

نمودار  .2تولید برق جهان به تفکیک منابع مختلف(سال )2018

Source: Nuclear Power in the World Today,World Nuclear Association,June 2021

ســیزده کشور در ســال  2020حداقل یک چهارم برق خود را از انرژی

از  30درصــد بــرق خود را از طریق انرژی هســتهای تأمین میكند ،در

هستهای تولید کردند.فرانسه حدود سه چهارم برق خود اسلواکی

حالیکه در ایاالتمتحده ،بریتانیا ،اسپانیا ،رومانی و روسیه حدود

و اوکرایــن بیــش از  50درصــد و مجارســتان ،بلژیــک ،اســلوونی،

یک پنجم برق از انرژی هستهای است .ژاپن برای بیش از یک چهارم

بلغارســتان ،فنالند و جمهوری چک یک ســوم یا بیشــتر بــرق خود را

برق خود به انرژی هستهای متکی است.

از انرژی هســتهای تأمين میكنند .کره جنوبی به طور معمول بیش
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نمودار .3تولید انرژی هستهای در کشورها در سال 2020

Source: Nuclear Power in the World Today,World Nuclear Association,June 2021
آژانــس بینالمللــی انــرژی اتمــی دادههــای ســاالنه وضعیــت انرژی

هستهای موجود ،برق قابل اعتماد و کم انتشار را در طول همهگیری

هســتهای را برای ســال  2020توســط سیســتم اطالعات راکتور برق

کووید  19فراهم کرده است.

هســتهای( ،)PRISمنتشــر کــرده اســت .اســتفاده از ظرفیــت انرژی
نمودار .4ظرفیت انرژی هستهای و تولید برق

Source: Nuclear Power Proves its Vital Role as an Adaptable, Reliable Supplier of Electricity during COVID-19,24 june 2021
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محدودیت فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در زمان شیوع ویروس

و تولید انرژی هســتهای انعطافپذیر ،قابل اعتماد و ســازگار پیش

کوویــد ،19در ســال  2020منجــر بــه کاهــش بیســابقه و مــداوم

رفت .انعطافپذیری انرژی هستهای نشان داد که چگونه میتواند

تقاضــای بــرق در بســیاری از کشــورها (حــدود  10درصــد یا بیشــتر)

از گــذار بــه انرژی پــاک پشــتیبانی کند.براســاس آمارهــای موجود

در مقایســه با ســطح ســال  2019شــد .این امر چالشهایی را برای

مصرف برق در فرانســه طی قرنطینه حدود  15درصد کاهش یافت

تولیدکننــدگان برق و اپراتورهای سیســتم ایجاد کــرد .برق تولیدی

و بیشــتر تقاضــا از طریق انرژیهــای تجدیدپذیر ،هســتهای ،آبی و

با انتشــار کربن کــم با افزایش ســهم برق تجدیدپذیــر غالب گردید

دیگر منابع تأمین گردید.

1

نمودار  .5روند ظرفیت برق هستهای

Source: Nuclear Power Proves its Vital Role as an Adaptable, Reliable Supplier of Electricity during COVID-19,24 june 2021
در پایــان دســامبر  ،2020ظرفیــت جهانی انرژی هســتهای 392.6

در طول سال  ،2020راکتورهای هستهای  2553.2تراوات ساعت

گیــگاوات از  442راکتــور هســتهای عملیاتــی در  32کشــور جهــان

برق کم انتشار (از نظر كربن) و قابل انتقال تأمینكردند که حدود 10
درصــد از کل تولید برق جهان و تقریبا ًیک ســوم تولید برق کم کربن

افزایــش یافتــه اســت ،از جملــه حــدود  23.7گیــگاوات ظرفیــت

جهان را تشکیل میدهد .تولید انرژی هستهای در سال  2020کمی

بــا اتصــال واحدهای جدیــد به شــبکه و ارتقــاء راکتورهــای موجود.

کمتر از ســال  2019بود .تولید کمتر برق هستهای در آفریقا به دلیل

در طــول ســال  ،2020گرداننــدگان ایــن نیروگاههــا بــر ادامــه کار

کاهــش تقاضــای بــرق و در آمریکای شــمالی و اروپای غربــی به دلیل

نیروگاههــای هســتهای ،حفاظــت از کارکنــان و اجــرای رویکردهای

تقاضای کمتر و افزایش ظرفیت اســتهالک رخ داد .با اینحال ،روند

نوآورانه برای انجام مشــاغل خود تمرکز کردند .براساس دادههای

تاریخی تولید انرژی هستهای در سالهای گذشته با بیش از  8درصد

منتشــر شده در سال  ،2020همهگیری كووید  19منجر به تعطیلی

افزایش نســبت به سال  ،2012رشد مســتمری را نشان میدهد .در

مســتقیم نیروگاه های هســته ای نشــده و هیچ تأثیر مستقیمی بر

ســال  ،2020کل ظرفیت عملیاتی جهان در مقایســه با ســال ،2019

عملیات انرژی هســتهای نداشته است .با اینحال ،این همهگیری

حدود  0.5گیگاوات افزایش یافته است ،با اینحال ،تعداد راکتورها

بر برنامههای خاموشی برنامهریزی شده برای سوختگیری و تعمیر

کاهش یافته اســت .در یک مقایسه با سال  ،2019چشم انداز رشد

و نگهداری به دلیل اختالل در زنجیره تأمین ،محدودیتهای سفر

ظرفیتهــای بلندمــدت در آســیا متمرکــز اســت ،زیرا در پایان ســال

یــا محدودیتهای کارکنــان خارجی مجاز در محل ایــن نیروگاهها،

 ،2020تعــداد  34راکتــور با حدود  34.6گیگاوات ظرفیت هســتهای

تأثیر گذاشته است.

در حال ساخت گزارش شده است.

بــود .بــه طورکلی ،ظرفیت انرژی هســتهای از ســال  ،2011به تدریج

1. Nuclear Power Proves its Vital Role as an Adaptable, Reliable Supplier of Electricity during COVID-19,24 june 2021
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نمودار  .6ظرفیت تولید برق منطقهای در طول زمان

Source: Nuclear Power Proves its Vital Role as an Adaptable, Reliable Supplier of Electricity during COVID-19,24 june 2021
امــروزه حــدود  445رآکتور برق هســتهای در  32کشــور بــه اضافه

انرژی هستهای در تولید برق جهانی در حدود  8.5درصد در سال

تایــوان بــا ظرفیــت ترکیبی حــدود  400گیــگاوات مشــغول فعالیت

 2040اســت ،یعنی هرچند نســبت به زمان حــال با کاهش مواجه

هســتند .در حال حاضر حدود  50راکتور برق در  19کشــور در حال

خواهــد بود ولی باز هم ســهمی در ســبد تولید انــرژی برق برای آن

ساخت است به ویژه در چین ،هند ،روسیه و اماراتمتحدهعربی.

وجــود دارد کــه بــه مثابــه توجــه و بررســی دقیــق و ســرمایهگذاری

همه ســاله ،آژانــس بین المللی انرژی ،وضعیــت فعلی و همچنین

اصولــی در ایــن زمینــه میباشــد .حــدود  100راکتــور تولیــد بــرق با

ســناریوهای مرجــع و دیگــر ســناریوها ،بــه ویژه ســناریوی کاهش

ظرفیــت ناخالــص کلی حــدود  110،000مــگاوات در حال ســفارش

کربن را در گزارش چشم انداز انرژی جهان ( )WEOارائه میدهد.

یــا برنامهریــزی هســتند و بیــش از  300رآکتــور دیگر نیز پیشــنهاد

در نســخه « ،)2020 WEO( 2020ســناریوی سیاســتهای اعالم

شــده اســت .اکثر راکتورهایی که در حال برنامهریزی هســتند نیز

شــده» آژانس بینالمللی انرژی شاهد افزایش ظرفیت هستهای

در آســیا واقع شده اند (بیشتر درکشــورهایی که با رشد اقتصادی

بیــش از  15درصــد از ســال  2019تا ( 2040رســیدن بــه حدود 480

ســریع و تقاضای سریع برق مواجه هستند)  .جدول زیر نمونهای

گیــگاوات وات) اســت .ایــن ســناریو ظرفیــت تولیــد کلــی 13،418

از رآکتورهایــی اســت کــه در کشــورهای مختلــف در ســال جاری و

گیــگاوات بــرق را تــا ســال  2040پیشبینــی میكنــد کــه بیشــترین

سالهای آتی ساخته خواهند شد.

1

افزایش در آسیا و به ویژه هند و چین است .در این سناریو ،سهم

1.Plans For New Reactors Worldwide, World Nuclear Association,Agust 2021
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 رآکتورهای برقی در حال ساخت در جهان.1 جدول

Source: Plans For New Reactors Worldwide, World Nuclear Association,Agust 2021.

27

1400  | هفته اول | مهر ماه13 شماره

تحلیــل هفتگی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Survey
کم کربن تولید شــده در ســال  2018را تأمین كرده است .تقریبا ً

 -3نقطه نظر كارشناسی مؤسسه
•

تمام گزارشات مربوط به تأمین انرژی آتی از سازمانهای بزرگ،

رشــد جمعیــت و اقتصــاد جهــان ،همراه با شهرنشــینی ســریع،

نقش گســتردهای را برای انرژی هســتهای نشــان میدهند.این

منجــر به افزایش چشــمگیر تقاضای انرژی در ســال هــای آینده

انرژی در کنار رشد سایر اشکال تولید برق کم کربن ،برای ایجاد

خواهد شــد .ســازمان ملل متحد تخمین زده اســت که جمعیت
جهــان از  7.6میلیــارد نفر در ســال  2017به  9.7میلیــارد نفر در
ســال  2050افزایــش مییابــد .روند شهرنشــینی رو بــه افزایش
اســت بــه طوریکه در حــال حاضر هر چهــار ماه یکبار ،شــهری به

اندازه شانگهای به جمعیت شهری جهان اضافه میشود (تقریبا ً

 67درصــد مردم جهــان تا ســال  2050در مناطق شــهری زندگی
میكنند این نسبت در سال 2018حدود  55درصد بوده است).
چالش تأمین سریع تقاضای انرژی و در عین حال کاهش انتشار
گازهای گلخانهای ،قابل توجه است .در سال  2019میزان انتشار
دیاکسیدکربن ( )CO2مربوط به انرژی جهان به  33.3گیگاتن
رســید که باالترین میزان ثبت شــده و حدود  %45بیشتر از سال
 23( 2000گیگاتن) بوده است .در سال  ،2020به دلیل واکنش
به همهگیری ویروس کرونا ،تقاضای انرژی اولیه تقریبا ً 4درصد
کاهش یافت و انتشــار  CO2نیز  5.8درصد کاهش یافت .رشــد
تقاضای برق سالهاست که از تقاضای نهایی انرژی پیشی گرفته
اســت .افزایش برق رســانی مصارف نهایی (ماننــد حمل و نقل،
ســرمایش ،فنــاوری اطالعات و ارتباطات و ســایر مــوارد) عوامل
اصلی افزایش تقاضای برق هستند .از سوی دیگر،تعداد افرادی
که به برق دسترسی ندارند به میزان قابل توجهی کاهش یافته
و اکنون به زیر یک میلیارد نفر رســیده اســت .با وجود پیشرفت
قابــل توجــه ،بیــش از  11درصــد از جمعیــت جهان هنــوز به برق
دسترســی ندارند که بیشتر در مناطق روستایی ساکن هستند.
انرژی هستهای به طور کلی منبع کم انتشار کربن در تولید برق

یک سیستم انرژی پایدار در آینده مورد نیاز است.
•

در شــرایط کنونی و پیشــرفتهای موجود در زمینــه گذار انرژی،
عوامل محرک افزایش ظرفیت انرژی هستهای از کاهش ظرفیت
نیروگاههای زغالسنگ به تنهایی تغییر یافتهاند و به موارد ذیل
تبدیل شدهاند:
( )1افزایش تقاضای انرژی و توسعه صنعتی و تشدید مصرف برق
در دهههــای آینده (همچنین نیاز به آب شــیرین و تأمین انرژی
دستگاههای آب شیرینکن در سطح جهان)؛
( )2تغییــر اقلیــم و جایگزینــی انــرژی هســتهای كمكربــن بــا
سوختهای فسیلی به عنوان منبع مستمر و قابل اعتماد تولید
برق؛
( )3امنیــت عرضــه و حذف آســیبپذیری از جانــب منابع انرژی
نفــت و گاز و جذابیــت فراوانــی اورانیوم طبیعــی در جهت حفظ
امنیت انرژی؛
( )4از منظــر اقتصــادی و کاهــش انتشــار کربــن از طریــق انــواع
مشوقهای دولتی و طرحهای تجاری ؛
( )5تضمیــن قیمــت بــرق در برابــر تغییــرات آتــی قیمــت منبــع
اصلی که میتوان بیان کرد مزیت بلندمدت اورانیوم نســبت به
سوختهای فسیلی ،تاثیر اندكی است که تغییر قیمت سوخت
بــر هزینههــای نهایــی تولید بــرق دارد .ایــن عدم حساســیت به
نوسانات قیمت سوخت راهی برای تثبیت قیمت برق در بازار به
شمار میرود.

است .انرژی هستهای دومین منبع بزرگ تولید برق کم کربن در
سطح جهان (پس از برق آبی) است و حدود  30درصد از کل برق
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