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پژوهشکده اقتصاد انرژی

تحلیــل هفتگی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Survey

اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا) :دکتر محمدصادق جوكار -دکتر مجتبی رجببیگی
مهرزاد زمانی-دکتر غالمعلی رحیمی -مهدی یوسفی -دکتر محمدعلی حاجی میرزایی -دکتر داریوش وافی

قیمــت آتیهــای نفــت خــام در آســتانه اجــاس اوپکپــاس
کاهــش یافــت
لیبی ساخت يك پاالیشگاه نفتي را آغاز کرد

افزایــش تقاضــای جهانــی زغالســنگ و گازطبیعــی در ســال
2021

آزاد سازی و تثبیت بازار  LPGدر پاكستان

سیاســت انــرژی اروپــا بــدون وابســتگی بــه بلوکهــای
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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 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

3.0

71.62

3.9

73.62

2.2

هفته منتهی به24سپتامبر2021

74.65

1.4

72.15

0.7

75.02

1.9

هفته منتهی به  1اکتبر 2021

77.46

3.8

75.3

4.4

78.56

4.7

مدیرمسئول :دکترمحمد صادق جوكار
		
ناظر علمی :مهرزاد زمانی

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

دالیــل افزایــش کــم ســابقه قیمــت گاز
در ســپتامبر 2021

اقتصاد

بازا

تحــوالت بــازار نفت در هفته منتهی به 1
اکتبر 2021

تحلیــل و بررســی جایــگاه ســرمایهگذاری حــوزه
انرژیهــای فســیلی در برنامــه راهبــردی كســب و كار
ت ســينوپك
شــرك 

ا ن رژ ی

را
ن رژ

نشانی الکترونیکیwww.iies.ac.ir :
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گذار انرژی و اثر آن بر گاز طبیعی

فناو ری ان رژی
محیط زیست
و
نمودار قیمت نفت برنت و وست تگزاس در بورس آیس و نایمکس در  1اکتبر 2021

نمودار موازنه بازار بر اساس برآورد کمیته فنی مشترک اوپک پالس(میلیون بشکه در روز)
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پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review

اقتصاد انرژی
میرســد .وی گفــت درآمــد ســاالنه ايــن پااليشــگاه  75میلیون

لیبــی ســاخت يــك پاالیشــگاه نفتــی را
آغــاز کــرد

دالر پیشبینی شده است.

ایــن پاالیشــگاه در نزدیکــی الشــراره ،یــک میــدان بــزرگ نفتــی

در منطقــه اوبــری ســاخته میشــود که به طــور متوســط روزانه

 300000بشــکه نفــت تولیــد میکنــد .لیبی که دارای بیشــترین
ذخایر نفتی در آفریقا اســت ،از ســقوط دولــت معمر قذافی در

لیبــی اعــام کرده اســت که کار ســاخت يك پاالیشــگاه نفت در

سال  2011به مدت يك دهه در تالش برای خروج از بحران بوده

ســانال ،رئیــس شــرکت نفت لیبــی ،این پــروژه بیــن  500تا 600

خشونت و آشفتگی سیاسی قرار گرفته است.

جنوب این کشــور جنگ زده آغاز شده است .به گفته مصطفی
میلیــون دالر هزینــه دارد و ظــرف ســه ســال بــه بهرهبــرداری

آ زاد ســازی و تثبیــت بــازار  LPGدر
پا كســتا ن

اســت .پس از قیام مــورد حمایت ناتو علیه قذافــی ،لیبی تحت

و يا ســایر کشــورها نگرانی نداشــته باشــند .با این حــال ،باید
مکانیــزم نظارت گســترده ای برای اطمینان از رقابت ســازنده

در جهــت جلوگیــری از ایجــاد انحصــار جدیــد و محافظــت از
مصرف کنندگان در برابر دســتکاری بازار وجود داشته باشد.

حداقــل  2000روپیــه بــه ازای هر تــن  LPGوارداتــی ،عوارض
دولت پاكســتان برنامه های خود را برای تجمیع بیش از 200

گمركی  )RD( 2اعمال میشود تا از تولید داخلی حمایت شود

و مصــرف کننــدگان نهایــی را از افزایــش بیــش از حــد قیمــت

شــرکت بازاریابــی گاز مایــع ( )LPGجهــت يكپارچگــی بــازار و

نجــات دهــد .مالیات بر فروش مســاوی به میــزان  7.5درصد

محصــوالت داخلی و وارداتــی ،آغاز کرده اســت .تمرکز اصلی

بيــن تولیدکننــدگان و واردکننــدگان محلــی اعمــال میشــود.

ايجاد ثبات و همچنین مقررات زدایی کامل قیمت  LPGبرای

بــرای منابــع داخلــی و وارداتــی  LPGبــه جهــت ایجــاد برابری

دولــت بر ایجاد تعادل بیــن واردات  LPGو تولید داخلی برای

همچنیــن بــر  LPGداخلــی و وارداتــی یــك مالیات یکســان به

صنعــت محلی بــدون به خطر انداختــن کیفیت  LPGوارداتی

اســت .موضوعــات مربــوط بــه اعطــای مجــوز بازاریابــی ،ثبت

خواهد شد.
ً
وضعیت کنونی بازار ،تعادل تقاضا و عرضه را که عمدتا ناشی

از  LPGدر خودروهــا و کاهــش هزینههــای پایانــه واردات

از آنجا که این سیاســت ترویج مقررات زدایی است ،بنابراین

ایــن سیاســت بــه دنبــال بیــان مکانیــزم مقــررات زدایــی بــا

دولــت یک محیط پایدار و کارآمــد را تضمین میکند که در آن

قیمتگــذاری اســت .همچنیــن توافق شــده اســت کــه تغییر

تجــاری بــدون نوســان فعالیــت کننــد .دولــت تصمیــم گرفتــه

در مــورد قیمــت تولیــد کننــده و مکانیســم دسترســی به LPG

بازار تقاضا برای حجــم واردات را تعیین کند.

بــرآوردن تقاضا به شــیوهای پایدار و در عین حــال حفاظت از

و تســهيل امــور توزیــع کننــدگان در زنجیــره تأمین ،اســتفاده

بیشــترین توجه ســهامداران را به خود جلب کرده است.

میــزان  29درصــد( مالیــات بــر درآمــد خالص شــركت ) اعمال

از واردات نســبتا ًارزان و قیمت مبادله است ،نشان میدهد.

کشــف قیمــت کارآمــد بــه نیروهــای بــازار واگــذار میشــود و

در نظــر گرفتــن تأثیــر کوتــاه مــدت و میــان مــدت بــر عرضــه و

تولیدکننــدگان و واردکننــدگان محلــی بتواننــد در یــک فضای

بــه ســمت یــک رژیــم تســهيلگر ايجــاد شــود و دولتهــا نيــز

اســت که در بازار دخالت نکند و در عوض اجازه دهد كه خود

توليــد شــده محلی  1توســط شــرکتهای  ، E&Pپاالیشــگاهها

1. mechanism of disposal of local LPG produced
2. Regulatory Duty
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رخدادهای انرژی
تحوالت بازار انرژی
قیمــت آ تیهــای نفت خــام در آســتانه
اجالس اوپکپالس کاهش یافت
در بــازار بــورس آيس قیمــت قــرارداد آتیهــای نفتخام برنــت برای
تحویــل در دســامبر  2021با  24ســنت کاهش بــه  79/04دالر در هر
بشکه رسید و قیمت قرارداد نوامبر نفتخام وست تگزاس در بورس
نایمکس با  27ســنت کاهش به  74/67دالر در هر بشــکه رسید .به
عقیــده وندانــا هاری ،مدیــر عامل وندا اینســایتز ،انتظار مــی رود که
نوســانات زیــادی نه تنهــا به دلیل اجــاس اوپکپــاس ،بلکه بدلیل
بحران رو به رشد انرژی در اروپا و چین نیز مشاهده شود.
تمرکــز بازار بر نشســت اوپکپالس به این دلیل اســت که از يكســو
مشخص نيست آیا این سازمان تولید خود را بیش از  400هزار بشکه
در روز افزایــش خواهــد داد يا خير .و از ســوی ديگــر بدلیل اختالل در
عرضــه و بهبــود تقاضا ،قیمت نفتخام به ســطح  80دالر در بشــکه
نزدیک شده است .با توجه به این که چین در جستجوی منابع بیشتر
اســت و تولید ایاالت متحده همچنان با مشــکل مواجه است ،اوپک
پــاس دالیــل زیادی برای افزایش فراتر از حد فعلــی تولید خود دارد.

افزایــش تقاضــای جهانــی زغالســنگ و
گازطبیعــی در ســال 2021
تقاضا برای زغال سنگ از باالترین میزان قبل از همهگیری کرونا فراتر
رفته و این امر باعث شکســت گذار ســریع از سوختهای فسیلی به
انرژی پاک میشود .کمبود جهانی گازطبیعی ،قیمت بیسابقه گاز و
زغالســنگ ،قطع برق در چین و باالترین ســطح قیمت نفتخام در
ســه سال گذشته ،همه یک واقعيت را بیان میکنند :تقاضای انرژی
رو بــه افزایــش اســت و جهان هنــوز برای تأمیــن این ميــزان انرژی به
سوختهای فسیلی نیاز دارد .گذار انرژی و کربنزدایی استراتژیهای
بلندمدت هســتند و یک شــبه اتفــاق نمی افتنــد .بر اســاس گزارش
آژانــس بینالمللی انرژی ،بیش از ســه چهارم تقاضای جهانی انرژی
هنوز با سوختهای فسیلی تامین میشود.
سیاســتهای گذار انرژی به دلیل اینکــه عاملی برای افزایش قیمت
انرژی هســتند مورد انتقاد قرار گرفته اســت .برخی از نقاط جهان از
جمله اروپا تحت تاثیر این سیاســتها قــرار گرفتهاند .چراکه قیمت
باالی کربن ،با هدف کاهش انتشــار گازهای گلخانهای ،باعث شده
تــا تمایلی برای تغییر ســوخت نیروگاهها به زغالســنگ برای جبران
کمبود گاز وجود نداشته باشد .اما برخی از کارشناسان نیز معتقدند
افزایشقیمتبيشترانرژیصرفا ًبهایندلیلاستکهتولیدکنندگان
در سال گذشته زمانی که همهگیری کرونا منجر به کاهش بیسابقه

برخــی از کارشناســان بازار نفــت بر این باور هســتند کــه اوپک پالس
بــه آرامی در حال کم کردن کاهش تولید در نظر گرفته شــده در ســال
گذشتهاستوبازارمنتظراستتاشاهدافزایشتولیدنفتدرپاسخ
بهافزایشقیمتنفتخامباشد.باتوجهبهگمانهزنیهابرایافزایش
تولیــد ،بازار نفت همچنان از قیمت گاز حمایت میکند .زیرا افزایش
قیمت نفتخام با افزایش بیشتر قیمت گاز همراه شده و باعث شده
مصرفکننــدگان بــرای تولید برق و ســایر نیازهای صنعتی به ســمت
سوختهایجایگزینبروند.تحلیلگرانبانک ANZنیزاعالمکردهاند
که کمبود الانجی و زغالســنگ حرارتی میتواند صنایع را به سمت
سایرفرآوردههاینفتیمانندنفتکوره،گازوئیلوپروپانسوقدهد.
همچنینگفتهمیشودکهمقاماتچینیبهشرکتهایدولتیانرژی
دستوردادهاندکهبههرقیمتیذخیرهسازیکافیبرایتأمینسوخت
مورد نیاز در زمستان را افزایش دهند .تحلیلگران بازار معتقدند اگر به
شرکتهایدولتیانرژیچیندستوردادهشود«هرکاریالزماست»
برای تامین منابع زمستانی انجام دهند ،بعید است قیمت نفتخام
کاهــش زیــادی بیابــد( ،حتی اگر بیشــتر خریدهــای چیــن از بازارهای
گازطبیعی و زغال سنگ انجام شود) .اوپک پالس تحت فشار برخی از
کشورهابرایتولیدبیشتروکاهشقیمتقراردارد،زیراتقاضاسریعتر
از آنچه انتظار میرفت در برخی از نقاط جهان بهبود یافته است.
تقاضا شــد ،حجم زیادی از ظرفیت تولید را کاهش دادند .همچنین
سیاســتهای ملی نیز در مشــکالت عرضه برق نقش داشته است.
بطــور مثــال در چین ،سیاســت کاهش انتشــار گازهــای گلخانهای و
تعیین قیمت برق با حکم دولتی به این معنی است که نیروگاهها به
سادگی نمی توانند زغالسنگ بسوزانند و برق بفروشند ،زیرا هزینه
استفاده از زغالسنگ بسیار بیشتر از سود آن است.
در همیــن حــال ،طراحــی و ســاخت اکثــر پروژههــای گازی چندیــن
ســال بــه طول میانجامــد .بنابراین این کمبود در حال حاضر نشــان
دهنده تصمیمات ســرمایهگذاری اســت که قبــل از همهگیری کرونا
گرفته شــده بود .رئیس آژانس بینالمللی انرژی اعالم نموده اســت
که سیاســتهای گذار انرژی مقصر این بحران نیستند .با این حال،
اطالعــات آژانس بینالمللی انرژی نشــان می دهــد تقاضای جهانی
برای زغال ســنگ ،بزرگترین منبع انتشــار دیاکسیدکربن ،از سطح
قبل از همه گیری کرونا در اواخر سال گذشته فراتر رفته است .ضمن
اینکه عرضه جهانی زغال سنگ محدود شده است .زیرا چین ،با وضع
مقررات ایمنی ســختتر در معادن زغالسنگ باعث کاهش عرضه
آن شده است و این امر باعث شده که چین زغالسنگ بیشتری وارد
کنــد و در عوض منابــع کمتری برای ســایر واردکننــدگان باقی بماند.
با پیشبینی وقوع پیک تقاضای ســوختهای فســیلی طــی دو دهه
آینده و توصیه آژانس بینالمللی انرژی برای رسیدن به انتشار خالص
صفر گازهای گلخانهای ،شکافهای گستردهتر در عرضه میتواند به
شوکهای قیمتی بیشتری دامن بزند.
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تحوالت سیاستهای راهبردی و ژئوپلیتك
سیاســت انــرژی اروپــا بــدون وابســتگی بــه
بلوکهای قدرت
در ســال جــاری ،صــادرات  LNGآمریــکا بــه شــدت افزایــش
یافتــه اســت .چیــن یکــی از کشــورهای وارد کننــده ی LNG
آمریکا اســت که در ماه گذشــته  17درصد از صادرات آمریکا
را بــه خــود اختصــاص داده اســت .ســهم ســایر کشــورهای
آســیایی نیــز از صــادرات  LNGآمریــکا بــه میــزان  37درصد
افزایش داشــته اســت .ســهم آمریکای التین نیــز  25درصد
بوده و باقی صادرات  LNGآمریکا روانه بازار اروپا می شود.
تحــت شــرایط سیســتم بــازار آزاد ایــاالت متحــده ،مقصــد
صادرات  LNGرا باالترین پیشــنهاد قیمت تعیین می کند و
نه مقصدی که دیپلماتها تمایل داشــته باشند.
روســیه کــه یکــی از تامیــن کننــدگان گاز اروپــا اســت ،بــه
تعهــدات قراردادی خود عمل کرده ،اما بــا توجه به افزایش
قیمت گاز ،گاز اضافی به اروپا تحویل نداده است و مخازنی
کــه برای ذخیره ســازی گاز بوده و توســط گاز پروم اداره می
شود تقریبا خالی باقی مانده است ،اما سایر مخازن ذخیره
ســازی بــا توجه بــه نزدیک شــدن زمســتان ،پر شــده اند.آیا
دلیــل عــدم همــکاری گاز پــروم بــرای پر کــردن ذخایــر گازی
اروپا،کمبــود گاز برای شــبکه های خانگی اســت؟ یا کرملین
تصمیــم سیاســی گرفتــه اســت کــه بــرای فشــار بــه اتحادیه
اروپا  ،گاز اضافی ارســال نکنــد و آخرین تایید خط لوله نورد
اســتریم  2را که مستقیما از دریای بالتیک به آلمان می رود
و اوکراین و لهســتان را دور می زند ،بگیرد؟
نگرانــی سیاســی دیگــر ،قطــع روابــط دیپلماتیــک الجزایر با
مراکــش اســت که مــی توانــد جریان گاز بــه اســپانیا را که از
طریق همســایهی غربی خود انتقال میدهد ،متوقف کند.
یکی دیگر از عوامل محرک بحران گاز اروپا ،تعطیلی عمدی
میــدان گرونینکن هلنــد ،بزرگترین میــدان در اروپا و اصلی
تریــن منبــع تامین گاز از ســال  1963اســت .ایــن میدان در
ســال  2016تقریبــا  30میلیــارد متــر مکعــب گاز تولیــد کرده
اســت که تقریبــا یک دهم مصرف اتحادیه اروپا بوده اســت
امــا تولیــد آن در ســال جــاری بــه  3/9میلیــارد متــر مکعــب
کاهش داشــته و تا اواخر ســال آینده به طــور کامل متوقف
میشــود .ایــن مســاله بــه تغییــرات آب و هــوا و تصميمــات
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مرتبــط بــا آن مربــوط نمیشــود ،امــا به وضــوح خطــر توقف
تولیــد ســوختهای فســیلی داخــل اروپــا را قبــل از اینکــه
جایگزین های کم کربن افزایش یابند ،نشــان می دهد.
نیــاز اروپــا بــه واردات گاز تا ســال  2025به میــزان  10درصد
افزایــش مییابد،چراکــه مصــرف زغــال ســنگ قطــع و
رآکتورهای هسته ای بلژیک و آلمان از دور خارج می شوند.
از طــرف دیگر افزایش مصرف خودروهای برقی و پمپ های
حرارتــی برای ســاختمانها ،تقاضای بــرق را در اروپا افزایش
داده اســت .همچنیــن بهبــود کارایــی بــه ویــژه در گرمایــش
ســاختمانها و تولید تجدید پذیرها نیز زمان بر می باشــد.
در مواجهــه بــا ایــن روندهــای متناقــض ،بــه نظــر مــی رســد
سیاســت گازی اروپــا بــر محورهای زيــر متکی باشــد :اینکه
روســیه دارای ظرفیــت تولیــد و حمــل و انتقــال گاز فــراوان
بــوده و بــه عنــوان یــک عرضــه کننــده رقابتــی رفتار کنــد و از
قدرت بازار خود اســتفاده نکند .تحریــم های آمریکا تکمیل
خــط لوله نــورد اســتریم  2را با مشــکل روبرو کــرده و آمریکا
نشان دهد که میتواند بدون مداخله مستقيم ،مانع ایجاد
کند و در نهايت اينكه موضع آلمان در قبال نورد اســتریم2
چگونه باشد؟
بنابرایــن اروپــا از جمله انگلســتان ،به سیاســت انــرژی نیاز
دارد کــه از ارتباطــات تجاری و بازارهای آزاد اســتفاده کامل
کنــد ،اما بــه هیچ یــک از بلوک هــای قدرتمند دیگر وابســته
نباشــد .برای رســیدن به این هدف در ابتدا نیاز به پیشــبرد
ســریعتر برنامــه های تولیــد تجدیــد پذیرهــا و افزایش بهره
وری انرژی دارد .دوم تجدید نظر در مخالفت ایدئولوژیک با
انرژی هســته ای و انتشــارکربن در کشورهایی مانند آلمان
کــه در این زمینه با مشــکالتی روبرو هســتند .ســوم نیاز به
ایجــاد بازار هیدروژن که بــه عنوان مکمــل و جایگزین گاز و
راهــی برای ذخیره انرژی اســت .این امر مســتلزم آن اســت
که دولت ها ،شــرکتهای خدمات رسانی و صنایع ،متعهد به
خریدهــای بلنــد مدت شــوند و اروپــا هیــدروژن را در داخل
تولیــد کنــد اما در صورت لزوم آن را از شــمال آفریقا ،خلیج
فــارس و دیگر تامین کننــدگان نوظهور وارد می کند .چهارم
بــه یادآوردن جمله آدام اســمیت اقتصــاد دان بزرگ که می
گوید  :اســتفاده از انرژی آمریکا ،روســیه یــا خلیج فارس به
خاطــر خیرخواهــی آنهــا نیســت بلکــه توجــه آنهــا بــه منافع
خودشان است.

بحران انرژی چین و تاثیر آن بر تولید کنندگان
فلزات
در وضعیتــی کــه قیمتهای زغال ســنگ و  LNGبه باالترین
حد خود رسیده و چشم انداز قیمت سایر کاالها نامشخص
اســت و بســتگی بــه نحــوه مدیریــت بحــران در چیــن دارد،
بحران انرژی در این کشــور ،برندگان آشکاری نیز دارد.
مقامــات چیــن در روزهــای اخیر تالش کرده اند تــا اطمینان
حاصــل کننــد کــه دومیــن اقتصــاد بــزرگ جهــان از منابــع
ســوخت کافــی بــرای زمســتان برخــوردار اســت و اساســا ًاز
تجار و شــرکت های خدمات رســانی خواســته انــد هر کاری
که الزم است را انجام دهند.
تعجــب آور نیســت کــه قیمتهــای شــاخص زغــال ســنگ
حرارتــی اســترالیا در بنــدر نیوکاســل،که توســط آرگــوس
ارزیابی شــده اســت ،در هفته ی منتهی به  1اکتبر به رکورد
 203.65دالر در هر تن ،رسیده است و درواقع  12.7درصد
نســبت به هفته قبل افزایش یافته است.
قیمتهــای اســپات  LNGدر آســیا نیــز در هفتــه گذشــته
بــه باالتریــن حــد خــود یعنــی  32دالر در میلیــون بــی تــی یــو
رســیده در حالــی که برخی محموله ها تــا  36دالر در میلیون
بیتییــو ،نيــز معاملــه مــی شــوند .ایــن قیمتهــا ،خبرهــای
خوبی را منعکس نکرده و خریداران چینی تالش می کنند که
محمولههای خود را تا قبل از تقاضای زمستان ،ایمن سازند.

اما این احتمال نیز وجود دارد که با توجه به این که تقاضای
سوخت با تعدیل هوای سرد کاهش می یابد و چین احتماال ً

تــا آن زمان قادر خواهد بود تولید زغال ســنگ و گاز طبیعی
را افزایــش دهــد ،افزایــش قیمــت فعلــی موقتــی بــوده و تــا
زمســتان دوام نیاورد .اما به هرحال تأثیرات ثانویه ناشی از
بحران انرژی فعلی می تواند بلند مدت باشــد.
اینکــه افزایــش قیمــت انــرژی ،چــه کاالهایــی را تحــت تاثیر
قــرار میدهــد ،تــا حــد زیادی بــه نحــوه انتخــاب چیــن برای
تقسیمبندی تقاضای برق در زمستان بستگی دارد .برخی از
نشانههای فعلی بیانگر این نکته است که از تولیدکنندگان
اولیه فلزات خواســته می شود تا بیشتر از مصرف کنندگان
ثانویه مانند کارخانه داران ،مصرف خود را کاهش دهند .در
این صورت ،چین شــاهد کاهش تولید فلزاتی مانند فوالد،
آلومینیــوم و مس خواهد بود .اما اگر مصــرف کنندگان این
فلــزات ،ماننــد کارخانــه دارها و کســانی که ســاخت و ســاز
میکننــد ،بتواننــد بــرای حفظ رشــد اقتصادی و اشــتغال به
فعالیت خود ادامه دهند ،با محدود کردن عرضه به افزایش
قیمــت هــا کمــک میکننــد .این امــر می توانــد به نفع ســایر
تولیدکننــدگان فلــزات (غیــر چینی ) بــه ویژه کســانی که در
کشــورهایی فعالیت می کنند کــه قیمت انرژی آنها افزایش
نیافته اســت ،باشــد .یــک نمونــه مشــخص ،میتواند ذوب
آلومینیوم در اســترالیا باشد .در اســترالیا ،قیمت برق هنوز
افزایش نیافته اســت ،زیرا قراردادها اکثــرا بلند مدت بوده
و از افزایــش قیمت فعلی تاثیر نمیگیرند و همچنین ســهم
فزاینده تولید انرژی های تجدیدپذیر نیز ارزان اســت.
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تحوالت محیط زیست و فناوری
نشــت نفــت و فاجعــه زیســت محیطــی
در کالیفرنیــا
شــهردار هانتینگتون نشــت بزرگ نفت در ســواحل جنوبی
کالیفرنیا را فاجعه زیســت محیطی توصیف کرد .در حالیكه
نقــص خط لولــه دکل نفتی باعــث مرگ ماهیــان و پرندگان
روی ماســه و تــاالب هــای دریایی شــده اســت ،کارگــران در
حــال مهــار نشــت نفــت  126هــزار گالنــی نفــت از ســکوی
نفتــی دریایــی در ســاحل هانتینگتــون كه به باتــاق تالبرت
مارش محل زندگی حدود  90گونه پرنده نفوذ کرده اســت،

قیمــت خودروهــای هیدروژنــی تــا ســال
 2030ممكن اســت به قیمــت خودروهای
بنزینی برســد
یــک اندیشــکده دولتــی پیــش بینــی کــرده اســت كــه قیمت
خودروهــای هیدروژنی میتواند تا پایــان این دهه به قیمت
خودروهای بنزینی برســد كه نشــان دهنــد افزایش حمایت
از منابــع ســوخت جایگزیــن اســت .هوانــگ یونگــه از مرکــز
تحقیقــات و فنــاوری خــودرو چین ( )CATARCگفته اســت
کــه پیلهــای ســوختی هیدروژنی کــه به طور متوســط بیش
از دو ســوم هزینــه تولید خــودروی مورد نیاز خود را تشــکیل
مــی دهنــد ،مــی تواننــد تــا ســال  2030در حــدود  80درصــد
ارزانتر باشند .عالوه بر این قیمت هیدروژن تا سال 2025
میتواند حــدود  50درصد کاهش یافته و به حدود  35یوان
( 5.40دالر) به ازای هر کیلوگرم برسد .خودروهای برقی پیل
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هســتند .بــه گفتــه شــهردار هانتینگتــون ،حــدود  126هزار
گالن یا  3هزار بشــکه لکــه نفتی در حدود  34مایل مربع در
اقیانوس آرام گســترش یافته است .تولید نفت در سواحل
کالیفرنیا از اوج خود در دهه  1990به دلیل قوانین زیســت
محیطــی ســختگیرانه ایالت به شــدت کاهش یافته اســت.
گویــن نیوســوم فرمانــدار دموکــرات ايــن ايالت اعــام کرده
اســت کــه میخواهــد حفــاری نفت در ایــن ایالت را تا ســال
 2045خاتمه دهد .نماینده كنگره میشــل استیل( ،نماینده
بخشــی از منطقــه آســیب دیــده) ،با ارســال نامــه ای به جو
بایدن درخواســت اعــام یک فاجعه بزرگ برای شــهر اورنج
كانتــی را داد کــه به موجــب آن بودجه فدرال بــرای کمک به
عملیات پاکسازی تخصیص داده شود.

سوختی هیدروژنی که با اختصار  FCEVشناخته میشوند،
تقریبــا ً ســه برابــر خودروهــای معمولــی گرانتــر هســتند.
هنگامی که از هیدروژن در پیل های ســوختی اســتفاده می
شــود ،بدون ایجــاد انتشــار و آلودگی ،انــرژی الزم تولید می
شــود .ایــن کــه آیــا ایــن فرآیند واقعا ســبز اســت بســتگی به
نحوه تهیه هیدروژن مصرفی دارد .اگر انتشارات باالدستی
حاصل از تهیه و انتقال هیدروژن کنترل شــود ،ســلولهای
هیدروژنــی میتواننــد بــه هــدف چین بــرای رســیدن به اوج
تولیــد کربــن قبــل از ســال  2030و دســتیابی بــه کربن صفر
تا ســال  2060كمك کنند .شــانگهای ،اســتان گوانگدونگ و
منطقــه پکن-تیانجین-هبــی همگــی در آزمایشهای دولتی
خودروهــای ســلول هیدروژنــی مشــاركت میكننــد .انجمن
مهندســان خودرو چین برآورد کرده است که تا سال 2025
در حــدود  100هــزار خــودرو هیدروژنی و تا ســال  2035یک
میلیون دســتگاه از آنها در چین مورد استفاده قرار گیرند.

اقتصاد انرژی

دالیل افزایش کم ســابقه قیمت گاز در ســپتامبر 2021
سروش بغدادی
بيان موضوع:

در جهان است که عالوهبر تولید داخلی،ذخایر استراتژیک ،واردات

قیمــت گاز درآمریــکا بــه بیــش از  5دالر در میلیــون بــی تــی یــو و در

گاز از طریق خط لوله و  LNGرا دارا میباشد .

انگلســتان بــه حــدود  33دالر در میلیــون بــی تــی یــو و قیمــت ال ان

در این مطالعه به بررسی دالیل افزایش بی سابقه قیمت گاز و LNG

جــی در شــرق آســیا بــه بیــش از  27دالر در میلیون بی تی یو رســیده

در بازارهای جهانی پرداخته شده است.

اســت .عــاوه بر ایــن ذخیرهســازیهای گاز طبیعــی در اروپــا کمتر از
سال گذشته است.

تحلیل و ارزیابی :

اکثــر مصرفکنندگان عمده گاز در بازار جهانــی قبل از اتحادیه اروپا

یکی از دالیل شدت فزونی تقاضا بر عرضه ()market tightness

گاز مــورد نیاز خود را تامین میکنند و مقادیــر باقی مانده راهی بازار

افزایــش شــدید تقاضــا در بــازار هــای جهانــی میباشــد .در

اروپــا می شــود ،به همیــن دلیل نقطه تعــادل در بازار جهانــی را می

هشــتماهه نخســت ،2021تقاضای  LNGحــدود  28میلیارد متر

تــوان در بــازار گاز اروپا یافت .مقدار LNGکه به اروپا وارد میشــود ،
عمدتا ًباقیمانده LNGسایر مناطق جهان میباشد .بازار گاز در اکثر

مکعب بیشــتر از هشــت ماه نخســت ســال  2019بوده که نشانگر
رشــد  12درصــدی تقاضــا نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال 2019

نقــاط جهــان بر خــاف اروپا بازاری تقاضــا محور می باشــد و چندین

اســت.همچنین پیشبینیهــا حاکــی از افزایش  35تــا  40میلیارد

جایگزیــن بــرای  LNGاز جملــه گاز وارداتی از طریق خــط لوله  ،تولید

متــر مکعبی واردات ( LNGبازار های غیر اروپایی) نســبتبه مدت

داخلی و ذخیره استراتژیک گاز وجود دارد .چین تنها بازار مصرفی گاز

مشابه  2019است.

نمودار  . 1مقایسه تغییرات در واردات  LNGطی دوره ژانویه تا آگوست 2019و  2021در مناطق مختلف جهان

شماره  | 15هفته سوم | مهر ماه 1400

9

گزارشهای تحلیلی

پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review
تحــوالت مهــم بازار(غیر اروپــا) را در بازه  2019تــا  2021می توان در
موارد ذیل خالصه نمود :
• واردات LNGچین در هشــتماهه نخســت ســال 2021حدود
 30درصد معادل  17میلیارد متر مکعب از مدت مشابه در سال

و اما در سمت عرضه :
• ظرفیــت صــادرات آمریــکا در نتیجــه اســتفاده از ظرفیــت های
مــازاد تولیــدی از  55میلیــارد متــر مکعــب بــه  97میلیــارد متــر
مکعب رسیدهاست.

 2019بیشتر بودهاست ،که عوامل اصلی آن را میتوان تقاضای

• همچنین ظرفیت صادرات گاز مصر حدود دو برابر شده ،اما بهجز

بیشــتر گاز در فصــول ســرد ســال،افزایش ذخایر اســتراتژیک

افزایش اندک عرضه روســیه و مالزی  ،ســایر صادرکننــدگان گاز با

گاز ،رونــق اقتصــادی در دوران پســا کرونــا ،افزایــش تقاضا در

محدودیتهایجدیبرایافزایشعرضهمواجهشدهاند.بهعنوان

بخش خدمات و همچنین جایگزینی گاز با زغالسنگ در سایر

مثــال نروژ بــا کاهــش صــادرات در حــدود 6میلیارد متــر مکعب از

بخشها به دالیل زیست محیطی دانست.

ظرفیت ســاالنه و نیجریه و ترینیداد با کاهش 12درصدی ظرفیت

• واردات ژاپــن ،کــره جنوبی و تایوان در حدود  7درصد معادل 9
میلیارد متر مکعب در چند ماه اخیر رشد داشتهاست که نشان
از آمادگی این کشور ها برای زمستانی سرد دارد.

صادراتیخودروبروشدهاند.همچنینپرو،آنگوال،گینهنو،اندونزی
واسترالیابامشکالتفراوانیدرصادراتگازمواجهشدهاند.
در مجموع با تمام مســائل عنوانشــده ،ظرفیت در دســترس سال

• ســومین عامــل افزایــش تقاضــای  LNGرا میتــوان رشــد 5.6

 2021حدود  40میلیارد متر مکعب نسبتبه  2019رشد داشتهاست

درصدی تقاضای کشــور های آمریــکای جنوبی (عمدتا برزیل و

کــه تنهــا پاســخگوی افزایــش تقاضــای بــازار هــای غیــر اروپایی می

آرژانتین) دانست.

باشــد ،اما افزایش در ظرفیت در دســترس به حدود  20میلیاردمتر

• در هنــد و پاکســتان و بنــگالدش رشــد اندکــی در تقاضــای گاز

مکعب محدود شدهاست که منجر به افزایش شدت فزونی تقاضا

بوجود آمده اســت .در خاورمیانه رشــد تقاضا وجود نداشته و

بــر عرضه شــده ،بــهطوریکــه منجر بــه کاهــش واردات  LNGاروپا

واردات گاز ترکیه و اتحادیه اروپا در حدود  9میلیارد متر مکعب

به میزان  15میلیارد متر مکعب نســبت به سال  2019شده است.

در هشــتماهه نخست  2021نســبت به مدت مشابه  2019و

شــکل زیرکــه بــر پایــهی میانگیــن متحــرک ساختهشــده ،نشــانگر

در کل ســال  15میلیارد متر مکعب کاهش داشته است.

وضعیت کنونی می باشد.

نمودار  . 2مقایســه روند تحوالت میانگین عرضه و تقاضای  LNGطی دوره 2016-2021
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ظرفیــت عرضــه  LNGو تقاضــای آن از ســال  2016در پــی افزایــش

 -3خط لوله جنوب شرق اروپا از طریق ترکیش استریم

ظرفیت عرضه ایاالت متحده آمریکا به صورت چشمگیری افزایش

 -4خــط لولــه یامال-اروپا از روســیه بــه آلمان از مســیر بالروس و

یافــت .در ســال  2018تقاضــا از عرضــه پیشــی گرفــت ،تــا اینکــه در

مجارستان (گازپروم مالک خط لوله انتقال است)

سال  2019واردات در بازارهای غیراروپایی کاهش یافت و همزمان
عرضه  LNGعمدتا ًاز سوی آمریکا افزایش پیدا کرد و کاهش تقاضای

اســتریم بــا حداکثــر ظرفیت فعــال بوده اســت .همچنیــن خط لوله

ژاپن و کره و تایوان رشــد تقاضای نقاط دیگر را خنثی کرد .در ســال

ترک اســتریم که انتقال گاز از روســیه به شرق اروپا را برعهده دارد،

 2019و  2020در اثر شیوع ویروس کرونا روند کاهش تقاضا ادامه

 77میلیارد متر مکعب گاز را انتقال دادهاســت .در خط لوله یامال-

یافــت تا اینکه در ســال  ،2021در دوره پســا کرونــا تقاضای  LNGبه

اروپا در سال جاری با وجود نوسانات مقطعی ،همانند سال 2019

شدت افزایش یافت ،درحالیکه رشد ظرفیت عرضه  LNGمتوقف

انتقال گاز در جریان بودهاســت .اما بیشترین کاهش انتقال گاز از

شده بود .تحوالت عنوان شده منجر به شدت گرفتن فزونی تقاضا

روســیه به اروپا مربوط به مســیر اوکراین میباشــد ،بهطوریکه در

بــر عرضه شــد .طــی ســال  2019اروپا و ترکیــه در مجمــوع حدود 51

ســال  2021در حدود  27میلیاردمتر مکعب نســبت به ســال 2019

میلیــارد متر مکعب  LNGمــازاد عرضه جهانی را جذب کردند اما در

(بیش از  50درصد)کاهش داشتهاست .تا سال  2019ترانزیت گاز از

سهماهه پایانی  ،2020واردات  LNGاروپا به دلیل افزایش تقاضای

طریق اوکراین بر اساس قرارداد میان دو کشور در سال 2009انجام

ســایر مصرف کننــدگان کاهش یافت .هــرگاه واردات از طریق خط

میشد به شکلی که این قرارداد گازپروم را در مورد حجم انتقال آزاد

لولــه و تولیــد گاز در اروپــا بــه حداکثــر ظرفیت خــود میرســد ،اروپا

گذاشته بود .در دسامبر  2019قرارداد جدیدی منعقد شد که انتقال

اقدام بــه واردات  LNGمیکند .بهعبارتی تقاضای  LNGاروپا را می

گاز توســط گازپــروم را بــه  65میلیاردمتر مکعب در ســال  2020و 40

توان نشــانگر شکاف میان عرضه و تقاضای گاز در نظر گرفت.

میلیاردمتــر مکعــب طی ســالهای 2021تــا  2024محــدود میکرد و

تا ماه آگوســت  ،2021افزایش عرضه از آذربایجان و شــمال آفریقا

انتقال بیشاز این مقدار به مزایده گذاشته می شود.

قــادر به جبــران کاهش واردات از روســیه و نــروژ و کاهش ظرفیت

اما جای سوال است که به چه دلیل روسیه در قرارداد منعقد شده،

تولیــد نبــوده اســت و این امر افزایــش تقاضای  LNGاروپــا را در پی

گاز بیشتری برای انتقال به اروپا را پیشنهاد نداد؟

داشــته اســت .تولیــد گاز اروپا در ســال 2021حــدود  40میلیارد متر

جریــان گاز در مــرز اوکرایــن و روســیه تحــت قــرارداد ارتبــاط دوجانبه

ت به سال  2019حدود  12.5میلیارد متر مکعب
مکعب بوده که نسب 

( )Interconnectionمیان اپراتور های سیستم انتقال عمل می کند.

کاهش داشتهاست .به دلیل کاهش تولید گاز هلند در سال ،2021

این قرارداد دو طرف را ملزم به انتقال قطعی و بدون وقفه 125ميليون

شــکاف میان تقاضا و عرضه ادامه یافته و بیشتر خواهد شد .

متــر مكعــب گاز به صــورت روزانه مــی نماید .با توجــه به اینکــه 109

بخشــی از گاز اتحادیه اروپا از طریق خط لوله از مبدأ نروژ ،روســیه،

ميليون متر مكعب انتقال گاز از طریق اوکراین ثبتشده است ،طرف

شــمال آفریقــا و آذربایجــان تامیــن میشــود .واردات گاز از مبــدأ

اوکراینی مازاد ظرفیت را به مزایده می گذارد .با این وجود اگر گازپروم

آذربایجــان در شــشماهه نخســت 2021حــدود  4.5میلیاردمتــر

بهعنوان اپراتور سیستم انتقال روسیه ،خواهان انتقال بیشتر گاز از

مکعــب بیشــتر از مــدت مشــابه در ســال  2019بود که دلیــل اصلی

طریق اوکراین به اروپا می بود ،طرف اوکراینی را برای تغییر قرارداد در

آن احــداث و بهرهبــرداری از خــط لولــه  TAPدر انتهای ســال 2020

جهت افزایش ظرفیت انتقال تحت فشار قرار میداد.
به نظر می رسد که روسیه تعمدا ًمقدار صادرات گاز به اروپا را محدود

میلیــارد متــر مکعــب افزایــش داشــته ،امــا واردات از نــروژ کاهــش

کردهاســت تا با باال نگ ه داشــتن قیمت ها ،مســیر را برای رســیدن به

داشتهاســت .بیشــترین کاهــش واردات گاز بــه اروپــا از طریق خط

اهــداف بلندمدت (تســلط بر بــازار گاز اروپا ) همــوار کند و همچنین

لوله از مبدأ روسیه بوده ،بهطوریکه در هشتماهه نخست 2021

پروژه نورث استریم  2برای اروپا اهمیت بیشتری پیدا کند.

نســبت بــه مدت مشــابه در ســال  ، 2019حــدود  19.3میلیــارد متر

از طرفــی ایــن احتمــال وجــود دارد کــه گازپــروم عرضــه گاز بــه اروپا

مکعب کاهش داشتهاست.

را بیــشاز مقــدار تعهــد شــده انجــام دهــد تــا خــود را عرضهکننــده

واردات گاز اروپا از مبدا روســیه از چهار مسیر است:

مطمئنــی در اذهــان اروپاییــان جلوه دهــد .البته گازپــروم هیچگاه

میباشــد .واردات اســپانیا و ایتالیــا از شــمال آفریقــا حــدود 13.3

 -1خط لوله نورث استریم از مبدأ روسیه به آلمان از مسیر دریای
بالتیک
 -2ترانزیت از مسیر اوکراین

در هشتماهه نخست  2019و مدت مشابه  ،2021خط لوله نورث

رســما اعــام نخواهد کرد که بــا وجود تولیــد گاز در حداکثر ظرفیت
خود  ،با مشــکالتی از قبیل پاســخ به تقاضای داخلی و حفظ ذخایر
استراتژیک روبروست .
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در کنــار کاهــش عرضــه اروپــا بــه میــزان  12.5میلیارد متــر مکعب و

بنابرایــن در مجمــوع  40میلیارد متر مکعب عرضه گاز به اروپا کمتر

کاهش واردات به میزان  9.1میلیارد متر مکعب ،واردات  LNGاروپا

از  2019خواهد بود .همچنین با توجه به فزونی برداشــت از ذخایر

در هشتماهه نخست  2021حدود 7.8میلیاردمتر مکعب نسبت

استراتژیک به میزان  31میلیاردمتر مکعب در هشتماهه نخست
 ،2021احتمــاال ًدر ماههای پایانی حــدود  9میلیاردمتر مکعب دیگر

عرضه  LNGدر بازارهای شــرق آســیا و افزایش شدت فزونی تقاضا

باید از ذخایر برداشت شود.

بر عرضه در ســایر نقاط بوده اســت .با این حســاب کسری گاز اروپا

جمعبندی و نتیجه گیری:

به میزان  30میلیارد متر مکعب تخمین زده می شود که این کمبود

بــه طــور خالصه مــی تــوان نتیجــه گرفت کــه نقطــه تعــادل در بازار

عمدتا از طریق برداشت از ذخایر استراتژیک مرتفع شدهاست.

جهانــی را مــی تــوان در بــازار گاز اروپا یافــت .کاهــش عرضه LNGو

با بررســی هشــتماهه نخســت 2021درمییابیم که میزان کمبود

ســایر محدودیتهای عرضه در اروپا و همچنین کاهش واردات از

تولید و واردات گاز طبیعی باید از طریق واردات LNGجبران شــود.

طریق خط لوله منجر به کاهش عرضه گاز در اروپا شدهاســت .این

به مدت مشابه در سال  2019کاهش داشتهاست که دلیل این امر

با تداوم وضعیت فعلی در چهار ماه باقیمانده از سال 2021احتماال ً

دالیل بنیادی منجر به افزایش چشــمگیر قیمت شده و در ماههای
باقیمانــده از ســال  2021ســمت تقاضای بازار شــدیدا ًتحــت تاثیر

خواهــد بود و واردات از طریق لوله نیز حدود  13میلیارد متر مکعب

تغییــرات دمای فصلی قرار خواهد گرفت و در ســمت عرضه با امید

کاهــش خواهــد داشــت .اگــر تقاضــا در ســال 2021را برابر با ســال

به اینکه برخی از ظرفیتهای ازدسترفته عرضه گاز به مدار تولید

 2019در نظــر بگیریــم ،واردات  LNGبایــد  28میلیاردمتر مکعب از

باز گردند ،میتوان به کاهش قیمت خوشبین بود .نکته کلیدی در

 2019بیشــتر باشــد  .با توجه به میــزان واردات LNGتــا به اینجای

ماههای آینده ،میزان واردات گاز از خط لوله ،بهخصوص از روسیه

سال ،بهنظر میرسد که واردات حدود  12میلیارد متر مکعب کمتر

و شمال آفریقا می باشد که می تواند منجر به کاهش قیمت گاز از

از  2019خواهد بود.

سطوح قیمتی نامتداول فعلی شود .

تولیــد گاز در اروپا حــدود  15میلیاردمتر مکعب از ســال  2019کمتر

12

بازار انرژی

تحوالت بازار نفت در هفته منتهی به  1اکتبر 2021
مهدی يوسفی

در هفتــه منتهــی بــه  1اکتبــر  2021متوســط قیمــت نفتخامهــای

محمولــه بــا  3/8درصد افزایش نســبت به هفته ماقبــل به 76/18

شــاخص روند صعودی داشــت .ســبد اوپك بــا  3/8درصد افزایش

دالر در بشــكه رســید .در همیــن دوره زمانــی قیمــت نفتخــام

نســبت به هفته ماقبل در ســطح  77/46دالر در بشكه قرار گرفت

وســتتگزاس بــا  4/4درصــد افزایــش نســبت بــه هفتــه ماقبــل بــه

و متوســط هفتگــی نفــت برنــت موعددار بــا  4/7درصــد افزایش به

 75/30دالر در بشكه رسید.

 78/56دالر در بشــكه رســید و قیمــت نفتخام دوبــی در بازار تك
جدول.1تغییراتهفتگینفتخامهایشاخص
تغییرات نسبت به
سبد اوپك
هفته قبل(درصد)

وست تگزاس

تغییرات نسبت به
هفته قبل(درصد)

برنت موعددار

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

3.0

71.62

3.9

73.62

2.2

هفته منتهی به24سپتامبر2021

74.65

1.4

72.15

0.7

75.02

1.9

هفته منتهی به  1اکتبر 2021

77.46

3.8

75.3

4.4

78.56

4.7

هفته

نسبت به
تغییرات
بشكه)
(دالر در

هفته قبل (درصد)

در  1اکتبر  2021در بازار فیوچر و در بورس آیس ،قیمت نفت برنت

مــاه اول وســت تگــزاس  75/88دالر در بشــکه بــود که نســبت به

در وضعیت بکواردیشن قرار داشت .قرارداد ماه اول برنت 79/28

قــرارداد مــاه چهــارم بــه مقــدار  1/33دالر در بشــکه بیشــتر بــود.

دالر در بشــکه بود که نســبت به قرارداد ماه چهارم به مقدار 2/21

وضعیت بکواردیشــن در بازار آتیها بیانگر آنســت که رشد تقاضا

دالر در بشــکه باالتــر بــود .قیمــت نفــت وســت تگــزاس در بــورس

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

نایمکس نیز در وضعیت بکواردیشــن قرار داشت و قیمت قرارداد

ذخیرهسازیها برداشت میشود.

نمودار .1قیمت نفت برنت و وســت تگزاس در بورس آیس و نایمکس در  1اکتبر 2021

شماره  | 15هفته سوم | مهر ماه 1400

13

پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review
درهفتهمنتهیبه 1اکتبر 2021عواملمختلفیدرنوساناتقیمتنفت

و افزایش سرمای زمستانی میتواند باعث تقاضای اضافی برای نفت

موثر بود كه در ذیل به مهمترین آنها به تفكیك عوامل تضعیفكننده و

حدود  500هزار بشکه در روز شود؛

تقویت كننده اشاره میشود.

 .5در هفــت روز منتهــی بــه  28ســپتامبر خالص وضعیــت خرید بورس
بــازان در بازار نایمکس با  12107قرارداد افزایش به  257917قرارداد

تقویتکننده:
 .1پیشبینی رشــد باالتر تقاضا نســبت به عرضه نفــت و کاهش اثرات
موج جدید ویروس کرونای دلتا با برنامههای واکسناسیون در سطح
جهان و عدم نیاز به محدودیتهای شدید سال گذشته برای مهار آن،
رشد باالتر تقاضا نسبت به عرضه باعث شده که در حال حاضر بازار
با کمبود عرضه مواجه باشد؛
 .2ادامــه توقف مذاکرات بیــن گروه  4+1و ایــران و کاهش انتظارات
از بازگشــت ایــران بــه بــازار نفــت ،ایــن در حالیســت کــه در اوایل
ســال  2021برآورد میشــد که ایران در فصل چهارم  2021به بازار
برگردد؛
 .3بر اســاس گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا در هفته منتهی به 24
ســپتامبر تولید این کشــور با  500هزار بشــکه در روز افزایش به 11/1
میلیون بشــکه در روز رســید که هنوز  400هزار بشــکه در روز کمتر از
سطح تولید قبل از طوفان آیدا است؛
 .4افزایش قیمت گاز و زغال سنگ و پیشبینی استفاده از فرآوردههای
نفتــی نظیــر نفــت کــوره ،گازوئیــل و پروپــان بــه جــای گاز طبیعــی و
زغالســنگ كه متعاقــب آن قیمت گاز درآمریکا به بیــش از  5دالر در
میلیون بی تی یو و در انگلســتان به حدود  33دالر در میلیون بی تی
یو و قیمت ال ان جی در شرق آسیا به بیش از  27دالر در میلیون بی
تی یو رسید .عالوه بر این ذخیرهسازیهای گاز طبیعی در اروپا کمتر از
سال گذشته است .سوئیچ کردن صنایع از گاز به فرآوردههای نفتی

رسید؛
 .6گلدمن ساکس پیشبینی کرد که نفت برنت تا پایان سال به  90دالر
در بشــکه برســد .این نهاد اعالم کرد که بازیابی تقاضای جهانی از اثر
شیوعسویهدلتایویروسکروناسریعترازپیشبینیقبلیماوعرضه
جهانی کمتر از آن بود .با بازگشت تقاضا ،اعضای اوپک پالس به علت
مشكالت به جا مانده از بحران كرونا ،عدم سرمایه گذاری و تاخیر در
تعمیرات و نگهداری در افزایش تولید دچار مشكل شدهاند؛
 .7نیجریــه و آنگــوال اعــام کردند که بــرای افزایــش میزان تولیــد خود و
رســیدن به ســهمیه اعالمی از ســوی اوپک پالس نیاز بــه حداقل یک
سال زمان دارند تا بتوانند به سطوح قبلی تولید خود بازگردند؛
 .8چین به شرکتهای تامین انرژی خود دستور داده تا به هر نحو ممکن
ذخایر کافی را برای تامین سوخت زمستانی ایجاد کنند؛
 .9جلســه اوپــک پــاس در  4اکتبر برگــزار میشــود و برخــی تحلیلگران
پیشبینی میکنند که این تولیدکنندگان همچنان به برنامه افزایش
تولیــد ماهانــه  400هزار بشــکه در روز ادامه دهند ،این در حالیســت
کــه اکثر تحلیلگــران این مقــدار افزایش را کمتر از مقدار رشــد تقاضا
برآورد میکنند .براساس گزارش کمیته فنی مشترک اوپک پالس در
 29ســپتامبر که احتمــاال مبنای تصمیم گیری اوپک پــاس قرار گیرد
تقاضــای جهانی بین اکتبــر تا دســامبر  2021حدود  700هزار بشــکه
در روز افزایــش خواهد یافت از ایــن رو اوپک پالس در افزایش تولید
محتاط خواهد بود.

نمودار .2موازنه بازار بر اساس برآورد کمیته فنی مشترک اوپک پالس(میلیون بشکه در روز)
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تضعیف کننده:

کرد که در هفته منتهی به  24ســپتامبر ذخیرهسازیهای نفت خام

 .1نگرانی نســبت شــیوع موجهای جدید ویروس کرونا و تاثیرگذاری

ایــن کشــور  4/578میلیــون بشــکه افزایــش یافته و بــه 418/452

بر روند در حال رشد تقاضای نفت؛
 .2تقویــت ارزش دالر ،شــاخص ارزش دالر در هفتــه منتهــی بــه 24
ســپتامبر  93/26بــود کــه در هفتــه منتهی بــه  1اکتبر بــه 93/96
رسید؛
 .3در هفتــه منتهی به  1اکتبــر  2021تعداد دکلهای حفاری فعال در
بخش نفت آمریکا با  7دکل افزایش به  428دکل رســید؛
 .4انجمــن نفت آمریکا اعالم کرد که در هفته منتهی به  24ســپتامبر

میلیون بشــکه رسیده اســت ،در حالی که پیش بینی میشد 2/3
میلیون بشکه کاهش یابد؛
 .5بحــران بدهــی در شــرکت اورگرانــد چیــن و نگرانــی نســبت بــه
تاثیرگذاری آن بر سایر بخشهای اقتصادی این کشور و بازارهای
مالی جهانی؛
 .6جن ساکی سخنگوی کاخ سفید اعالم کرد که دولت بایدن در حال
مذاکره با تولیدکنندگان نفت برای آرام کردن بازار اســت.

ذخیرهســازیهای نفت خام آمریکا  4/127میلیون بشکه افزایش
یافته اســت .عــاوه بر ایــن اداره اطالعات انرژی آمریــکا نیز اعالم
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سیاستهای راهبردی و ژئوپلیتك
تحلیل و بررسی جایگاه سرمایهگذاری حوزه انرژیهای فسیلی
در برنامه راهبردی كسب و كار شركت سينوپك
هدی پناهی نژاد

بيان موضوع:

افزایــش اســتقرار تجدیدپذیرها در ســال ( 2019حــدود  176گیگاوات

طبقتوافقنامهپاریسدرسال،2019افزایشدمایجهانیمیبایست
تــا اواســط ســال  ،2050بــه میــزان 2درجــه ســانتیگراد محــدود شــود
و انتشــارات دی اكســید كربن به صفر نزدیك شــود .این امر مســتلزم
كاهشمصرفانرژیهایفسیلیاست.
ب و هوایــی ،پشــتیبانی
علیرغــم شــواهد آشــكار از ایجــاد تغییــرات آ 
گســترده برای اجرایی كردن توافقنامه پاریس و تالش گسترده جهت
اقتصادی نمودن عرضه پایدار انواع انرژی های پاك ،انتشار دی اكسید
كربــن به طور متوســط طی دوره  2014تا  2019ســاالنه  1.3درصد رشــد
داشــته ولی در سال  2020به علت شــیوع پاندمی كرونا ،انتشارات به
میزان 7درصد كاهش داشت كه به نظر میرسد حداقل در كوتاهمدت
با بازگشت اقتصاد به شرایط عادی ،میزان رشد انتشار كربن مجددا ًبه
روندافزایشیخودادامهدهد.بانگاهیبهروندتغییراتسبدمصرفانرژی
درجهان،مشاهدهمیگرددكهشرایطگذارانرژیكهپیشازتوافقنامه
پاریسنیزشكلگرفتهبود،پسازآننیزباسرعتروبهرشدیتداومیابد.
گــذار انــرژی بــه وضعیتی اطــاق میگردد كــه رویكرد حاكــم بر صنعت
جهانــی انرژی از وضعیت تســلط و تفوق تولید و مصرف ســوختهای
فســیلی (شــامل فرآوردههــای نفتــی ،گاز طبیعــی و زغــال ســنگ) بــه
سمت اهمیت یافتن سهم و جایگاه منابع انرژی تجدیدپذیر مثل باد،
انرژی خورشــیدی و  ...در سبد مصرف جهانی انرژی انتقال می یابد .از
اصلیترین محركهای گذار انرژی ،افزایش نفوذ منابع تجدیدپذیر به
تركیب عرضــه انــرژی ،ورود خودروهای برقی و بهبود در ذخیرهســازی
انرژیمیباشند.
در ایــن بیــن در چند ســال اخیــر ،بخش انــرژی با كمك سیاســتهای
حمایتگرایانهونوآوریدرتكنولوژیهاوسیستمهادرحالتغییربوده
اســت .تكنولوژیهــای برق تجدیدپذیــر در حال حاضر در بــازار جهانی
بــرای تولید بــرق به صــورت روزافزونی بــه كار گرفته میشــوند .پس از

افزایش جهانی) شــاخصها نشــان میدهند كه ســال  2020ركوردی
را برای برق بادی و فتوولتائیك خورشیدی به ترتیب به میزان حدود 71
گیگاوات و 115گیگاوات افزایش ،ثبت كرده است .همچنین ركوردهای
جدیدی برای برق خورشیدی فتوولتائیك كم هزینه (كمتر از 2سنت در
هركیلوواتساعت)ثبتشدهاست.برقیسازیخودروهانیزعالئمی
از این گذار را به نمایش گذاشته است .فروش جهانی خودروهای برقی
در ســال  2020نســبت به  43 ،2019درصد رشد كرده و به  3.2میلیون
دســتگاه رســیده كــه 4.2درصد از فــروش جهانی خودروهــای جدید را
به خود اختصاص داده اســت .با این وجود ،ســرعت گذار بســیار كمتر
از ســرعت مورد انتظار برای رســیدن به اهداف ترســیم شــده در توافق
پاریساست.سیاستهایجاریفعلیتنهاموجبحفظسطحانتشار
فعلی جهانی با كاهشــی خفیف تا  2050خواهد بــود .ولی حتی با این
وجود،اینسیاستهابهصورتكاملاجرانشدهوانتشاراتمیتوانند
به این ترتیب در طی 3دهه پیش رو به میزان 27درصد افزایش یابند.
پرسش اصلی مطرح در این گزارش این است كه تصمیمات مندرج در
توافقنامه پاریس و به طور كلی شــرایط حاكم بر دوره گذار انرژی ،چه
اثریبررویراهبردهاوبرنامههایبلندمدتسرمایهگذاریشركتهای
نفتیفعالدرحوزهبینالمللیبهعنوانیكیازبازیگراناصلیبازارهای
نفت و گاز در جهان گذاشته است .در این گزارش به بررسی راهبردها
و برنامه های شــركت سينوپك بعنوان یكی از شــركت های ملی دارای
فعالیتبینالمللیدرصنعتجهانیانرژیمیپردازیم.

تحلیل و ارزیابی:
شــكل زیر بیانگر اهداف و رویكرد شــركت ســاینوپك به عنــوان یكی از
عمدهتریــن شــركتهای نفتــی ملــی چیــن بــا فعالیــت كالن در حــوزه
بینالمللیمیباشد.
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سبد داراییهای این شركت شامل منابع انرژی مانند نفت خام و گاز
طبیعی ،محصوالت پاالیش شده نفتی مانند بنزین ،نفتگاز ،نفت
ســفید و محصوالت پتروشیمی میباشــد .برنام ه كالن سينوپك در
حوزه محیط زیست شامل موارد ذیل میباشند:
بــا افزایش تمركز جهانــی برروی محافظت زیســت محیطی ،صنایع
انــرژی و شــیمیایی بــه ســمت تغییر شــكل و ارتقــا و تبدیل شــدن به
شــركتهای پاك و ســبز حركت میكنند .شركت ســينوپك ،به ایده
توسعه سبز معتقد بوده و اهمیت باالیی به حفاظت از محیط زیست
داده و بــه قوانیــن محیط زیســتی و پروتكلهای مربــوط به ممانعت
آلودگــی هوا ،آب و خاك قائل اســت .این شــركت به صــورت مداوم
كاربــرد سیســتم مدیریــت زیســت محیطــی و كاربردهای فنــی آن را
تقویت كرده ،آلودگی و اثر آن برروی محیطزیست را از طریق چرخه
صنعتــی كاهش داده و به همزیســتی و توســعه هماهنــگ جامعه و
محیط زیست قائل است.
همزمــان بــا اجــرای قوانیــن و مقــررات زیســتمحیطی ،شــركت
ســینوپك در تالش برای تبدیل شــدن به یك مجموعه ســبز اســت.
این شــركت سیستم مدیریتی زیستمحیطی خود و توانمندیهای
خود را بهینه ساخته ،ریسكها و خطرهای زیستمحیطی را بررسی
كــرده و نظــارت ،حاكمیــت و محركهــای شــركتهای تابعه خــود را
برای رســیدن به توسعه سبز و پایدار تقویت میكند .در همین راستا
این شــركت آزمایش جامع انتشــارات آالیندههای جوی را به صورت
مــداوم انجام داده و مشــكالت مربوطه را شناســایی كرده اســت .در
این بین ،این شركت تكنولوژی تقابل با انتشارات را از طریق تحقیق
و توسعه ارتقا داده و توانائی خود را برای كنترل آلودگی و رسیدن به
استانداردهای انتشار جوی بهبود بخشیده است.
سینوپك از طریق ارتقاء روشهای جلوگیری ازآلودگی و كنترل آن با
تخصصی شدن اهداف كنترل انتشارات و آلودگی برای شركتهای
تابعه با تأكيد بر قانون تعهد به حفظ كارایی انرژی و محیط زیســتی
كه در ارزیابی عملكرد ســاالنه این شــركت آمده ،در تالش برای حل
معضالت مربوط به آلودگی و انتشارات است.

گذار انرژی:
تحــت فشــار تغییــرات آب و هوایــی و افزایــش تقاضــای انــرژی،
چشــمانداز جهانی انــرژی و همچنیــن رابطه بین عرضــه و تقاضا در
حــال طــی مســیری دور از دســترس هســتند .چیــن ادعــا میكند كه
در اصالحات تولید و مصرف انرژی پیشــرو اســت تا بتواند سیســتم
انــرژیای را تعریف کند که ویژگیهای پاک بودن ،انتشــار کم کربن،
امنیت و کارایی باال را داشــته باشــد .در این راستا سينوپك به دنبال
تقویت توســعه نفت خام ،یافتن منابع گاز طبیعی بیشــتر ،كاهش
هزینهها و توســعه منابع انرژی تجدیدپذیر برای بهینهســازی ســبد
انرژی مصرفی خود میباشد.

ك ها و فرصتهای توسعه منابع انرژی كم كربن:
ریس 
ســینوپك ریســكها وفرصتهای مربوط به تغییرات آب و هوایی را
تعریف كرده ،اســتراتژی توســعه كم كربن را توســعه داده ،مدیریت
داراییهای كربن را ارتقا بخشــیده و كارآيی انرژی را بهبود داده و به
سمت كاهش گازهای گلخانهای رفته است.
ی ریسكها و فرصتهای آب و هوایی برای
در همین رابطه به بررس 
برنامههای آتی خود به شرح زیر پرداخته است:
ریسكهای سیاسی و قانونی
قوانیــن ســختگیرانهتر بینالمللــی ،ملــی و منطقــهای و قوانیــن
محدود كردن انتشــارات گازهای گلخانهای ممكن اســت تقاضا برای
سوختهای فسیلی را محدود كرده و به این ترتیب رشد آتی سود این
شــركت در حوزه نفت و گاز را كاهش دهد .در این بین ،چین در حال
ارتقای بازار مبادالت انتشــار ملی كربن اســت و از بیشتر شركتهای
تابعه این شركت انتظار میرود در كنترل انتشارات مشاركت كنند.
ریسكهای اعتباری
ســهامداران ممكــن اســت توجــه بیشــتری بــه حاكمیــت قوانيــن
زیســتمحیطی ،اجتماعی و شــركتی ( ) ESGداشته باشــند .به این
ترتیب اگر شــركت قادر نباشد كه پیشــرفت كافی را مورد توجه قرار
داده و تغییــرات آب و هوایــی یــا تغییــر انــرژی را محقق نمایــد ،آنگاه
تصویر و ارزش آن ممكن است به صورت منفی تحت تاثیر قرار گیرد.
ریسكهای بازاری و فنی
در گــذار بــه اقتصاد كمكربــن برای صرفه جویــی در انــرژی ،ابداعات
فنــی ممكــن اســت هزینههای تحقیــق و توســعه شــركت را افزایش
داده و هزینههــای ســرمایهگذاری را نیــز افزایش دهــد .در این بین،
توجه اجتماعی به تغییرات آب و هوایی و مصرف پایدار ممكن است
مصرفكنندگان را به سمت خرید محصوالت كم كربن پیش برده و
تقاضا را برای محصوالت نفتی و پتروشیمی مرسوم كاهش دهد.
ریسكهای عملیاتی و فجایع
شــرایط وحشــتناك آب و هوایــی ماننــد طوفــان و ســیل مربــوط بــه
تغییــرات آب و هوایــی ،ممكــن اســت اثــر مســتقیم بــر فعالیتهای
تولیدی داشــته باشد .ریسكهای امنیتی و اختالالت زنجیره عرضه
ایجاد شــده توســط تغییــرات آب و هوایی ممكن اســت اثرات منفی
غیرمستقیمی را ایجاد كند.
برای شــركت ســينوپك ،تغییرات آب و هوایی ممكن اســت به معنی
ریسكها و چالشهای بیشتری باشد .این شركت فرصتهای مربوط
ب و هوایــی را شناســایی كــرده و كســب و كار و خطــوط
بــه تغییــرات آ 
تولید و حوزههای انرژی پاك ( مانند گازطبیعی و هیدروژن) ،انرژیهای
تجدیدپذیر (مانند سوختهای زیستی ،برق خورشیدی و برق بادی)،
مــواد جدیــد (ماننــد  staple fibresو nonofiltration/reverse
 )osmosis membranesو امكانات جدید حمل و نقل مانند جایگاه
شارژ و جایگاه هیدروژن را در دستور كار خود قرار داده است.
1 .environmental, social and corporate governance
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اسناد سیاستی:

اســتراتژیهای اصلی ســینوپك به دو بخش گذار گاز طبیعی و گذار

اســناد سیاســتی چیــن در بحــث انتشــارات كربــن بــه شــكل زیــر
طبقهبندی میشوند:
 ابزارهای مدیریت انتشارات كربن شركت سينوپك ابزارهای مدیریت مبادله انتشار كربن این شركت ابزارهای مدیریت آشكار سازی اطالعات انتشارات كربن قوانیــن جزئی اجــرای ارزیابی عملكرد انرژی و زیســت محیطیاین شركت
در ادامه به بررســی اســتراتژیهای گزینش شــده توســط چین برای
گذار انرژی تا سال  2023با توجه به اسناد باال میپردازیم:
 استراتژی تغییر شکل انرژی شرکت سينوپكایــن شــرکت در برنامــه اســتراتژی و برنامــه اقــدام خــود توســعه گاز
طبیعــی و انرژیهــای کــم کربــن را گنجانــده و بــر افزایــش درصد گاز

كمكربن به شرح ذیل تعریف شدهاند:
 -1استراتژی گذار گاز طبیعی
از طریق فرصتهای استراتژیک ،بهبود زیرساختها ،توسعه صرفه
های مقیاس و طوالنی کردن زنجیره ارزش گاز طبیعی ،کســب و کار
و گاز طبیعی تبدیل به بخشــی استراتژیک پایدار و ارزشمند در رویه
تغیر مسیر رشد این شرکت خواهد شد.
بــرای رشــد صنایع مربــوط به گاز ،ســينوپك در بخشهای اکتشــاف
گاز مرســوم و گاز شــیل ،بهینهســازی مکانیســم تدارکات ال ان جی
وارداتــی ،عرضه و تخصیــص بهینه منابع گازی فعال میباشــد .این
شــرکت در نظر دارد تا  2025کســب و کار گاز را به یکی از ستونهای
اصلی بخش باالدستی خود تبدیل کند.

طبیعی و انرژیهای جدید تاکید دارد( .نمودار )2
نمودار  .2اهداف توسعه گاز طبيعی سينوپك

نمودار  .3مراحل پيشــرفت در گذار انرژی كم كربن سينوپك
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 -2استراتژی گذار کمکربن

برای توسعه و کاربرد انرژی هیدورژن و خودروهای پیل سوختی 1در

توســعه انرژیهــای نــو مانند انــرژی خورشــیدی در برنامــه کاری این

چین شــکل خواهــد گرفت و زنجیره صنعتی جامعــی را برروی انرژی

شــرکت قرار دارند .مدیریت دارایی کربن و اجرای پروژههای جذب و

هیدروژن ایجاد خواهد کرد.

نگهداری کربن در مســیر توســعه ظرفیت کم کربن شــرکت اثر گذار

•حوزههای جدید انرژی
کاربســت ابزارهــای آزمایشــی بــرای مشــارکت در صنایــع مربــوط

هستند( .نمودار )3
•انرژیهای تجدیدپذیر

بــه هیــدروژن ،تولیــد هیــدروژن ،نگهــداری و حمل و نقــل در بخش

بــا پذیــرش انقالب ســبز و انقالب برقیســازی ،ســينوپك بــه دنبال

باالدســتی ،حوزه سیستم پیل های ســوختی در بخش میان دستی

تغییر شــکل انرژی و تغیر شــکل کســب و کار به سمت انرژیهای نو

و همچنیــن حوزههــای مختلــف کاربــرد در بخــش پائیندســتی از

اســت .درسال  ،2019این شرکت برروی توسعه انرژیهای نو مانند

دیگر اقدامات ســينوپك اســت .در ســال  ،2019سينوپك کاپیتال ،

انرژی خورشــیدی و هیــدروژن تمركز کــرد و ایجاد امکانــات حمایتی

ســرمایهگذاری در سیســتمهای پیل سوختی را در شــانگهای انجام

ماننــد ایســتگاه ســوختگیری با گاز در پاســخ به سیاســت توســعه

داد .در اجــرای پروژههای ســرمایهگذاری و همکاری بینالمللی ،این

خودروهــای جدیــد را در دســتور کار خود قــرار داد .از جمله اقدامات

شــرکت هم به سمت توســعه پایدار سبز اقتصادی و اجتماعی و هم

سينوپك در این راستا میتوان به موارد ذیل اشاره كرد:

رشد پایدار پیش رفته است.

 -1سينوپك ایستگاه برق فتوولتائیک توزیع شده را در شرکتهای
بازاریابــی تابعــه خــود ایجــاد کــرد و پروژههــای ایجــاد بــرق

2

اقدامات سينوپك در حوزه مدیریت كربن

فتوولتاییــك را در پاالیشــگاه  Zhenhaiشــکل داد كــه در ســال

این شــركت پیــش از این برنامه بهبــود كارایی انــرژی را برای كاهش

 6.92 ،2019میلیون کیلووات برق تولید کرد.

مصرف منابع و كنترل انتشار گازهای گلخانهای اجرا كرده است .در

 -2انرژی زیســتی :این شــركت کاربرد بیودیزل  B5پردازش شده

ســال  2019حــدود  438پروژه بــرای صرفه جویی در انــرژی به میزان

از ضایعات آشپزخانه با فروش ساالنه  352هزار تن را توسعه

 370هزار تن زغال ســنگ اســتاندارد در ســال اجرا شد .كل مصرف

داده و بــرای جتهــای مســافری تجــاری ســوخت بایوجــت را

انرژی به میزان  4درصد نسبت به سال قبل كاهش یافت.

عرضه کرده و اولین شرکت چین است که یک چنین تکنولوژی

ایــن شــركت  6پروژه صرفهجویی انــرژی عمده را در ســال  2019اجرا

را شکل داده است.

كرد .این پروژههای صرفهجویی انرژی شامل ارتقای كارایی انرژی از

 -3ســينوپك همچنیــن بــه حمایــت از امکانــات مــورد نیــاز بــرای

طریق ادغام تزریق ،تولید و حمل و نقل ،بهینهسازی سیستم انرژی،

خودروهــای بــا انــرژی نــو نیــز پرداختــه ،از جمله اینكه دســت به

بهبــود كارایی انرژی در نیروگاه های زغال ســوز ،كنترل صرفهجویی

ســاخت جایگاههــای شــارژ در حمایــت از اســتراتژی ملــی بــرای

انرژی و كاهش مصرف انرژی در سیستمهای گردش آب بودند.

توســعه خودروهای برقی ،اجرای تحقیق و توســعه بــرروی مواد

ســينوپك همچنیــن سیســتم مدیریــت انــرژی را بــرای شــركتهای

مربوط به خودروهای جدید زده اســت .ســاخت  12جایگاه شارژ

پاالیشی تابعۀ خود ایجاد كرد.

باطری و فراهم سازی بیش از  6.2میلیون کیلووات ساعت برای

 -كاهش انتشار گازهای گلخانهای

خودروهای برقی از دیگر اقدامات در این حوزه به شمار میرود.

در سال  ،2019این شركت نظارت بر گازهای گلخانهای را ادامه داد،

•توسعه همکاری بین المللی برای توسعه همگام انرژی هیدروژن

بازرســیهای ویــژه كنترل و جداســازی منبع انتشــارات را برروی گاز

در ماه نوامبر ســال  ،2019ســينوپك تفاهم نامه همکاری با شرکت

متان افزایش داد ،بازیافت و مصرف متان را بهبود بخشید ،از گازهای

فرانســوی  Air Liquideامضــا کرد .تحت این تفاهم نامه ،ســينوپك

فلر كاســت و جذب و ذخیرهســازی كربن را اجرا كرد ،در بازار مبادله

شــرکتی تابعه را برای تحقیق و توســعه برروی تکنولوژی هیدروژن و

انتشــارات كربن مشــاركت كرد و با خرید ســهمیه كربن موفق شد تا

زیرساختهای شبکهسازی ایجاد خواهد کرد .تالشهای هماهنگ

حدودی رد پای كربن خود را خنثی كند.

جدول  .1عملكرد سينوپك در كاهش انتشار گازهای گلخانهای
كل انتشار گازهای گلخانهای

میزان كاهش

شدت گازهایگلخانهای

میزان كاهش

 170.69میلیون تن معادل
دیاكسیدكربن

 48درصد

 57.55تن معادل دیاكسید كربن به
هزار هر یك میلیون رنمینی ستاده

 3درصد
1 .fuel cell vehicle

 .2شــرکت ســاینوپک کاپیتال که با ســهام  49درصدی ساینوپك ،در دامنهای از صنایع سبز در حال ظهور از طریق سرمایهگذاری استراژیک و مالی فعال خواهد شد.
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پايــش هفتگــی تحــوالت نفــت و گاز

Weekly Oil & Gas Review
 -بازیافت متان و انتشارات

واحدهای پاالیش نفتی برای كاهش انتشار از منبع اطمینان حاصل

اقدامــات ســينوپك بــرای رســیدن بــه هــدف بازیافــت  200میلیون

شده است .عملكرد سیستم انتشار در واحدهای تولید كنترل شده و

متر مكعب متان در ســال بین ســالهای  2018-2023به شرح ذیل

به این ترتیب در این بخشها نیز انتشار گاز فلر كاهش یافته است.
دربخشپتروشیمیائی،هدفحذفگازهایفلرتقریبا ًمحقققشده

 -اجرای یــك مطالعه ویژه بــرروی متان ،جداســازی منابع اصلی

است .گاز فلر در تاسیسات موجود بازیافت شده و واحدهای جدید

میباشند:
انتشــار متان در مراحل تولید نفت و گاز و توســعه تكنیكهای

با هدف بازیافت حداكثری گازهای فلر شكل گرفتند.

نظارت ،روشها و برنامههای كاری.

 -بهبود مدیریت داراییهای كربن

 -ایجــاد یــك محــرك ویــژه بــرای بازیافت متــان و رســیدن میزان

بــه ایــن منظور ،ممیزی منابع كربن در ســطح كل سیســتم ،ممیزی

بازیافت ســاالنه متان به حدود  397میلیون متر مكعب كه در

گازهــای گلخانــهای همگام بــا اســتاندارد  ISO14064انجام شــده و

ایــن میان  200میلیــون متر مكعب از میادیــن نفتی جمعآوری

بیش از  100میدان نفتی ،بیش از  2000واحد پاالیشی و بیش از 30

شــده كه معادل انتشــار گازهــای گلخانهای به میــزان تقریبا 3

هزار ایستگاه فروش را در بر گرفته است .در اين راستا ،بهینهسازی

میلیون تن معادل دی اكسید كربن است.

سیســتم اطالعات مدیریت داراییهای كربن ،افزایش كارایی ارائه

 تكمیــل مطالعــه بــرروی روش كاهــش انتشــار و ارائــه  4روشبازیافت متان.

اطالعــات شــركتها و توســعه راهكارهای اطالعاتی بــرای مدیریت
انتشار كربن نیز انجام شده است.

CCUS -

 -مبادله كربن

سينوپك برای رسیدن به هدف جذب  500هزار تن دیاكسیدكربن

شــركت ســينوپك در پــروژه پایلــوت بــازار مبادلــه انتشــارات كربــن

و نگهــداری  300هزار تن دیاكســیدكربن در بین ســالهای 2023

داخلــی شــركت كرده اســت .تا انتهــای ســال  ،2019مجموعــهای از

 ،2018-در ســال  2019بــه جذب و بازیافــت كربن در میادین نفتی و

 14شــركت تابعه ســينوپك در پــروژه پایلوت مشــاركت كردهاند .در

شــركتهای پاالیشی ادامه داد .در این میان ،شركتهای پاالیشی

ســال  ،2019حجــم مبادله كربن این شــركت بــه  2.02میلیون تن و

حدود  1.26میلیون تن دیاكسیدكربن جذب كرده و  3.71میلیون

كل چرخش مالی آن به  49.57میلیون رنمینبی رســید كه  3درصد

تن دی اكسید كربن فراهم ساختند .شركتهای میادین نفتی 230

از كل بــازار ملــی را شــامل میشــد .همچنین این شــركت بــا بورس

هزار تن دی اكســید كربن برای بازیافت نفت خام تزریق كرده و كل

زیســتمحیطی بیجینگ و بورس انرژی زیســتمحیطی شانگهای

میزان این تزریق را به  3.67میلیون تن رساندند.

برای ارتقای توسعه بازار كربن چین همكاری كرده است.

 -كاهش انتشارات و بازیافت گازهای فلر

 -چاهكهای كربن

گاز فلــر ،ضایعات انرژی و آلودگی زیســتمحیطی را ایجاد میكند.

سينوپك شركتهای تابعه خود را ملزم به انجام اقدامات حفاظت

از اینرو ،سينوپك به صورتی فعال تكنولوژیهای تولید مدرن را برای

محیط زیست مانند جنگلكاری برای خنثیسازی گازهای گلخانهای

كاهش و بازیافت گازهای فلر به كار گرفته است .در بخش اكتشاف

در قالــب چاهكهــای كربــن كــرده اســت .نرخ ســبز شــدن ادارات

نفت و گاز ،تكنولوژیهای مدرنی به كار گرفته شده و به این ترتیب

دولتــی ،موسســات تحقیقاتــی نبایــد كمتــر از  20درصد باشــد و در

میــزان گاز فلر بازیافت شــده را بــه  124میلیون متر مكعب در ســال

كارخانههــای پتروشــیمی نباید كمتــر از  12درصد و در ســایر صنایع

رســانیده اســت .در بخــش پاالیــش ،تقویت مدیریت سیســتم فلر

نبایــد كمتــر از  20درصــد باشــد .اين شــركت در كمپینهای كاشــت

ادامه یافته است كه به متعادلسازی شبكه خطوط لوله گاز سوختی

درخــت و جنگلزایــی شــركت كــرده و در ســال گذشــته حــدود 46.1

برای جلوگیری از سوزانده شدن انجامیده است .از عملكرد مناسب

میلیون درخت كاشته است.

1

جدول  .2عملكرد سينوپك در توليد گازهای گلخانهای
2017

2018

2019

شاخص

كل انتشار گازهای گلخانهای ( میلیون تن معادل دیاكسید كربن)س

162.66

171.52

170.69

انتشار مستقیم (میلیون تن معادل دیاكسید كربن)ـ

123.05

128.57

125.68

انتشار غیرمستقیم (میلیون تن معادل دیاكسید كربن)ز

39.61

42.95

45.01

شدت انتشار گازهای گلخانهای (تن معادل دی اكسید كربن برروی میلیون)آ

68.92

59.32

57.55

1 .The greening rate
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جمع بندی:

ترتیبــی كه برنامه شــركتهای معظم نفتی كه پیش از این بررســی

در ادامــه بررســی پاســخ بازیگــران كلیدی بــازار نفت بــه توافق نامه
سال  2019پاریس ،به بررسی شركتهای نفتی ملی فعال در عرصه
بینالمللــی و در اولیــن قــدم در گــزارش حاضــر بــه بررســی شــركت
سينوپك پرداختیم.
نتایج بررسی حاضر نشان میدهد كه گرچه سينوپك سعی كرده در
اسناد باالدستی خود ،به موضوع كاهش انتشارات اهمیت ویژهای
اختصــاص دهد و انرژیهــای نو و به ویــژه گاز را در جایگاه ویژهای از
برنامههــای آتــی خود قــرار دهد ،ولی این شــركت تعریــف عملیاتی
مشخص و با جزئیاتی را در حوزه گذار انرژی ارائه نداده است.
ی شركتهای معظم بینالمللی نفتی
مقایسه چشماندازهای انرژ 
بــا شــركت ســينوپك كــه گرچــه ملــی اســت ولــی دارای حجــم قابل
توجهی از مبادالت بینالمللی است نشان دهنده تفاوت چشمگیر
بیــن بــازه زمانی ارائه چشــم انــداز و همچنین برنامــه كمرنگتر این
شركت در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و كاهش انتشارات است به

شــدند (شــامل اكســون ،توتال و بیپی) همگی در بازه زمانی 2020
الــی  2040یــا  2050ارائــه شــد ه بودنــد ،در حالــی كه برنامه شــركت
سينوپك نهایتا ًتا سال  2023را برای گذار انرژی شامل میشود.در
عین حال كه جزئیات دقیقتر مربوط به چگونگی دستیابی به هدف
به شــكل اعداد و ارقام برای بخشهای گاز و انرژیهای تجدیدپذیر
بــه هیچ عنــوان قابلیت مقایســه با برنامه ديگر شــركتهای معظم
نفتی را ندارد.
از این رو میتوان نتیجه گیری كرد كه برخالف شركتهای معظم كه
تــاش تمام قد خود را برای تحقق توافقنامه پاریس آغاز كردهاند و
به این ترتیب در صورت تحقق برجام ،احتماال شركای مناسبی برای
توســعه منابــع نفتــی و گازی ما به حســاب نمیآیند ،شــركت نفتی
ســينوپك با توجه بــه عدم حركت مجدانــه در این مســیر ،میتواند
شــریك مناســبتری بــرای ایران در توســعه منابــع نفــت و گازی به
حساب بیاید.

منابع و مأخذ:
• Sinopec low carbon development, Sinopec Corp, 2020.
• Sinopec sustainability report, Cleaner energy, Better life, 2020.
• Sinopec energy transition Sinopec Corp, 2020.
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محیط زیست و فناوری

گذار انرژی و اثر آن بر گاز طبیعی
ندا علمالهدی

 -1مقدمه

ســوختهای فســیلی در طول زمان در همه ســناریوهای چشم انداز

در مورد تأثیر»گذار انرژی» بر سیستم کنونی انرژی جهان ،به درستی
مشــخص اســت کــه فنــاوری و تکنولوژیهــای مرتبــط بــا ایــن جریان
میتواننــد بــه جهــان کمک کننــد تــا کربنزدایی صــورت گیرد .شــکی
نیســت که باید گامهای اساســی برداشته شــود و منابع انرژی بدون
کربــن در دهههــای آینده نقــش مهمی ایفا خواهند کــرد .گاز طبیعی
یکی از پایههای اصلی انرژی جهانی است .در صورتی كه گاز جایگزین
ســوختهای بــا آالیندگی باالشــود ،کیفیت هوا را بهبود میبخشــد
و انتشــار دیاکســیدکربن را محــدود میســازد .همــه بایــد بــه دنبال
شرایطی باشند که نسلهای آینده در محیطی که توسط فعالیتهای
انسانی تخریب نشــده است ،زندگی کنند.سناریوهای بررسی شده
پیامدهایــی را پيشبينی میكنند که بر هــدف محدودکردن افزایش
دمای جهان تا  1.5درجه ســانتیگراد تا سال  2100تأكيد دارد .با توجه
به نتایج حاصله در مورد گاز و مبتنی بر تصمیمات سیاستی و مقررات
دولتــی ،مــرزی بــرای تقاضــای گاز در آینــده تعریــف میشــود .نقــش

آينده انرژی کاهش مییابد.با اینحال ،در میان سوختهای فسیلی،
گاز طبیعی از زغالسنگ يا نفت كمتر دستخوش افت تقاضا خواهد
بــود .لذا بحث در این خصوص فراوان اســت و میتوان این گزارش را
مقدمهای برای ورود به این موضوع مدنظر قرار داد.

 -2ارزیابی گزارش :نکات محوری
میزان تقاضای انرژی های اولیه تا سال  2050به دلیل بهبود بهرهوری
انرژی،کاهــش شــدت انــرژی و برقرســانی کاهــش مییابــد .میزان
انتشار گاز دیاکسیدکربن از سوختهای فسیلی نیز در سناریوهای
1

مطلوب و غیرمطلوب مشابه است .یک فرض کلیدی این است که
تقاضای زغالســنگ و گاز طبیعی در طول زمان به طور قابل توجهی
کاهش مییابند و با کاهش  80درصدی هر دو تا سال  ،2050عالوه
بر جذب دیاکســیدکربن از گاز طبیعــی ،از گاز برای تولید هیدروژن
استفاده میشود.

نمودار  .1سهم کل انرژیاولیه

Source:Energy Transition: Modelling the Impact on Natural Gas,Oxford Energy ,July 2021
 . 1در این گزارش از سناریوی مطلوب و غیر مطلوب هم نام میبریم که مطلوب دمای  1.5درجه سانتیگراد ( FAV1.5مطلوبتر برای گاز یعنی گاز در برابر زغالسنگ
و نفت به طور قابل توجهی افزایش مییابد و گستره تجدیدپذیرها کندتر است) و غیرمطلوب  1.5درجه سانتیگراد( UNFAV1.5غیرمطلوب برای گاز يعنی سهم
گاز در برابر ذغالســنگ و نفت کندتر است و سریعتر از انرژیهای تجدیدپذیر استفاده میکنند)است.
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در دهه  2030کاهش ســهم گاز در ســناریوی نامطلوب 1.5ســرعت

بيشتری در برابر زغالسنگ در هر دو سناریو بدست میآورد ،اما در

میگیرد و سناریوی مطلوب 1.5شروع میشود.در دهه  ،2040کاهش

سناریوی مطلوب  1.5بیشتر است و گاز در مقابل تجدیدپذیرها (از

ســهم در هر دو ســناریو شــتاب بیشــتری می گیرد.گاز ســهم نسبی

جمله انرژی زیستتوده) سهم از دست میدهد.

نمودار  .2ســهم گاز طبیعی در انرژی اولیه از منظر سناریوی مذکور

Source:Energy Transition: Modelling the Impact on Natural Gas,Oxford Energy ,July 2021.

از ســوی دیگر و با بررسی ســناریوهای دیگر گاز ،از جمله بیومتان،

اقتصاد گاز مناطق توسعه یافته در آمریکای شمالی ،اروپا و شمال

میتوانــد بــا حمایــت از تغییــر از زغالســنگ ،نقــش مهمــی در

شــرق آســيا ،کاهش در ســناریوی مطلوب  1.5نشــان میدهد .در

اقتصادهای در حال توسعه ایفا کند.بهویژه ،در شرق آسيا ،جایی

مقابــل ،در بازارهــای گاز کمتــر توســعه یافتــه ،بــه ویــژه در آســیا،

که ســهم زغالســنگ در ترکیب انرژی در حال حاضر زیاد اســت و

تقاضای گاز در سال  2050نسبت به سال  2020حتی در سناریوی

تقاضای کلی انرژی به شدت در حال رشد است.همچنین به لطف

نامطلــوب ،1.5در برخی موارد بیشــتر اســت.این نکتــه قابل توجه

فناوری ،جذب كربن (1 )CCUSدر بلندمدت به شــکل کربنزدایی

اســت کــه تقاضــای گاز در خاورمیانه غنــی از گاز از ســال  2030به

بــه ایفای نقش خود ادامه میدهد.

بعد در ســناریوی مطلــوب 1.5و در اواخر دهه  2020در ســناریوی

تفاوتهای آشكاری بین مناطق مختلف جهان در خصوص تغییر

نامطلــوب  1.5با تغییر به تجدیدپذیرها بیشــتر کاهش مییابد.

در تقاضای گاز طبیعی براساس سناریوها وجود دارد ،با این حال

. 1بهرهبرداری و ذخیرهســازی کربن ســاطع شده و استفاده مؤثر از غلظت باالی  CO2موجود در فعالیتهای صنعتی.
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جدول  .1تغییر در تقاضای گازطبیعی بین سالهای 2020-2050
تغییر در تقاضا

میلیاردمترمکعب

جدول  .2تغییر در عرضه گازطبیعی بین سالهای 2020-2050
تغییر در تقاضا

میلیاردمترمکعب

مناطق

BAU

FAV1.5

UNFAV1.5

مناطق

BAU

FAV1.5

UNFAV1.5

آمریکای شمالی

4

-321

-679

آمریکای شمالی

98

-193

-712

اروپا

-69

-194

-339

اروپا

-81

-100

-165

آمریکای مرکزی و جنوبی

92

37

-44

آمریکای مرکزی و جنوبی

80

40

-53

روسیه

-22

-63

-93

روسیه

172

180

-154

خزر

17

44

-7

منطقه خزر

41

63

-3

چین

380

372

85

چین

171

171

95

آسیای جنوبی

62

175

33

آسیای جنوبی

32

32

32

ژاپن ،کره و تایوان

21

-17

-51

ژاپن ،کره و تایوان

-1

-1

-1

آسهآن

108

34

-26

آسهآن

-27

-62

-121

اقیانوسیه

1

-21

-31

اقیانوسیه

-1

-19

-86

خاورمیانه

258

-52

-258

خاورمیانه

324

55

-168

آفریقای شمالی

65

43

-16

آفریقای شمالی

25

9

-46

صحرای آفریقا

80

82

29

صحرای آفریقا

167

100

-8

بخشهای دیگر اوراسیا

6

24

3

بخشهای دیگر اوراسیا

-10

-10

-10

کل

1005

269

-1395

کل

990

264

-1400

Source:Energy Transition: Modelling the Impact on Natural Gas,Oxford Energy ,July 2021
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تفاوتبینمناطقدرطرفعرضهبسیارکمترازتفاوتدرتقاضااست.

زغالســنگ برای کاهش انتشــار گازهای گلخانهای مشهود است .اما

در مناطقی که تولید ســهم کمی از تقاضا اســت ،ممکن اســت تفاوت

ســریعترین رشــد در هند اســت ،جایی که باید حرکــت قابلتوجهی از

کمی در تغییر عرضه بین سالهای  2020تا  2050وجود داشته باشد.

زغالســنگ به ســایر ســوختها انجام شــود .با اینحال ،مانند ســایر

این شامل آسیای جنوبی و تا دهه 2040در چین نیز میشود .مناطق با
بیشترینتفاوتدرعرضهبینسناریوهاعمدتا ًدرآنمناطقیهستند

کشورهایآسیایی،نیازبهایجادزیرساختهایقابلتوجهیوجوددارد
که ممکن است چالش برانگیز باشد.رشد تقاضای آسیایی پیامدهای

که صادرکنندگان بزرگ از جمله آمریکای شمالی ،روسیه ،خاورمیانه و

قابل توجهی بر تجارت گاز و به ویژه تجارت LNGدارد.

صحرای آفریقا قرار دارند.

خروج گاز از سبد انرژی در فرآیند گذار انرژی در مناطقی که اين حامل

علیرغماینکهمیزانتقاضادرسناریویمطلوب1.5وسناریوینامطلوب

ارزان است مانند آمریکای شمالی ،روسیه و خاورمیانه دشوار میباشد

 1.5زیر ســناریوی پایه( )BAUاســت و به ترتیب از اواســط دهه  2030و

و در اروپــا یعنــی جاییکــه گاز گــران اســت و فشــار کربنزدایــی بــر آنها

 2020کاهش میيابد ،تأثیر آن بر تجارت (خط لوله و  )LNGحداقل در

بیشتر است ،راحتتر میتوان گاز را از تولید برق و در نهایت مصرف در

ســالهای اولیه متفاوت اســت .تقاضای گاز در ســناریوی مطلوب 1.5

ساختمانها خارج کرد ،اما جایگزینی آن در صنعت دشوارتر خواهد بود

در دهه  2020در برخی مناطق ،به ویژه در بازارهای آســیایی ،همچنان

زیرا نیاز به بهروزرسانی زیرساختهای آن وجود دارد.

باالست.ایننشاندهندهنیازبهکاهشسریعانتشاردیاکسیدکربن

در آســیا نقش گاز میتواند بسیار بحرانیتر باشد ،شاید در صنعت

و در نتیجه تغییر از زغالسنگ به گاز ،به ویژه در بخش برق است.

و ســاختمانها شــرایط بهتــر باشــد امــا در تولیــد بــرق ســهم آن زیاد

در بازارهــای آســیایی ،تقاضــای گاز به طور کلی همچنان در حال رشــد
است و نیاز به تغییر از زغالسنگ به گاز عمدتا ًدر نیروگاههای صنعتی

نخواهــد شــد و حتــی ممکــن اســت کاهــش نیــز داشــته باشــد .زیرا
اکثــر کشــورهای آســیایی مايل هســتند به منابــع تجدیدپذیــر یارانه

و ســاختمانها بــه ویــژه در چیــن معطــوف میگردد .رشــد تقاضــای گاز

دهند ولی از گاز حمایتی نکنند .مشــاهده مدل زغالســنگ به عالوه

آسیایی به ویژه در دهه 2030حتی درژاپن ،کره و تایوان با حرکت سریع

تجدیدپذیر(زغالسنگ +تجدیدپذیر) در آسیا کامال محتمل است.

در جنــوب صحرای آفریقــا ،گاز احتماال ًبه عنوان ســوخت مهمی باقی

• همانطور که در نمودار داخل گزارش اشاره شد،سهم گاز در انرژی

میماند و فرصتهای زیادی برای گسترش پیدا میکند .در این منطقه

اولیــه در هــر دو ســناريوی ذكر شــده تا ســال  2050کاهــش مییابد

گاز راهحلــی برای فقر انــرژی در منطقه ارائه میدهــد ،اما نقش اصلی

امــا ســعی دارد جایــگاه خــود را در ســبد انــرژی مدت بیشــتری حفظ

را ایفا نخواهد کرد.صنعت ،ساختمانها و تولید برق محکمترین ارکان

نمایــد .اســتفاده از گاز طی دهــه آینده افزایش مییابــد و از نفت در

اصلیحضورگازدراینمناطقهستند.

ســال  2032به عنــوان بزرگترین منبع اصلی انرژی پیشــی میگیرد.

در حملونقــل نیز چند بازار قابل تصور اســت .در حملونقل دریایی

هیدروژن به عنوان یک مدعی اصلی جایگزینی سوختهای فسیلی،

پتانسیل قوی و جایگزینهای کمی برای سوختهای نفتی وجود دارد،

توســعه خــود در صنایــع را آغــاز کــرده اســت و میتوانــد جایگزینــی

مگــر اینکــه صنعــت مایــل بــه ســرمایهگذاری در زیرســاختهای جدید

ســوخت در مقیــاس بزرگ را تأمیــن کند ،باالخص در آســیا به دلیل

باشــد و فضای سیاســت به نفــع گاز تغییر نمایــد .اما تا به امــروز بازار

بازارهــای بزرگ به ســرعت تطبیق صورت میگیــرد و پذیرش در این

امیدوارکنندهایبرایگازدرحملونقلوکشتیرانیدریاییوجودندارد.

بخش به سرعت در حال شکلگیری است ،چنانکه چین و کرهجنوبی

تقابل بین گاز و مســائل زیســتمحیطی وجــود دارد .اول باید ردّپای

ســرمایهگذاریهای وســیعی در حوزه هیدروژن حتی در کشــورهای

کربــن گاز در زمینه جایگزینهای موجود در هر بازار و هر بخش درک

خاورمیانه انجام دادهاند .لذا توجه به این سیر تکاملی و بررسی نیاز

شود که این مستلزم بررسی دقیق عملکرد گاز در هر بازار و تعیین افق

کشورها به صورت جدا از هم در روند جایگزینی سوختهای فسیلی

زمانی است .باید نقش ذاتی گاز کامال درک گردد که اگر تمایل جهان

باالخص گاز و توجه به گذار انرژی در بستههای سیاستی بسیار حائز

در اینســت که گاز حذف نشــود ،باید عوارض جانبــی آن نیز به خوبی

اهمیت است.

مدیریت شود و اگر صنعت باالدستی گاز بخواهد مزیت رقابتی خود

•اکثرشرکتهاینفتوگازدرکاهششدتکربنخودپیشرفتهای

را حفظ کند باید این بخش بهبودهای بیشــتری را در کارایی و کنترل

زیادی کردهاند و در حال ارزیابی این هستند که کدام سرمایهگذاریها

هزینــه دنبال نماید .در واقع محاســبات زیســتمحیطی در مورد گاز

و فناوریها میتوانند پیشــرفت بیشــتری را ایجاد نمایند .رویکرد آنها

پیچیده است و در همه جا از قوانین یکسان تبعیت نمیکند در برخی

جامــع اســت و کل زنجیــره ارزش شــامل منابــع ،عملیــات فــراورش و

از مناطق به راحتی تولید میشود و ممکن است در نزدیکی منبع تولید

فــروش را بررســی مینمایند .در مجمــوع  ،به نظر میرســد اهرمهایی

مصرف نیز گردد و در مناطق دیگری ممکن است نقطه مصرف هزاران

وجود داردکه اکثر شــرکتها بــرای کاهش ردپای کربن بلندمدت خود

کیلومتــر از محــل توليد فاصله داشــته باشــد .در برخــی بازارها مانند

استفادهمیکنند.شرکتهاینفتیملیوباالخصبینالمللیدرکاهش

پتروشیمی ،صنعت و کشتیرانی گاز میتواند به آینده کمکربن کمک

انتشــار گازهای زائد ناشــی از شعلهورشــدن یا نشــت متان پیشــرفت

کافــی نمایــد .اما در آخر باید گفت که گاز نــه در عصر طالیی خود قرار

کردهاندوبهدنبالارزیابیاستقراروسرمایهگذاریدرگسترهانرژیهای

دارد و نه در عصر تاریکی و بسته به شرایط متفاوت عمل مینماید.

تجدیدپذیر،فناوریهایانتشارکمکربنوهمچنیناستفادهازوسایل

1

نقلیهبرقیباسوختهایزیستتودهبهمنظورکاهشانتشارگازهای

نقطه نظر كارشناسی مؤسسه:

گلخانهای هســتند .با وجود پیشــرفتهای زیاد اما دستورالعملهای

• ادغــام قابلیتهــای کنونی گازطبیعی با رشــد معنیدار در بازارها

سیاســتی،ترجیحات مصرفکنندگان و انتظارات ســهامداران ممکن

و فعالیتهــای کســبوکار انرژهــای کــم کربــن و کربــن صفر شــامل

اســت همچنان در حال تغییر باشــند و رصــد مداوم این بازارها و ســیر

بازارهای انرژی بادی ،انرژی فتوولتائیک(خورشــیدی) و هیدروژن

تحولی انتظارات از جمله مباحث مهم در نگاه موشکافانه کارشناسان

میتوانــد شــرایط آرمانی را برای بقــاء در بازار انرژی مهیــا نماید؛ از

حــوزه تصمیمگیری کشــورها ،باالخــص کشــورهای دارای منابع غنی

جمله برنامههای پیشــنهادی میتوان به این موارد اشاره داشت:

انرژی(فسیلیوتجدیدپذیر)ازجملهایرانمیباشد.

 ســرمایهگذاری و ایجاد ظرفیــت برای انرژیهــای تجدیدپذیر باافق زمانی  2030و 2050
 توســعه انرژیهــای زیســتتوده بــرای حملونقــل هوایــی،دریایی و صنایع ســنگین و تأمین زیرساختهای پذیرش آن
 ایجــاد یــک موقعیت ممتاز بــرای انرژی هیــدروژن و تكنولوژیجــذب كربــن ( )CCUSو اســتفاده مؤثر از غلظــت باالی CO2
موجود در فعالیتهای صنعتی) و کسب موقعیت ممتاز در بازار
 ایجاد راهحلهای نوآورانه فناوری در انرژی کم کربن و کربن صفر وهدایتاینفناوریهابهمراکزاصلیصنایعباوجودمنابعغنیگاز
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