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سخن سردبیر

درباره آنچه این نشریه قرار است باشد

اول دفتر
سردبیر

تعـداد نشـریات اقتصـادی و از جمله نشـریات حوزه
نفت ،بسـیار بیشـتر از آن اسـت که بتوان مدعی شد
جـا برای نشـریه جدیـدی وجود دارد .حتـی میتوان
مدعـی شـد کـه همین تعـداد بسـیار بیـش از اندازه
بهینـه اسـت و بـه عـدم اسـتفاده کارا و اثربخـش از
منابـع انسـانی و فیزیکـی میانجامـد .بـه همیـن
دلیـل اگـر ایـن نشـریه ،فقـط «یـک نشـریه دیگر»
باشـد ،احتمـاالً عدم انتشـار آن بهتر خواهد بـود .اما
حـال کـه تصمیـم بـه انتشـار گرفته شـده ،بایـد به
مخاطبان گفت که این نشـریه قرار اسـت چه باشـد
کـه انتشـارش توجیهپذیـر مینمایـد؟
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راهبرد و هدف
بـر اسـاس طرحـی کـه بـه تصویـب هیاتمدیره
باشـگاه نفـت و نیرو رسـیده اسـت ،محتوای نشـریه
را اخبـار ،تحلیلهـا و گزارشهایـی تشـکیل میدهد
کـه بـرای افزایش شـناخت و آگاهی سیاسـتگذاران،
مدیـران و کارشناسـان منتشـر میشـود .ایـن یعنی
مطالـب قـرار اسـت بـا هـدف یـاری بـه فرآینـد
مدیریـت در کشـور منتشـر شـوند؛ نـه بـا هـدف
افزایـش دانـش عمومـی و اطلاع از دسـتاوردهای
علمـی .ایـن نشـریه قصـد دارد در اصلاح دانـش،
بینـش و نـگاه گامـی بـردارد ،و ایـن کار را بـا اتکا به
مراجـع طـراز اول دنیـا انجـام دهـد؛ و نـه اینکـه بـه
دادههـای موجـود ،داده جدیـدی بیفزایـد یـا مطالب
موجـود و مـورد اطلاع جامعـه صنعـت نفـت و نیرو
را تکـرار کنـد .ضعـف در بدنه کارشناسـی ،به ضعف
در تصمیمسـازی و تصمیمگیـری میانجامـد و
ایـن واقعیتـی غیرقابلانـکار اسـت که تناسـبی بین
نیازهـای سـاختار تصمیمسـازی و آنچـه هماکنـون

میبینیـم ،وجـود نـدارد .گزارشهایی کوتـاه ،مبتنی
بـر آمار و کاربـردی که بتواننـد محدودیتها و نتایج
هـر تصمیـم را مشـخص کننـد ،از جمله ایـن نیازها
هسـتند .این نشـریه قرار اسـت الگویی بـرای چنین
کاری باشـد و ضمناً خود ،بخشـی از آن را ارائه دهد.
هدفگـذاری نشـریه بـا توجـه بـه واقعیاتـی مثـل
جامعـه مخاطبـان و سـازمان صاحبامتیاز نیـز بوده
اسـت .نیـازی بـه گفتـن ندارد کـه عـدم صراحت در
اهداف ،و مشـخص نبودن محدودیتهـا ،ذینفعان و
راهبردهـا ،همـان عاملـی اسـت که موجب میشـود
نشـریات پـس از مدتـی به ورطـه تکرار بیفتنـد یا به
طـور کلـی از دور خارج شـوند.
تکنیک
ایـن نشـریه حداقل سـه ویژگی تکنیکـی خواهد
داشـت کـه مجموع آنهـا تمایزی ارزشآفریـن را رقم
خواهد زد.
 -1مطالـب کوتـاه :مطالـب ایـن نشـریه ،بایـد کوتـاه
باشـند .حجمـی که بـرای هر صفحـه در نظـر گرفته
شـده ،کمابیش  500کلمه اسـت و این کار چند دلیل
دارد .نخسـت آنکـه بهتـر خوانـده شـود .دلیـل دیگر،
پرهیـز از اطناب و اسـتفاده از الفـاظ کیفی و غیرقابل
اندازهگیـری اسـت .همچنین بـا کوتاهشـدن مطالب،
معمـوالً گزیدهگویـی افزایش مییابـد و در یک حجم
مشـخص ،گزارههـای قابـل اتـکای بیشـتری منتقـل
میشـود .ایـن بـا رویـه عموم نشـریات که حجـم باال
و تعـداد صفحـات در آنهـا یـک اصل اساسـی اسـت،
تفـاوت دارد .البتـه امکانپذیـری این موضـوع با توجه
به سیاسـتگذاری گفته شـده میسـر شـده و نمیتوان
آن را بـرای هـر سیاسـتگذاری توصیه کرد.
 -2گزارشمحـور :بیشـتر مطالـب در قالـب
گزارشهـای آمـاری ،تحقیقـی و توصیفـی خواهنـد
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بـود و اسـتفاده از گفتوگـو ،یادداشـت و نیـز
یادداشـتهای موسـوم به شـفاهی به حداقـل خواهد
رسـید .ایـن اوالً ،در راسـتای اهـداف کالنی اسـت که
بـرای نشـریه تصویـر شـده اسـت .گزارشهـای ایـن
نشـریه ،بینـش منابـع دسـت اول روز دنیـا را بـا تاثیر
حداقلـی نظرات شـخصی منتقـل خواهند کـرد .ثانیاً،
قالـب گـزارش ،اسـتفاده از آمار ،نمـودار و ارقام را بهتر
ممکـن میسـازد .اهمیـت چنیـن اسـتفادهای بـرای
ایـن نشـریه ،نیاز به توضیـح چندانی نـدارد .در نهایت
اینکـه ضعف عمومی نشـریات حوزه نفت در اسـتفاده
از ایـن قالـب ،پوشـش داده خواهـد شـد.
 -3مبتنـی بـر نمـودار :همانطـور کـه گفتـه شـد،
نمـودار و نیـز جـدول ،ایـن امـکان را دارد کـه حجـم
بیشـتری از اطالعات را در فضای کمتری منتقل کند
و در نتیجـه ایـن نشـریه تاکیـد خاصـی بـر اسـتفاده
از جـدول و نمـودار خواهـد داشـت .بـا اسـتفاده از
نمـودار و جـدول ،کژتابیهـای رایـج در متـن ،بـه
حداقـل میرسـد؛ چـرا کـه پـردازش کمتـری روی
دادههـای اولیـه صـورت گرفتـه و ضمنـاً کمتـر دچار
حـذف ،اضافـه و تاکیـد بـر دادههـا و اطالعات اسـت.
در نهایـت اینکـه نمـودار و جـدول ،به خواننـده اجازه
برداشـتهای شـخصی و متفـاوت از نویسـنده را
میدهـد .ایـن موضوع در نشـریه حاضر اهمیـت دارد؛
چـرا کـه مخاطبـان ،خـود از صاحبنظران هسـتند و
گاه صـرف ارائـه چنـد عـدد و رقـم میتوانـد بـه آنها
یـاری رسـاند تـا خـود بـه جمعبنـدی نهایی برسـند.
منابع و موضوعات
سـعی بـر ایـن خواهد بـود کـه منابـع حتیاالمکان
نمونههـای طـراز اول دنیـا باشـند؛ البتـه بـا در نظـر
گرفتـن ایـن نکته که هـدف نهایی ،مخاطبانی هسـتند
کـه تقریبـاً تمامـی آنهـا در ایـران حضـور دارنـد .ایـن،
البتـه کاری سـهل و ممتنـع اسـت .سـهل از آن جهت
کـه با یک جسـتوجوی سـاده در اینترنت ،بـه انبوهی
از اطالعـات میتـوان دسـت یافـت و ممتنـع از جهـت
یافتـن تعداد انگشتشـمار و گزیـدهای مطالب که برای
مخاطبـان این نشـریه بـه کار آینـد و ضمناً بـه صورت

گسـترده قب ً
ال منتشـر نشـده باشـند .برای این نشـریه،
چنـد موضـوع اصلی شـامل باالدسـتی و پاییندسـتی
نفـت ،انـرژی (شـامل روندهـای انـرژی ،بـرق ،آب و
انرژیهـای تجدیدپذیـر) و گزیـده مطالـب مرتبـط در
حـوزه مدیریت و اقتصاد ،در نظر گرفته شـده اسـت .در
هر شـماره بخشـی را به یک پرونـده اختصاص خواهیم
داد و بـرای شـروع ،مـروری بـر نشسـتهای ماهانـه
باشـگاه نفـت و نیـرو در نظـر گرفتهایـم که در تناسـب
بـا انتشـار چشـماندازهای انـرژی از طریق شـرکتها و
موسسـات اسـت .عالوه بر ایـن ،یک یا چنـد صفحه در
انتهـای هـر شـماره به انتشـار گزیده آمارهـای منتخب
اختصـاص خواهد یافت .اما مطابق روال اغلب نشـریات،
صفحـات نخسـت را بـه دریافـت تحلیلهـا ،نظـرات و
بازخوردهـای مخاطبـان اختصـاص خواهیـم داد .ایـن
تقریبـاً تنها بخشـی از نشـریه اسـت کـه در آن از قالب
یادداشـت و تحلیل اسـتفاده خواهیم کـرد؛ البته به جز
پرونـده ویژه (کاوراسـتوری) که در آن هم ممکن اسـت
از چنیـن قالبهایی اسـتفاده شـود.
جمعبندی
آنچه گفته شـد ،طرح کلی نشریه اسـت و انشاءاهلل در
ادامه مسـیر اصالح خواهد شـد .این اصلاح میتواند با
نظرات مخاطبان ،بهبود یابد و تسـریع شـود .از اینرو از
خوانندگان ،که جمعی از جمعي از متخصصان باسـابقه
و مجـرب حـوزه نفـت و نيـرو و زمينههـای مربوطـه
هسـتند ،صمیمانـه تقاضـا میشـود تیـم نشـریه را از
نظـرات خـود بهرهمنـد سـازند .رویـه فعلی این اسـت
کـه نشـریه به صـورت عمومی توزیع نشـود و اگـر قرار
به توزیع عمومی باشـد ،طبیعتاً سیاسـتگذاری و موارد
منبعـث از آن تغییر خواهنـد کرد.
ضعف در بدنه کارشناسی ،به ضعف در
تصمیمسازی و تصمیمگیری میانجامد و این
واقعیتی غیرقابلانکار است که تناسبی بین
نیازهای ساختار تصمیمسازی و آنچه هماکنون
میبینیم ،وجود ندارد.
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دستگاه حفاری در آمریکا
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اجرای توافق توسط اعضای اوپک در ژانویه تاریخی بود

پایبندی  90درصدی
نسیم عالیی

اوپک اواخر سال  2016تحول بزرگی را برای صنعت
نفت جهان رقم زد .اعضای این سازمان پس از دو
سال اختالف گسترده بر سر میزان سقف تولید
اوپک ،در  30نوامبر توافق کردند سطح تولید روزانه
این سازمان را از ابتدای ژانویه به مدت شش ماه،
 1/166میلیون بشکه کاهش دهند .با این حال این
توافق تنها شامل حال  11عضو اوپک میشد و لیبی
و نیجریه که کمتر از ظرفیت خود نفت استخراج
میکنند از کاهش تولید معاف شدند .ایران نیز اجازه
یافت  90هزار بشکه به تولید خود بیفزاید و آن را به
حدود  3/8میلیون بشکه در روز برساند.
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برآوردهای متفاوت ولی نزدیک
ژانویه یعنی اولین ماه اجرایی شدن توافق
برخالف برآوردها و پیشبینیهای قبلی با موفقیت
به اتمام رسید و فصل مشترک گزارش ماه ژانویه
غالب منابع اطالعاتی به پایبندی بیسابقه اعضای
اوپک به توافق برای کاهش تولید بازمیگشت .به
طور مثال دبیرخانه اوپک در گزارش ماهانه خود از
پایبندی 93درصدی  11کشور عضو به توافق خبر
داد .این در حالی است که آژانس بینالمللی انرژی
میزان پایبندی  11عضو اوپک را  89/1درصد ،میس
 84درصد و موسسه پالتس نیز  97درصد برآورد
کردهاند .البته محاسبات گزارش پالتس بر مبنای
 10عضو اوپک به غیر از ایران ،لیبی و نیجریه رقم
پایبندی  90درصدی را اعالم کرده که کماکان رقم
بسیار باالیی نسبت به انتظارهای اولیه است .اجرای
این دور از توافق اوپک برای کاهش تولید از این
منظر بیسابقه بود که سوابق تاریخی این سازمان
نشان میداد سطح پایبندی به توافقات از سوی اعضا

همواره با خطای بسیاری مواجه بوده و پیش از این
در بهترین حالت اوپک نزدیک به  80درصد از میزان
کاهش تولید خود را عملی کرده بود.
پایبندی ناهمگون
با وجود موفق بودن اجرای توافق اوپک در اولین
ماه ،اما جزئیات تولید اعضا نشان میدهد که پایبندی
همه کشورها به یک میزان نبوده و برخی کشورها
رویه بدعهدی به توافق را ادامه دادهاند .اما از آنجا که
به روایت پالتس تولید کشورهای عربستان ،کویت و
آنگوال بیش از تعهداتشان کاهش یافته ،تا حدودی
کمکاری دیگر کشورها جبران شده است .در میان
اعضای اوپک بیشترین خطا از تعهدات توافق به عراق
اختصاص داشت .این کشور که پیش از توافق اوپک
بارها مخالفت خود را با کاهش تولیداتش بیان کرده
و یکی از تردیدهای بزرگ اجرایی شدن موفق این
توافق بود ،بر اساس گزارش اوپک در ماه ژانویه 4/48
میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده که نسبت به
سطح تولید اکتبر  95هزار بشکه کمتر است .این
در حالی است که این کشور متعهد شده بود 210
هزار بشکه از تولیدات خود بکاهد ،از اینرو عراق در
اولین ماه اجرایی شدن توافق اوپک تنها  41درصد
به تعهدات خود برای کاهش تولید پایبند بوده است.
امارات کشور دیگری بود که نسبت به دیگر اعضا،
چندان به توافق پایبند نماند .تولید این کشور نسبت
به اکتبر  137هزار بشکه کاهش یافته اما همچنان
 57هزار بشکه بیشتر از سقف تعیینشده بر اساس
توافق بوده است .از اینرو امارات در اولین ماه
اجرایی شدن توافق تنها  59درصد به توافق پایبند
بوده است .اما ونزوئال که خود از متولیان اصلی توافق
اوپک بود ،بعد از عراق و امارات بیشترین خطا را از
تعهدات داشت .این کشور روزانه  32هزار بشکه بیش
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از تعهداتش نفت تولید کرده ،بنابراین تنها  66درصد
به توافق عمل کرده است.
پیشگام اجرای توافق
برخالف این کشورها ،عربستان در ماه ژانویه با
کاهش حدود  620هزاربشکهای نسبت به اکتبر،
سطح تولیدات خود را به کمتر از  10میلیون بشکه
در روز رسانده و حدود  112هزار بشکه بیشتر از
تعهداتش از تولیدات خود کاسته است .از اینرو میزان
پایبندی این کشور به توافق بیش از  100درصد بوده
است .هرچند که بسیاری بر این باورند که در کاهش
شدید تولید نفت این کشور افت تقاضای داخلی
عربستان در فصل سرما دخیل بوده است .عالوه بر
عربستان ،آنگوال نیز بیش از تعهداتش تولیداتش
کاهش یافته ،اما بخشی از کاهش تولید نفت این
کشور به دلیل مشکالت فنی بوده است و احتماالً
به زودی با افزایش تولید نفت توتال و انی ،تولیدات
آنگوال به بیش از سطح ژانویه خواهد رسید.
خنثیکنندگان تصمیم اوپک
اما نیجریه و لیبی که از طرح توافق اوپک معاف
شدهاند ،ماه پیش تولیدات خود را به ترتیب  64و

 101هزار بشکه نسبت به دسامبر افزایش داده و
موجب خنثی شدن بخشی از کاهش تولید اوپک
شدند .ایران نیز که بر اساس توافق میتواند سطح
تولیداتش را در نیمه اول سال  2017به طور میانگین
 90هزار بشکه نسبت به سطح تولید ماه اکتبر افزایش
دهد ،در ماه ژانویه روزانه  3/755میلیون بشکه نفت
عرضه کرده است که نسبت به سطح تولید ماه اکتبر
 46هزار بشکه رشد داشته اما همچنان تا سطح 3/8
میلیونبشکهای  50هزار بشکه فاصله دارد که این
فاصله در محاسبات یکی از عوامل افزایش درصد
پایبندی اوپک به توافق بوده است .آمار اولیه تولید
اعضای اوپک در ماه فوریه نشان میدهد این کشورها
همچنان در سطح باالیی برای اجرایی شدن توافق
مشارکت دارند .بررسیها نشان میدهد عربستان
همچنان به کاهش تولیدات خود ادامه داده و عراق
نیز بزرگترین خاطی در ماه فویه بوده است.
آژانس بینالمللی انرژی میزان پایبندی 11
عضو اوپک را  89/1درصد ،میس  84درصد و

موسسه پالتس نیز  97درصد برآورد کردهاند.
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باالدستی نفت

مخارج در باالدستی صنعت نفت هفت درصد افزایش مییابد

توسعه نفت با موتور شرکتهای ملی
بارکلیز :آخرین بررسی ساالنه موسسه بارکلیز از
 215شرکت نفتی نشان میدهد پس از دو سال
افت شدید مخارج اکتشاف و تولید انتظار میرود
در سال جاری میالدی به دنبال رشد قیمت نفت
و گاز ،شاهد رشد هفتدرصدی مخارج در این
بخش باشیم .از سویی پیشبینیشده برخالف سال
گذشته که تنها شاهد افزایش مخارج در کشورهای
خاورمیانه بودیم ،امسال در همه مناطق جهان
به غیر از اروپا مخارج در باالدست صنعت نفت
افزایش یابد.

10

اولین رشد پس از دو سال افت
بر اساس گزارش بارکلیز ،با شروع افت قیمت
نفت از میانههای سال  ،2014مخارج اکتشاف و
تولید در باالدست صنعت نفت و گاز نیز افت شدید
و کمسابقهای را تجربه کردند؛ به طوری که در
سال  2015نسبت به سال پیش از آن  26درصد
و در سال  2016نسبت به سال  2015حدود 23
درصد مخارج اکتشاف و تولید کاهش یافت .بر این
اساس انتظار میرود در سال  2017بعد از دو سال
افت دورقمی مخارج در بخش اکتشاف و تولید
شاهد رشد آن باشیم .با این حال در صورتی که
قیمتهای کنونی (حدود  55دالر برای برنت و 50
دالر برای نفتخام آمریکا) بیشتر شود ،ممکن است
مخارج در بخش اکتشاف و تولید بیش از پیشبینی
این موسسه باشد .شاهد این ماجرا این است که
بارکلیز در گزارش قبلی خود که قبل از توافق اوپک
برای کاهش تولید منتشر شده بود ،احتمال رشد
پنجدرصدی مخارج در بخش  E&Pرا مطرح کرده
است .اما به نظر میرسد با اجرایی شدن توافق
اوپک و رشد بیش از 20درصدی قیمت نفت در
ماههای اخیر شرکتهای بزرگ نفتی اعتماد به نفس

بیشتری برای افزایش سرمایهگذاری در باالدست
صنعت نفت داشته باشند.
جهش سرمایهگذاری در شیل
اما بخشی از گزارش بارکلیز به افزایش مخارج
در صنعت نفت آمریکا که طی چند سال اخیر با
وقوع انقالب شیل تحوالت بزرگی را در صنعت
نفت جهان رقم زده ،اختصاص یافته است .در این
گزارش پیشبینیشده به طور کلی مخارج در بخش
باالدستی این منطقه بعد از افت 35درصدی در سال
 2015و افت 38درصدی در سال  ،2016امسال 27
درصد رشد کند و از  77/7میلیارد دالر به 98/3
میلیارد دالر برسد.
ملیها پیشرو در رشد
از سویی بارکلیز پیشبینی کرده است که مخارج
بینالمللی در باالدست صنعت نفت جهان در مجموع
امسال دو درصد رشد داشته باشد .این در حالی است
که مخارج بینالمللی در کل مناطق نفتخیز جهان
در سال  2016افت 18درصدی و در سال 2015
افت 23درصدی را تجربه کرده و تنها خاورمیانه با
 8/1درصد رشد ،سال گذشته شاهد افزایش مخارج
بوده است .با این حال انتظار میرود امسال بر خالف
سال  2016در همه مناطق جهان به غیر از اروپا
شاهد افزایش مخارج در بخش باالدست صنعت نفت
و گاز باشیم .اما رشد بینالمللی مخارج در باالدست
نفت در حالی رخ میدهد که مهمترین عامل آن
افزایش مخارج شرکتهای ملی نفت است .در واقع
بر اساس این گزارش شرکتهای ملی نفت ()NOC
قصد دارند در سال  2017مخارج خود را  9درصد
افزایش دهند ،این در حالی است که پیشبینی
میشود با کاهش هفتدرصدی مخارج شرکتهای
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بینالمللی ( )IOCاروپایی ،کاهش 15درصدی IOCهای
آمریکا و کاهش هفتدرصدی مخارج شرکتهای
اکتشاف و تولید مواجه شویم که این بخشی از رشد
مخارج شرکتهای ملی نفت خنثی را خواهد کرد.
فراساحل ،کماکان در حال افت
اما به نظر میرسد افت سرمایهگذاری شرکتهای
بینالمللی نفت بیشتر معطوف به بخش فراساحل این
صنعت است .بارکلیز میگوید در سال  2017میزان
سرمایهگذاری در بخش فراساحل صنعت نفت20
تا  25درصد نسبت به سال گذشته کاهش خواهد
یافت .این در حالی است که در سال  2016بخش
دریایی افت 34درصدی سرمایهگذاری را تجربه کرده
بود .بر اساس این گزارش حدود  15درصد از هزینه
کل توسعه باالدست صنعت نفت را بخش دریایی به
خود اختصاص میدهد که این مقدار حدود  30درصد
هزینههای شرکتهای بزرگ بینالمللی نفت است.
نزدیک به  80درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی
بارکلیز اعالم کردهاند که هزینههای خدماتی در
باالدست صنعت نفت افزایش یابد ،با این حال 55

درصد آنها معتقد هستند رشد هزینههای خدماتی
کمتر از  10درصد خواهد بود.
آغاز دوره جدید رشد
اما بارکلیز در این گزارش به نکته جالبی اشاره
میکند .دادههای این موسسه نشان میدهد بعد از یک
دوره یک یا دوساله افت مخارج در باالدست صنعت
نفت ،در سالهای  2003و  2010به یکباره شاهد
افزایش مخارج بودهایم و این رشد مخارج برای یک
دوره پنج و ششساله ادامه یافته است .از اینرو بارکلیز
این فرضیه را مطرح میکند که رشد سرمایهگذاری
در صنعت نفت در چرخه زمانی محدودی حبس شده
است .یعنی ممکن است امسال نیز آغاز دوره پنج و
ششساله افزایش سرمایهگذاری در نفت باشد و پس از
آن مجددا ً سرمایهگذاریها کاهش یابد.
در سال  2017میزان سرمایهگذاری در بخش
فراساحل صنعت نفت 20تا  25درصد نسبت به
سال گذشته کاهش خواهد یافت
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احتیاط غولهای نفتی در خصوص هزینههای سرمایهای

فصلخاکستری
پترولیوم اینتلیجنس ویکلی :در پاسخ به توافق 30نوامبر
اوپکشرکتهایمستقلآمریکایشمالیسرمایهگذاری
و فعالیتهای حفاری خود را تقویت کردهاند .در واقع
مخارج سرمایهای از سوی شرکتهای نفت بینالمللی
پیشرو باعث شده قیمت نفت در سال جاری مجددا ً در
سراشیبی بیفتد .افزایش اخیر قیمت نفت به باالی 50
دالر جریان نقدی غولهای نفتی را تقویت کرده اما به
اندازهای نبوده که هزینههای سرمایهگذاری را به میزان
قابلتوجهی باال ببرد .این در حالی است که این شرکتها
از نظر مالی همچنان به دلیل تعهد برای پرداخت سود
سهام و بدهی باال با محدودیتهایی مواجهاند.
افت سه درصدی
اگزونموبیل ،رویال داچ شل ،شورون ،بیپی ،توتال،
استاتاویل و شرکت مستقل کونوکوفیلیپس در نظر
دارند در سال جاری در مجموع  113/8میلیارد دالر
هزینه کنند که نسبت به سال گذشته افتی سهدرصدی
را نشان میدهد .به جز بیپی ،بقیه شرکتهای بزرگ
نفتی پروژهای را در آبهای عمیق ،ماسههای نفتی و
الانجی ،تصویب نکردهاند.

12

نقشنااطمینانینفت
افزایش مجدد تولید نفت شیل در آمریکای شمالی
بیاطمینانی برنامههای سرمایهگذاری غولهای نفتی را
افزایش داده به طوری که بسیاری از آنها برای متوازن
ساختن جریانهای نقدی خروجی و ورودی ،نیازمند
قیمتهای نزدیک به  60دالر برای هر بشکه نفت خام
هستند .در حالی که بیپی پیشبینی کرده قیمت نفت
در سال جاری همچنان باالی  50دالر خواهد بود،
مدیرعامل این شرکت هفته گذشته اذعان کرد در
سال  2017قیمت سربهسر این شرکت  60دالر برای
هر بشکه خواهد بود .قیمتی که در مقایسه با پیشبینی

قبلی  5تا  10دالر بیشتر است .استاتاویل چشمانداز
بلندمدت قیمت نفت خود را کاهش داده و در حال حاضر
انتظار دارد شاخص برنت در سال  2020به بشکهای 75
دالر و در سال  2030به بشکهای  100دالر برسد .این
در حالی است که پیشبینی قبلی این شرکت بشکهای
 83دالر در سال  2020و  80دالر در سال  2030بود.
تفاوت اهداف سرمایهگذاری
فشار قیمتهای پایین روی ذخایر نفتی و میزان
تولید در دو سال گذشته ،شرکتهای بزرگ نفتی را
مجبور کرده در مورد رشد تولید بازنگری کنند .اگزون
به دنبال افزایش استخراج نفت شیل آمریکاست در حالی
که بیپی و توتال سرمایهگذاری بینالمللی روی گاز را
هدف قرار دادهاند .خرید  5/6میلیاردیورویی در حوزه
پرمین توسط اگزون نشان میدهد این شرکت به توسعه
نفت شیل معتقد است و آن را بهترین راه برای بهبود
تولید میداند .از سوی دیگر شورون بر این عقیده است
که قیمت هر بشکه نفت در سال  2018به  50تا 55
دالر خواهد رسید و به تبع آن سرمایهگذاری این شرکت
برای پنجمین سال متوالی کاهش خواهد یافت.
هزینههای سرمایهگذاری غولهای نفتی (میلیارد دالر)
شرکت

2016

2017

تغییر (درصد)

شل

27/0

25/0

-7

اگزون

19/3

22/0

14

شورون

22/4

19/8

-12

بیپی

16/0

16/5

3

توتال

18/3

14/5

-21

استاتاویل

10/0

11/0

10

کونوکوفیلیپس

4/9

5/0

مجموع

113/8 117/9

2
-3
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رشد سرمایهگذاری در خاورمیانه برخالف دیگر نقاط جهان

مقصدسرمایهها
نیـز پیشـرفت اندکـی در سـرمایهگذاری رخداده و
غالـب قراردادهـای کشـور با شـرکتهای بینالمللی
بسـیار اولیـه بـوده و تـا نهایـی شـدن فاصلـه زیادی
دارد .در ایـن گـزارش تاکیـد شـده کـه صنعت نفت
ای�ران فرص�ت بزرگی برـای س�رمایهگذاری اس�ت .با
ایـن حـال بـه دلیـل ریسـک بـاال تنها شـرکتهایی
که صبور هسـتند و قابلیت بیشـتری بـرای مدیریت
ریسـک دارند میتوانند از این فرصت اسـتفاده کنند.
اما اس�تراتژی ش�رکتهای ب�زرگ نفت�ی ( )IOCsدر
منطقهـ تفاوت سـاختاری ب�ا یکدیگر دارن�د .تعدادی
از ای�ن ش�رکتها از جملـه توتـال و بیپـی بـا وجود
اینکـه در حال حاضر ریسـک جهانی سـرمایهگذاری
در صنعـت نفـت باالسـت ،با توجـه به هزینـه پایین
تولی�د ه�ر بش�که نف�ت در خاورمیان�ه ب�ه افزای�ش
سـرمایهگذاری روی ذخایـر بـزرگ ایـن منطقه روی
آوردهاند .در مقابل برخی دیگر چون شـل و شـورون
بـه طـور کلـی هزینههـای خـود را کاهـش دادهانـد.
در مقابـل  ،IOCsشـرکتهای ملـی نفـت منطقه در
مجموع سیاسـت افزایش سـرمایهگذاری در راسـتای
افزای�ش ظرفیته�ای تولید خ�ود را ادام�ه دادهاند.

آکسـفورد انـرژی :آبا افت قیمـت نفـت از میانههای
سـال  ،2014سـرمایهگذاری در باالدسـت صنعـت
نفـت در سراسـر جهـان بـه شـدت رو بـه کاهـش
گذاشـت .بـا ایـن حـال در خاورمیانه به یمـن هزینه
پایی�ن تولیدـ ،میـزان سـرمایهگذاری در باالدسـت
افزایـش یافتـه ،بـه طـوری کـه شـاهد رشـد 1/8
میلیـون بشـکهای تولیـد نفت ایـن منطقـه بودهایم.
بـر اسـاس گـزارش آکسـفورد انـرژی ،کاهـش
هزینههای اسـتخراج موجب شـده که مقدار اسـمی
سـرمایهگذاری در باالدسـت صنعت نفـت خاورمیانه
افـت اندکـی داشـته باشـد که ایـن موضوع بـا توجه
بـه تـورم منفـی هزینههـای زنجیـره تولیـد نشـان
از حفـظ سـطح سـرمایهگذاری در منطقـه و حتـی
افزایـش آن در برخـی کشـورهای منطقـه اسـت.
ایـن موضـوع در رشـد تعـداد دکلهـای فعـال ایـن
منطقهـ نمـود پیـدا کـرده اسـت .بـا این حال رشـد
سـرمایهگذاری در کل منطقـه دارای توزیع یکسـانی
نیسـت و سـرمایهگذاری در کشـورهای ایران و عراق
متف�اوت از دیگـر کش�ورهای منطق�ه بوده اس�ت .به
گـزارش آکسـفورد انـرژی ،در حالـی که کشـورهای
عضـو شـورای همـکاری خلیـج
میزان سرمایهگذاری شرکتهای نفت در خاورمیانه  -میلیارد دالر
فـارس ( )GCCبرنامههـای
20
افزایـش سـرمایهگذاری و رشـد
18
تولی�د خـود را ادامـه میدهند،
16
سـرمایهگذاری در عـراق بـه
14
12
خصـوص در زیرسـاختهای
10
بـزرگ ایـن کشـور بـا کاهـش
8
مواجـه شـده اسـت .ایـن
6
4
موضـوع بـر رشـد تولیـد عـراق
2
و برنامههـای بلندمـدت ایـن
0
کش�ور بـرای افزایـش تولیـد اثر
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منف�ی گذاش�ته اس�ت .در ایران

(منبع :آکسفورد انرژی)
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تا سال  2025تولید نفت خاورمیانه  11درصد افزایش مییابد

منطقهرشد
بیزینس مانیتور اینترنشنال :به دنبال توافق اوپک بر سر
کاهش عرضه نفت ،میزان تولید کشورهای خاورمیانه در
مسیر کاهشی قرار گرفته است .با این حال بررسیهای
موسسه  BMIنشان میدهد کشورهای منطقه در
سالهای آتی اقدام به افزایش سرمایهگذاری به منظور
افزایش تولید نفت خواهند کرد .بر اساس گزارش این
موسسه ،کشورهای منطقه به منظور تنوعبخشی به
اقتصاد و افزایش درآمدهای صادراتی بیش از پیش به
توسعه پاییندست صنعت نفت توجه خواهند کرد .بر
اساس گزارش  ،BMIتولید نفت منطقه تا سال 2025
رشد 11/4درصدی را تجربه خواهد کرد و از مقدار
 30/2میلیونبشکهای کنونی به  33/7میلیون بشکه در
روز خواهد رسید که در این رشد تولید ،بیش از هر
کشوری ایران و عراق نقش خواهند داشت.
عراق ،پیشتاز آینده
عراق رسیدن به ظرفیت تولید  5/5تا  6میلیون
بشکهای را تا سال  2020هدفگذاری کرده است .این
مقدار با تکیه بر افزایش تولید از بزرگترین میادین
نفتی این کشور یعنی رمیله ،قرنه غربی  ،2مجنون و
زبیر در نظر گرفته شده است .همچنین وزارت نفت
این کشور اخیرا ً طرح توسعه  12میدان کوچک و
متوسط را به سرمایهگذاران پیشنهاد داده است.
ایران نیز که با افزایش  750هزاربشکهای،
بیشترین رشد تولید را در سال  2016در کشورهای
خاورمیانه داشت ،در نظر دارد تا سال  2021ظرفیت
تولید خود را به  4/8میلیون بشکه در روز برساند.

14

عربستان،متاثر از گاز و پاالیش
در این میان عربستان که در حال حاضر با
ظرفیت تولید بیش از  12میلیون بشکه در روز
بزرگترین تولیدکننده منطقه است ،به آرامی تولید

خود را ظرف پنج سال آینده افزایش خواهد داد.
با این حال به دلیل افزایش ظرفیت پاالیشگاهی،
سطح صادرات نفت این کشور تغییری نخواهد
کرد .از اینرو ،سعودیها در نظر دارند به منظور
حفظ سطح صادرات با افزایش تولید گاز قدری از
مصرف داخلی نفت خود بکاهند .اما  BMIبر این
باور است که به دلیل رشد باالی تقاضا برای گاز در
این کشور ،توسعه ذخایر گازی نمیتواند چندان بر
مصرف داخلی نفت عربستان تاثیری داشته باشد.
اما نکته قابل توجه این است که شرکت دولتی
نفت این کشور (آرامکو) مدعی شده که قصد دارد
با بهکارگیری تکنولوژیهای نوین ضریب بازیافت
خود را افزایش دهد ،به طوری که حجم ذخایر قابل
استحصال عربستان از حدود  260میلیارد بشکه به
 900میلیارد بشکه برسد .به گفته مدیرعامل آرامکو،
این کشور ظرف  10سال آینده نزدیک به 300
میلیارد دالر در بخشهای اکتشاف ،توسعه و تولید
صنعت نفت و گاز خود سرمایهگذاری خواهد کرد.
کویت و امارات در تقالی رشد
کویت و امارات دیگر کشورهای منطقه هستند
که در سالهای آتی اقدام به افزایش تولید نفت خود
خواهند کرد .کویت قصد دارد در سال جاری ظرفیت
تولید خود را به  3/165میلیون بشکه برساند و همچنین
برنامه این کشور در میانمدت (تا سال  )2020رسیدن
به ظرفیت تولید چهار میلیون بشکه در روز است .در
این راستا کویت مناقصهای در ماه سپتامبر به منظور
افزایش ضریب بازیافت میدان نفتی بورگان از طریق
تزریق آب برگزار کرد .اما امارات متحده عربی قصد
دارد تا سال  2018ظرفیت تولید خود را به  3/5میلیون
بشکه در روز برساند و این سطح تولید را به مدت 25
سال حفظ کند .این طرح به وسیله اگزونموبیل و
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شریک جدیدش توتال حمایت میشود.
بازماندگان توسعه
بین کشورهای خاورمیانه؛ عمان ،یمن و قطر سه
کشوری هستند که انتظار نمیرود در کوتاهمدت رشد
تولید را تجربه کنند .چراکه صنعت نفت یمن ظرف
دو سال اخیر از جنگ آسیب زیادی دیده است و
 BMIپیشبینی میکند تحول خاصی در شرایط
سیاسی این کشور رخ ندهد و صنعت نفت آن نیز
بهبود نیابد .عمان و قطر نیز هر چند برنامههایی برای
افزایش تولید دارند ،اما طرحهای افزایش بازیافت این
کشورها در قیمتهای کنونی اقتصادی نبوده و بعید
است بتوانند رشدی در تولید خود لحاظ کنند.
منطقه ریسکهای سطحاالرضی
هر چند که ذخایر عظیم نفت و گاز ،هزینه پایین
تولید و چشمانداز رشد باالی تولید باعث شده که
خاورمیانه نقش موثری در صنعت نفت و گاز
جهان داشته باشد ،اما حضور قدرتمند دولتها در
اقتصاد کشورهای منطقه ،فساد گسترده و مشکالت

ژئوپولتیک ،همچنان به عنوان مانعی برای جذب
سرمایه در خاورمیانه مطرح است .بررسیهای BMI
نشان میدهد خاورمیانه به مدد ذخایر عظیم نفت
و گاز ،هزینه پایین تولید و چشمانداز رشد باالی
تولید بهترین رتبه را از لحاظ ریسک و پاداش
سرمایهگذاری 1کسب کرده است .این مساله موجب
شده حتی در قیمتهای پایین کنونی ،صنعت نفت
و گاز این منطقه دچار رکود نشود .بر اساس این
گزارش ،متوسط  RRIنفت و گاز کشورهای منطقه
 47/2است .عمان ،امارات و قطر به دلیل فضای بازی
که برای حضور سرمایهگذاران ایجاد کردهاند بیشترین
مقدار  RRIرا به خود اختصاص دادهاند.
پینوشت:

1- Risk Reward Index

حضور قدرتمند دولتها در اقتصاد کشورهای
منطقه ،فساد گسترده و مشکالت ژئوپولتیک،
همچنان به عنوان مانعی برای جذب سرمایه در
خاورمیانه مطرح است.
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توتال چگونه بهترین عملکرد را رقم زد؟

صدرنشینجدید
رویالداچشـل ،بیپـی و شـورون بسـیار کمتـر
بـوده اسـت .در حالـی کـه تمامـی غولهـای نفتی
برنامههـای کاهـش هزینه سـنگینی را در دو سـال
گذشـته اجرا کردهانـد ،نتیجه این کاهـش هزینهها
در صـورت مالـی توتال مشـهودتر بوده اسـت.
بخش پاییندسـتی این شـرکت موجـب جریان
نقـدی عملیاتـی هفـت میلیـارددالری در سـال
2
 2016و بازده متوسـط سـرمایه به کار گرفتهشـده
34درصـدی شـده کـه باالتریـن مقـدار در میـان
تولیدکننـدگان بـزرگ نفـت دنیاسـت .توتـال بـا
پرسـشهایی در خصـوص قراردادهـای «کمسـود»
امضاشـده در خاورمیانـه مواجـه بـود ،امـا در حـال
حاضـر از ایـن قراردادهـا دفاع میکند .این شـرکت
میگویـد از گرفتـن امتیـاز انحصـاری نفتـی آدکـو
در ابوظبـی و میـدان نفتـی الشـاهین در قطر سـود
بـرده اسـت .اگـر تحریمهـا مانـع نشـوند ،توتـال به
نخسـتین شـرکت خارجـی مشـارکتکننده در
پروژههـای نفتـی ایـران (فـاز  11پـارس جنوبـی)
تبدیـل خواهـد شـد.

پترولیوم اینتلیجنس ویکلی :در حال حاضر شرکت
توتال با قطعیت خود را سودآورترین شرکت در میان
پنج غول نفتی میداند و عملکرد این شرکت در حین
سقوط اخیر قیمت نفت ،گواه این مدعاست .با ثبت
سود  8/3میلیارددالری ،سود تعدیلشده توتال در سال
 2016تنها  1/5میلیارد دالر کمتر از اگزونموبیل بوده،
این در حالی است که غول نفتی آمریکایی نزدیک به
 76/4میلیارد دالر بیشتر از توتال درآمد داشته است.
هرچند جریان نقدی توتال هنوز به اندازهای نیست که
هزینههای سرمایهگذاری و سود سهام این شرکت را
پوشش دهد اما درآمدهای توتال در مقایسه با رقبایش
کاهش کمتری داشته است .اگزون مدت زیادی است
که در صدر سودآوری صنعت نفت قرار دارد و توتال در
تالش برای گرفتن جایگاه این غول آمریکایی است.
در سـال  ،2016توتـال در میـان پنـج غـول
بـزرگ نفتـی حاشـیه سـود ( 5/5درصـد) و بـازده
سـهام ( 9درصـد) باالتـری را بـه ثبـت رسـانده در
حالـی کـه جریـان نقـدی عملیاتـی 1ایـن شـرکت
کمترین کاهش را داشـت .در سـال گذشـته جریان
نقـدی عملیاتـی  16/5میلیـارددالری توتـال 17
درصـد کمتـر از سـال  2015بـوده کـه در مقایسـه
بـا افـت 27درصـدی اگـزون و سـقوط شـدیدتر

پینوشت:

1- CFFO
2- ROACE

شاخصهای عملکرد پنج غول نفتی  -منبع :پترولیوم اینتلیجنس ویکلی
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شرکت

درآمد
(میلیون دالر)

سود تعدیلشده
(میلیون دالر)

حاشیه سود
(درصد)

تولید باالدستی
(هزار بشکه معادل نفت)

تغییر نسبت به
( 2014درصد)

توتال

149743

8287

5/5

2452

14/3

اگزون

226094

9840

4/4

4053

2/1

شل

240033

7185

3/0

3668

-0/5

شورون

114472

1800

1/6

2594

0/9

بیپی

186606

2585

1/4

3268

3/7
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غول نفتی دنیا  3/3میلیارد بشکه از ذخایر خود را کاهش داد

کاهشذخایراگزونموبیل
بلومبرگ :در پی افت بلندمدت قیمت نفت و گاز و
کاهش  16میلیارددالری ارزش سرمایهگذاریهای
نفت شیل اگزونموبیل ،این شرکت بیشترین کاهش
ذخایر را در تاریخ مدرن خود به ثبت رساند .این
شرکت نفتی مستقر در تگزاس اعالم کرده معادل
 3/3میلیارد بشکه از ذخایر اثباتشده نفت خام خود
کاسته است .این تعدیل در حالی صورت گرفته که
قیمتهای پایین انرژی سودآوری از این میادین نفتی
را در پنج سال آینده حتی روی کاغذ نیز غیرممکن
کرده است .به گفته مقامات اگزون ،میدان نفتی 3/5
میلیاردبشکهای کرل در غرب کانادا بیشترین کاهش
تولید را خواهد داشت.
بـر اسـاس آمـار بلومبرگ ،ایـن افـت 19درصدی
بیشـترین کاهش سـاالنه از سـال  1999و در دوران
مـدرن ایـن شـرکت بـوده اسـت .ایـن میزان شـامل
کاهـش  1/5میلیاردبشـکهای ذخایـر استخراجشـده
از چاههـای نفـت نیـز میشـود .رکـورد قبلـی افـت
سـهدرصدی بـوده کـه در زمـان اوج بحـران مالـی
جهانـی سـال  2008رخ داده بـود .در حـال حاضـر
میـزان ذخایـر نفتـی ایـن شـرکت بـه پایینتریـن
سـطح خـود از سـال  1997رسـیده اسـت.
شـرکت اگزون از سـوی کمیسـیون بـورس اوراق
بهـادار آمریـکا مـورد تفحص قـرار گرفته کـه چگونه
در وخیمتریـن فروپاشـی بـازار نفـت در نسـل اخیر،
توانسـته پورتفوی خود را باارزش نگه دارد .اسـتخراج
نفـت از معـادن ماسـههای نفتی در آلبرتای شـمالی
یکـی از پرهزینهتریـن انـواع پروژههـای نفتـی بـه
حسـاب میآیـد چـرا کـه قیر خـام استخراجشـده از
ایـن منطقـه بایـد در فرآیندی پیچیده بـه نفت خام
سـنتتیک تبدیل شـود .بـه این ترتیب ،شـرکتهای
نفتـی انجامدهنـده چنیـن پروژههایـی در سـال
گذشـته از سـقوط شـدید قیمـت نفـت بـه شـدت

ضربـه خوردهانـد .یکـی از ایـن شـرکتها ،شـرکت
انـرژی چندملیتـی آمریکایـی کوکوفیلیپـس بـوده
کـه در روزهای اخیـر معادل  1/15میلیارد بشـکه از
ماسـههای نفتـی خـود را به عنوان بخشـی از کاهش
21درصـدی ذخایـر نفتـی خـود حـذف کرد.
اگـزون همچنیـن به جز میدان نفتی کـرل800 ،
میلیـون بشـکه از ذخایـر اثبات شـده خـود را حذف
کـرده اسـت .بـا این حـال بخشـی از ایـن کاهش به
وسـیله ذخایـر جدید تصاحب شـده این شـرکت در
آمریـکا ،قزاقسـتان ،پاپـوآ گینهنـو ،اندونـزی و نـروژ
جبران شـده اسـت.
ذخایـر نفتـی یک معیـار کلیـدی مـورد ارزیابی
سـرمایهگذاران بـه حسـاب میآیـد چـرا کـه ایـن
معیـار در کنـار قیمـت کاالهای اساسـی شـاخصی
از جریـان نقـدی آتـی محسـوب میشـوند .زمانـی
کـه در فوریـه  ،2009شـرکت اگـزون از کاهـش
سـهدرصدی ذخایـر خـود خبـر داد ،سـهام ایـن
شـرکت نفتـی در یـک روز بیـش از چهـار درصـد
سـقوط کرد و تقریباً  17میلیـارد دالر از ارزش بازار
ایـن غـول نفتی کاسـته شـد.
بـر اسـاس قوانین کمیسـیون بـورس اوراق بهادار
آمریـکا ،ذخایـر اثباتشـده تنهـا میتوانـد شـامل
میادیـن نفـت و گازی شـود کـه در پنج سـال آینده
تولیـد اقتصـادی داشـته باشـند .رونـد قیمتـی 12
مـاه گذشـته در مقایسـه بـا هزینههـای برآوردشـده
بـرای اسـتخراج نفـتخـام و گاز تعییـن میکنـد
کـه کـدام ذخایـر مـورد محاسـبه قـرار گرفتهانـد .با
ایـن حال شـرکت اگزون اعالم کرده اسـت ،بررسـی
واجد شـرایط بـودن ذخایر اثباتشـده تاثیـری روی
فعالیـت پروژههـای زیربنایـی ایـن شـرکت نداشـته
و چشـمانداز ایـن شـرکت را در خصـوص حجـم
تولیـدات آتـی تغییـر نخواهـد داد.
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پروژه  LNGدر جزیره کرتیس استرالیا

19

پاییندستی نفت

الانجی در  ۲۰۳۵نیمی از تجارت گاز را به خود اختصاص میدهد

پیشتاز در بخش گاز
بیپی :در فاصله سالهای  ۱۹۹۰تاکنون تولید
الانجی در دنیا با سرعت باالیی رشد کرده است
و از حدود هشت میلیارد فوت مکعب در روز در
سال  ۱۹۹۰به مرز  ۳۴میلیارد فوت مکعب در روز
در سال گذشته رسید .ولی انتظار میرود این روند
رشد تولید الانجی در دنیا در سالهای آتی سرعت
بگیرد و تا سال  ۲۰۳۵میالدی روزانه بالغ بر ۷۲
میلیارد فوت مکعب الانجی در دنیا تولید شود.
تحقق این هدف به معنای رشد ۸۰۰درصدی تولید
الانجی در بازه ۴۵ساله مورد مطالعه است.
آمریکا و استرالیا :قطبهای رشد
در فاصله سالهای  ۲۰۱۷تا  ۲۰۳۵میالدی
کشورهای آمریکا و استرالیا بیشترین رشد تولید
الانجی را خواهند داشت ولی تاثیر رشد تولید
الانجی در استرالیا روی بازار جهانی کمتر از
آمریکاست زیرا آمریکا الانجی تولیدی خود را به
تمامی بازارهای مصرف صادر میکند ولی استرالیا
تنها تامینکننده نیاز آسیاست .تا سال  ،۲۰۳۵تولید
الانجی در آمریکا  ۱۹میلیارد فوت مکعب در روز و
تولید الانجی در استرالیا  ۱۳میلیارد فوت مکعب در
روز رشد میکند .اما نکته جالب اینجاست که یکسوم
رشد ظرفیت تولید الانجی در دنیا ظرف چهار سال
آینده محقق میشود و دلیل آن هم رسیدن زمان
بهرهبرداری از پروژههای سرمایهگذاری در تولید
الانجی در جهان است .انتظار میرود پس از این
چهار سال ،یعنی بعد از سال  ۲۰۲۱میالدی نرخ رشد
تولید الانجی در دنیا تعدیل و شرایط پایدار شود.
مقصد اصلی الانجی
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کشورهای قاره آسیا اصلیترین مقصد الانجی
دنیا هستند ،زیرا تقاضا برای الانجی در این کشورها

با سرعت بسیار باالیی رشد میکند .بیشترین رشد
تقاضا برای الانجی در کشورهای چین و هند
است ،ولی با مقایسه کشورهای آسیایی با کشورهای
صنعتی اروپایی و آمریکایی شاهد این هستیم که
نرخ رشد تقاضا در آسیا بیش از دیگر مناطق خواهد
بود .پس از آسیا کشورهای قاره اروپا بیشترین نرخ
رشد تقاضا برای الانجی را خواهند داشت.
افزایش تقاضا برای الانجی زمینه را برای
افزایش سهم الانجی به مجموع گاز موجود در
بازارهای تجاری اعم از صادرات و واردات فراهم
کرده است.
از طرف دیگر تجارت الانجی هم با سرعت
بیشتری نسبت به تجارت گاز طبیعی رشد میکند
و سهم الانجی در تجارت گاز دنیا که هماکنون
برابر با  ۳۲درصد است در سال  ۲۰۳۵به بیش از
 ۵۰درصد میرسد.
بزرگترینها

تا سال  ۲۰۳۵آمریکای شمالی صادرکننده
خالص الانجی خواهد بود .در این سال خالص
صادرات الانجی در آمریکای شمالی برابر با ۲۲
میلیارد فوت مکعب در روز خواهد بود ،در حالی که
خالص صادرات استرالیا  ۱۷میلیارد ،خالص صادرات
روسیه پنج میلیارد ،خاورمیانه  ۹میلیارد و آفریقا
هفت میلیارد خواهد بود.
در سال  ۲۰۳۵کشورهای آمریکای مرکزی و
جنوبی ،کشورهای اروپایی و کشورهای واقع در قاره
آسیا به استثنای خاورمیانه واردکننده خالص الانجی
خواهند بود .در این سال واردات خالص الانجی در
قاره آسیا برابر با  ۴۴میلیارد فوت مکعب در روز،
خالص واردات اروپا  ۱۷میلیارد و خالص واردات در
آمریکای جنوبی و مرکزی دو میلیارد خواهد بود.
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تجارت الانجی در سال ( ۲۰۳۵میلیارد فوت مکعب در روز)  -منبع :بیپی
صادرات به کجا؟

حال سوال اصلی اینجاست که کشورهای
صادرکننده الانجی ،نیاز کدام بازارها را تامین
میکنند؟ بیپی پیشبینی میکند تا سال ۲۰۳۵
الانجی تولیدشده در استرالیا برای تامین نیاز
کشورهای آسیایی صرف شود .این در حالی است
که الانجی صادراتی از طریق آمریکا به کشورهای
مختلف اروپایی ،آمریکای مرکزی ،التین و آسیا صادر
میشود .به دلیل نقش مهمی که الانجی صادراتی
آمریکا در تامین نیاز دیگر کشورهای دنیا دارد ،قیمت
آن هم نقش مهمی در تعیین قیمت الانجی و گاز
طبیعی در بازار جهانی ایفا میکند .تجارت الانجی
دنیا در سال  ۲۰۳۵را میتوان در فهرست زیر به
صورت خالصه تشریح کرد:
 -۱خالص صادرات الانجی آمریکای شمالی برابر با
 ۲۲میلیارد فوت مکعب در روز خواهد بود و الانجی
صادراتی از آمریکای شمالی وارد بازارهای اروپا،
آمریکای جنوبی ،مرکزی و آسیا به خصوص چین
میشود.
 -۲خالص صادرات خاورمیانه برابر با  ۹میلیارد فوت
مکعب در روز است و این منطقه گاز مورد نیاز اروپا و
دیگر کشورهای آسیایی را تامین میکند.

 -۳خالـص صـادرات آفریقـا روزانـه هفـت میلیـارد
فـوت مکعـب اسـت و ایـن منطقـه بـه کشـورهای
آمریـکای مرکـزی و جنوبـی ،آسـیا و اروپـا الانجی
صـادر میکنـد.
 -۴خالص صادرات الانجی استرالیا  ۱۷میلیارد فوت
کعب در روز است .این کشور تمامی الانجی مازاد
بر نیاز داخلی را به بازارهای آسیایی صادر میکند.
 -۵خالص صادرات الانجی روسیه برابر با پنج
میلیارد فوت مکعب در روز است و این کشور گاز
مورد نیاز اروپا و کشورهای در حال توسعه آسیا را
تامین میکند.
بنابراین تا  18سال بعد الانجی اصلیترین منبع
انرژی حاصل از گاز طبیعی خواهد بود و بالغ بر 50
درصد تجارت گاز دنیا را به خود اختصاص میدهد.
یکسوم رشد ظرفیت تولید الانجی در دنیا
ظرف چهار سال آینده محقق میشود و دلیل
آن هم رسیدن زمان بهرهبرداری از پروژههای
سرمایهگذاری در تولید الانجی در جهان است
21
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کشورهای در حال توسعه  ۵۰درصد مازاد عرضه الانجی را جذب میکنند

راهحل جذب مازاد الانجی
مکینزی :اغلـب کارشناسـان و موسسـات مطالعاتی
انتظـار دارنـد تا سـال  ۲۰۲۴میالدی بـازار الانجی
شـاهد مازاد عرضه باشـد و پس از آن سـال تقاضا از
عرضه پیشـی بگیـرد .در فاصلـه سـالهای  ۲۰۱۷تا
 ۲۰۲۳ظرفیـت تولیـد الانجـی در دنیـا با سـرعتی
بیشـتر از تقاضـا رشـد میکنـد و بـه همیـن دلیـل
مـازاد عرضـه در بـازار ایجـاد میشـود .موسسـه
مکینـزی پیشبینـی میکنـد در ایـن بـازه زمانـی
مـازاد عرضه الانجی برابر بـا  ۵۸میلیارد مترمکعب
باشـد و در سـال  ۲۰۱۹بـه اوج خـود یعنـی رقمـی
حـدود  ۸۲میلیارد مترمکعب برسـد کـه تنها معادل
 2/2درصـد از کل مصرف گاز طبیعی در دنیا (حدود
 3700میلیـارد متـر مکعب) اسـت .حال سـوال این
اسـت کـه بـرای جـذب ایـن مـازاد عرضـه و کاهش
تاثیرگـذاری آن بـر قیمـت الانجـی در دنیـا چـه
کاری میتـوان انجـام داد؟ مکینـزی افزایـش تقاضـا
بـه منظـور جـذب ایـن مـازاد عرضـه را یـک راهکار
مناسـب در بـازار میدانـد.
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اهمیت اقتصادهای نوظهور
در ایـن گـزارش آمده اسـت :کشـورهای در حال
توسـعه واقـع در قاره آفریقا و آسـیا و آمریکای التین
در میـان کشـورهایی هسـتند که باالترین پتانسـیل
رشـد تقاضـای الانجـی را دارنـد ولـی بـرای اینکه
ایـن تـوان بالقـوه بـه بالفعل تبدیل شـود بایـد نظام
قانونـی کشـور هم در جهـت افزایش حمایـت از گاز
طبیعـی تغییـر کنـدً .
مثلا در چیـن نیروگاههـای با
سـوخت زغالسـنگ تعطیـل شـود و نیروگاههـای
گازی جایگزیـن آن شـود .توسـعه زیرسـاختی در
کشـورهای در حـال توسـعه باعـث افزایـش شـمار
بخشهـای مصرفکننـده انـرژی میشـود و بـه
دنبـال آن زمینـه را بـرای افزایـش قـدرت رقابـت

الانجـی در مقایسـه بـا دیگـر فرآوردههـای انـرژی
فراهـم میکنـد.
یکـی از کشـورهایی کـه بیشـترین پتانسـیل را
در جـذب سـهم بزرگـی از این مـازاد عرضه از سـال
 2018بـه بعـد دارد ،کشـور چیـن اسـت .اگـر بـازار
مصـرف گاز طبیعـی در آسـیا و آفریقـای جنوبی هم
توسـعه پیـدا کنـد ،میتـوان انتظـار داشـت از سـال
 ۲۰۱۹بـه بعـد بالـغ بـر  ۵۰درصـد مـازاد عرضـهای
کـه در بـازار الانجـی دنیا وجـود دارد در این بازارها
جذب شـود.
دو سناریوی جذب مازاد
امـا در مـورد نحوه جذب مازاد عرضـه الانجی در
بازار طی سـالهای آتی ،دو سـناریوی مختلف مطرح
اسـت کـه یکـی در مـورد چیـن و دیگـری در مـورد
کشـورهای در حال توسـعه دنیاسـت .طبق سناریوی
موجـود در مـورد چیـن ،وضـع قوانیـن تـازه در مورد
مصـرف گاز باعث میشـود تا تقاضـای گاز در چین تا
انتهـای دهـه جـاری میالدی بیـن  ۴۰تـا  ۷۰میلیارد
مترمکعـب رشـد کند .این قوانین شـامل اصلاح بازار
گاز طبیعـی در چیـن و عـدم پرداخـت یارانههـا بـه
صنایـع مصرفکننـده منابـع فسـیلی از قبیـل نفـت
و زغالسـنگ اسـت .بـر اسـاس سـناریویی کـه برای
کشـورهای در حال توسـعه دنیا وجـود دارد در نتیجه
توسـعه بـازار گاز طبیعـی تـا سـال  ۲۰۱۸میلادی،
تقاضـای گاز طبیعـی در این کشـورها بیـن  ۱۵تا ۲۰
میلیـارد مترمکعـب در روز اضافـه خواهـد شـد ولـی
کشـورهایی از قبیل هند ،بنگالدش ،ویتنام ،پاکستان
و آفریقـای جنوبی بـه دلیل حمایتهای زیـاد دولتی
رشـدی بیشـتر از متوسـط نـرخ رشـد اعالمشـده
از سـوی مکینـزی در مـورد مصـرف گاز طبیعـی در
کشـورهای در حـال توسـعه را تجربـه میکنند.

ماهنامه نفت و نیرو  -بهمن و اسفند 1395

ضرورتهای تجاری برای افزایش حاشیه سود تولید محصوالت شیمیایی

نتایج کاالیی شدن
کاالیی شدن 1محصوالت صنعت شیمیایی در دنیا
باعث شده است سودآوری این صنعت با سرعت
پایینتر از انتظارات قبلی رشد کند .شرکتهای فعال
در این صنعت برای مقابله با افت سودآوری خود اقدام
به کاهش هزینههای اجرایی کردند ولی بیتوجهی آنها
به فرآیند بازاریابی و فروش باعث شد رشد هزینهها در
این دو بخش ادامه داشته باشد .در نتیجه مطالعات
اخیر از ضرورت بازنگری در مدلهای تجاری صحبت
میکند و این بازنگری در الگوهای تجاری را برای
افزایش حاشیه سود کارخانههای تولید محصوالت
شیمیایی ضروری میداند.
تحوالت تولید و فروش

از سـال  ۲۰۰۰میلادی تاکنـون عملکـرد ایـن
صنعـت در بـازار سـرمایه دنیـا بهبـود پیـدا کـرد و
شـاخههایی از ایـن صنعـت هـم شـاهد افزایـش
سـودآوری در ایـن بـازه زمانـی بـود .دلیـل رشـد
سـودآوری در ایـن بخشها را میتوان اسـتفاده از گاز
طبیعـی ارزانقیمـت بـه عنوان مـاده اولیـه در فرآیند
تولید دانسـت .بررسـیها نشـان میدهد طی دو دهه
اخیر تکنولوژی تولید محصوالت شـیمیایی در سـطح
وسـیعتری در دسـترس قـرار گرفـت و ظرفیت تولید
محصـوالت شـیمیایی در ایـن دوره با سـرعت زیادی
رشـد کـرد .نرخ رشـد ظرفیـت تولیـد در بازارهای در
حـال گـذار دنیـا بیش از دیگـر بازارها بود کـه یکی از
دالیـل آن را میتـوان افزایش تقاضا بـرای محصوالت
شـیمیایی در کشـورهای در حـال توسـعه بـه دنبـال
افزایـش نرخ رشـد اقتصادی و توسـعه صنعتی در این
کشـورها دانسـت .از یکسـو ارتباط تولیدکننـدگان با
مصرفکننـدگان در این سـالها بیشـتر شـد و نتیجه
ایـن افزایـش ارتبـاط را میتـوان تولیـد محصوالتـی
متناسـب بـا نیـاز مـردم و فـروش آنهـا بـه قیمـت

ثابـت و مشـخص در بـازار دانسـت .این ارتباط بیشـتر
بـه توسـعه رونـد کاالیـی شـدن محصـوالت صنعـت
شـیمیایی انجامیـد .از سـوی دیگـر در ایـن سـالها
تعـداد تولیدکننـدگان محصـوالت شـیمیایی در دنیـا
رشـد کرد و همین مسـاله باعث شـد تا حاشـیه سـود
فعالیتهـای ایـن حـوزه و قیمت آن تقلیـل پیدا کند.
شاخصهای مالی
به گزارش موسسه مکینزی در سال  ۲۰۰۴سود
 EBITDAصنعت شیمیایی (سود قبل از کسر مالیات
و بهره و استهالک) برابر با  ۹۰میلیارد دالر آمریکا
بود و در سال  ۲۰۱۴میالدی با میانگین رشد ساالنه
چهار درصدی به  ۱۳۵میلیارد دالر رسید .در این بازه
زمانی افزایش درآمد حاصل از بیشتر شدن میزان
فروش در بازارهای اشباع کشورهای صنعتی برابر با
یک میلیارد دالر آمریکا بود و افزایش درآمد حاصل
از رشد حجم تولید در بازارهای نوظهور برابر با ۴۲
میلیارد دالر اعالم شد .مازاد درآمدی که به دلیل
استفاده از مواد خام با کیفیت باالتر و ارزانتر در این
صنعت ایجاد شده است برابر با  ۴۰میلیارد دالر و
حاشیه سود از بینرفته در نتیجه تحوالت این صنعت
در بازه 10ساله مورد بررسی برابر با  ۳۷میلیارد دالر
بود .بررسیهای مکینزی روی  ۵۰شرکت بزرگ فعال
در تولید محصوالت شیمیایی در دنیا نشان میدهد
در فاصله سالهای  ۲۰۰۴تا  ۲۰۱۴میالدی ،میانگین
هزینه ( SG&Aفروش ،اداری و عمومی) از 13/4
درصد درآمد به  14/4درصد کل درآمد افزایش یافت
که نشان از افزایش ۱۰درصدی دارد.
پینوشت:

 ،Commoditization -1تبدیـل شـدن بـه محصولـی
مشـابه محصـول رقیـب و حرکـت بـازار از انحصـار به
سـمت رقابت
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نگاهی به عملکرد شرکتهای پاالیشی بورس تهران

سایه نرخگذار بر مثلث سودآوری
سلیمان کرمی

در شرایطی که حاشیه سود شرکتهای پاالیشی در
کمتر از  10درصد در حال نوسان است ،نوسانات
قیمت نفت بر سودآوری این شرکتها اثر قابل
توجهی دارد .عالوه بر این ،باید به رابطه قیمت نفت و
فرآوردههای نفتی نیز توجه کرد .در یک بازه بلندمدت
قیمت نفت و فرآوردهها همبستگی نزدیک به یک
دارند .فاصله قیمتی فرآوردهها و قیمت نفت خام اولیه
برای شرکتهای پاالیشی تعیینکننده پتانسیل این
شرکتها برای سودآوری است .1در بازههای کوتاهمدت
این فاصله قیمتی با نوساناتی همراه است که همگام با
آن تغییرات سودآوری شرکتهای پاالیشی را به دنبال
دارد .از  9پاالیشگاه فعال در کشور ،نماد شش شرکت
پاالیشی در بورس و فرابورس به ثبت رسیده است.
مطالبی که در ادامه ارائه میشود از صورتهای مالی
سالهای  1391تا پایان آذر  1395این شش پاالیشگاه
استخراج شده است .این پاالیشگاهها حدود  65درصد
از ظرفیت یک میلیون و  700هزاربشکهای تصفیه نفت
خام کشور را در اختیار دارند.
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اثر نفت بر حاشیه سود
حاشیه سود ناویژه شرکتهای پاالیشی طی پنج
سال اخیر حدود  4/5درصد بوده است .بیش از 90
درصد از بهای تمامشده محصوالت شرکتهای
پاالیشی نیز به خرید نفت به عنوان مواد اولیه اختصاص
دارد .میانگین قیمت نفت طی پنج سال اخیر نزولی
بوده است .بر این اساس این موضوع در میان تحلیلگران
عنوان میشود که ریزش قیمت نفت اثر منفی بر
ی که
سودآوری شرکتهای پاالیشی دارد .در صورت 
حاشیه سود فرآوردهها را در سالهای مختلف ثابت
فرض کنیم ،این موضوع درست است.

در حاشیه سود ثابت ،کاهش قیمت نفت مبالغ ریالی
سود ناخالص شرکتهای پاالیشی را کاهش میدهد
(افت همزمان قیمت فرآوردهها ،نفت و در نتیجه
سود ناخالص در حاشیه سود ثابت) .اما در واقعیت
حاشیه سود شرکتهای پاالیشی داخلی و بینالمللی
با نوسانات قیمت نفت و بر اساس عرضه و تقاضای
بازار تغییر میکند .بر این اساس این موضوع عنوان
میشود که در مسیر نزولی قیمت نفت بر میزان حاشیه
سود افزوده میشود در حالی که در مسیر صعودی نفت
انتظار برای کاهش فاصله نفت با فرآوردههای آن وجود
دارد .با این حال با پایداری نسبی قیمت نفت در سطوح
تعادلی جدید بار دیگر میزان فاصله قیمتی بین نفت و
فرآوردهها نیز تعدیل خواهد شد.
سایه نرخگذار
باوجود تاثیر مهم اثیر نفت ،به نظر میرسد دو
عامل نرخ ارز مبادلهای و تصمیمات سیاستگذار اثر
قابل توجهی در سودآوری شرکتهای پاالیشی داشته
باشد .در این خصوص نحوه نرخگذاری مواد اولیه به
شرکتهای پاالیشی و خرید فرآوردهها طی سالهای
اخیر اثر محسوسی بر صورتهای مالی شرکتهای
پاالیشی داشته ،تا حدی که اثر نوسانات نرخ ارز
مبادلهای و همچنین قیمت نفت را کمرنگ کرده و
کارشناسان را در انتظار سیاستهای جدید وزارت نفت
قرار داده است .این موضوع شفافیت صورتهای مالی
شرکتهای پاالیشی را کمرنگ کرده و صورتهای
مالی این شرکتها را تا تایید نهایی آن غیرقابل اتکا
کرده است.
در این میان الزامات شرکتهای پاالیشی به انجام
طرحهای کیفی نیز در تصمیمات نرخگذار موثر بوده
است .گرچه بنا بر عدم تاثیر کیفیت محصوالت
در نرخگذاری بود اما وزارت نفت از این اهرم برای
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سود ناخالص پاالیشیهای بورسی همراه با نوسانات قیمت نفت

پیش بردن شرکتهای پاالیشی در مسیر کیفیسازی
استفاده کرد .بر این اساس در حالی که در صورتهای
نیمه نخست سال  1395شرکتهای پاالیشی وضعیت
خوبی در سودآوری نداشتند اما به نظر میرسد
برنامههای شرکتهای پاالیشی برای انجام طرحهای
کیفیسازی باعث شده وزارت نفت نیز نرخهای جدید
برای  9ماه نخست سال را با حاشیه سود بیشتری
نسبت به گذشته به شرکتهای پاالیشی اعالم کند .در
این خصوص قراردادهایی برای فاینانس خارجی این
طرحها در نظر گرفته شده که به نظر میرسد وزارت
نفت نیز برای تامین سرمایه مورد نیاز ،نرخها را بهبود
بخشیده است .با این حال به نظر میرسد الزام برای
بردن سودهای کنونی به حساب سرمایه این شرکتها
وجود داشته باشد و از تقسیم سودهای کنونی میان
سهامداران ممانعت شود.

مبالغ ریالی سودآوری این شرکتها شد .نرخ رسمی
ارز کشور که از سوی بانک مرکزی اعالم میشود طی
سالهای ابتدایی دهه  90دو برابر شد و در ادامه نیز به
مسیر صعودی خود ادامه داد.
نرخگذاری ارزی مواد اولیه و محصوالت شرکتهای
پاالیشی بر اساس نرخهای فوب خلیج فارس اعالم
میشود که با نرخ تسعیر ارز مبادلهای به صورتهای
مالی شرکتهای پاالیشی منعکس میشود .گرچه در
سالهای بعد نیز نرخ ارز مبادلهای مسیر صعودی
را در پیش گرفت اما همانطور که اشاره شد عامل
تاثیرگذار در این میان سیاست نرخگذار در اعالم
نرخها بر اساس کیفیت محصوالت و عالوه بر آن
ریزش قیمت نفت بود که بر سودآوری شرکتهای
پاالیشی فشار وارد کرد.
پینوشت:

1- Crack spread

جهش ریالی عایدی
در خصوص اثر نرخ ارز مبادلهای ،میتوان به جهش
سودآوری شرکتهای پاالیشی در سال  1392اشاره
کرد .در حالی که میانگین قیمت نفت افت اندکی را
نشان میدهد اما جهش نرخ ارز در کشور باعث افزایش

در مسیر نزولی قیمت نفت بر میزانحاشیه
سود افزوده میشود در حالی که در مسیر
صعودی نفت انتظار برای کاهش فاصله نفت با
فرآوردههای آن وجود دارد
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پایداری قیمت متانول در گرو رونق پلیمرها

صعودناامن متانول
سلیمان کرمی
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متانـول اوایـل سـال جاری قیمتهـای کمتـر از 200
دالر بـه ازای هـر تـن را تجربـه کـرد .ایـن موضـوع
فشـار بسـیاری را بر شـرکتهای تولیدکننـده متانول
وارد کـرد .پتروشـیمی زاگـرس بـه عنـوان بزرگترین
تولیدکننـده متانول کشـور در سـه ماه نخسـت سـال
با حاشـیه سـود ناویژه 44درصدی موفق به شناسـایی
سـود ناخالص حـدود  350هزارتومانی بـه ازای فروش
هـر تـن متانـول شـد (در مجمـوع فـروش  840هـزار
تـن متانول  296میلیارد تومان سـود ناخالـص را برای
ایـن شـرکت بـه دنبـال داشـت) .با ایـن حال با رشـد
تدریجـی قیمـت متانول در بـازار جهانی شـاهد بهبود
وضعیـت شـرکتهای متانولسـاز بودیـم .در حالـی
کـه بـا افزایـش نـرخ گاز طبیعـی ،بـه عنوان خـوراک
اصلـی واحدهـای متانولسـاز داخلـی ،در هابهـای
بینالمللـی انتظـار کاهـش سـودآوری شـرکتهای
متانولسـاز وجود داشـت ،جهشهای متانـول از اوایل
پاییـز اهرمـی مضاعف برای سـودآوری این شـرکتها
ایجـاد کرد .رشـد قیمـت جهانی زغالسـنگ به عنوان
مـاده اولیـه تولیـد متانـول بـه خصـوص در چیـن بـه
رشـد قیمـت ایـن کاال کمـک کـرد .ذخایـر سـنگین
زغالسـنگ در چیـن باعـث شـده کـه حـدود 80
درصـد از متانـول تولیـدی از ایـن خوراک تولید شـود
(حـدود  50درصـد از ظرفیـت تولید متانـول جهان به
چیـن اختصاص دارد) .از سـوی دیگـر واحدهای تولید
الفیـن از متانـول نیز که از سـالهای قبل مـورد توجه
سـرمایهگذاران در این کشـور قرار گرفته بـود اثر خود
را در سـال  2016بـر افزایـش تقاضـای متانول نشـان
دادنـد .در حالـی کـه امیـد چندانـی به رشـد تقاضای
سـنتی متانول به عنوان خـوراک واحدهای فرمالدئید،
اسـید اسـتیک وجود نداشـت ،افزایش تقاضا از سـوی

واحدهـای تبدیـل متانـول به الفیـن ( )MTOبه رشـد
قیمـت ایـن کاال کمک کـرد .افزایـش تقاضا از سـوی
ایـن واحدهـا و همچنیـن رشـد قیمـت زغالسـنگ
جهـش قیمت متانـول را به دنبال داشـت .در شـرایط
کنونـی این رشـد تـا جایی ادامـه پیدا کرده اسـت که
بـه نظر میرسـد دیگر توجیـه اقتصادی بـرای فعالیت
ایـن واحدهـا وجـود نـدارد .بـر این اسـاس یـا باید در
انتظـار رشـد قیمت محصوالت این شـرکتها باشـیم
یـا شـاهد کاهش تقاضـای ایـن واحدها.
ناهماهنگی محصول با نوسانات خوراک

قیمـت هـر تـن متانـول پـس از رشـدهای متوالی
در اوایـل اسـفند بـه بیـش از  370دالر در هـر تـن
رسـید .در شـرایط موجـود ادامـه پایـداری قیمـت
متانـول در سـطوح کنونـی نیـاز بـه افزایـش تقاضای
محسـوس در محصـوالت پاییندسـتی پلیمـری دارد،
زیـرا با نرخهای کنونی ،الفین و متانول ،حاشـیه سـود
واحدهـای  MTOمنفـی شـده اسـت .محصـوالت این
واحدهـا الفین اسـت که در ادامـه در واحدهای متصل،
بـه پلیاتیلـن یـا پلیپروپیلـن تبدیـل میشـوند.
همانطـور که در نمودار مشـاهده میشـود ،قیمت
متانـول در بـازار جهانی از ابتدای پاییـز تاکنون جهش
بیـش از 60درصـدی را تجربـه کـرده اسـت .ایـن در
حالـی اسـت کـه قیمـت پلیاتیلـن به عنـوان یکـی از
محصوالت پاییندسـتی واحدهای  MTOرشد چندانی
نداشـته اسـت .ایـن موضـوع بـرای واحدهـای تولیـد
پلیپروپیلـن که بـه واحدهای تبدیل متانـول به الفین
متصـل شـدهاند نیز صدق میکنـد .در شـرایط کنونی
بـر اسـاس اطالعـات موجـود به نظر میرسـد حاشـیه
زیـان تولید پلیپروپیلـن از متانول به بیش از  100دالر
بـه ازای هـر تن رسـیده اسـت .الفین گرچه بـا افزایش
تقاضا از سـوی تولیدکنندگان اسـتایرن مونومرها رشد

ماهنامه نفت و نیرو  -بهمن و اسفند 1395

1000

400
380

1100

360
340

1000

320
300

900

280
800

260
240

700

220
200

600
06

22

2/

1/

1/

08

9
/1

/1

13

95

/1

/1

95

95

13

13

13

95

/1

/9
13

95

/9

13

95

/8

13

95

/8

13

95

/7

13

95

/7

13

95

/6
95

13

13

95

/6

0/

/1

/2

/1

/2

/0

/2

/0

/2

13

95

/5

/0

13

95

/4

/5

/2

24

2

8

4

3

9

6

5

2

8

5

1
/1

95

/4

13

95
13

روند هفتگی قیمت متانول ،اتیلن و پلیاتیلن (دالر بر تن)  -منبع :پالتس

کـرده اسـت اما سـهم مصـرف پلیاتیلـن و پلیپروپیلن
در بـازار جهانـی بسـیار زیاد اسـت .در این میـان تبدیل
الفیـن (اتیلـن) بـه پلیاتیلـن در بیشـتر ماههـای سـال
 2016با حاشـیه زیان مواجه بوده اسـت .بر این اسـاس
به نظر میرسـد تنهـا راه ادامه فعالیـت واحدهای MTO
رشـد قیمت پلیمرهاسـت .امـا موانع قدرتمنـدی مانند
تقویـت عرضه جهانی از سـمت آسـیا و آمریـکا (افزایش
ظرفیـت حـدود شـش میلیونتنـی پلیاتیلـن در سـال
 2017میلادی) و همچنیـن کاهـش تقاضا به خصوص
از سـوی چیـن مشـاهده میشـود .عالئـم هشـدار از
حبـاب مسـکن چیـن ،کارشناسـان جهانـی را در مـورد
آینـده اقتصاد این کشـور نگران سـاخته اسـت .البته در
افـق بلندمـدت به احتمال افزایش تقاضا از سـوی سـایر
مصرفکننـدگان مانند اسـتفاده هر چه بیشـتر پلیمرها
در سـاخت اتومبیـل بـه منظور کاهـش وزن و در نتیجه
کاهش مصرف سـوخت اشـاره میشـود.
جدال حریف تازهکار با رقبای چابک
در شـرایطی کـه واحدهـای  MTOبـا رشـد قیمـت
متانـول تحـت فشـار هسـتند ،سـایر واحدهـای
تولیدکننـده الفیـن و پلیالفینهـا بـا خوراکهای دیگر
ماننـد نفتـا و اتـان بـا توجـه بـه قیمتهـای کنونـی با

حاشـیه سـود مناسـب مواجـه هسـتند .حـدود 80
درصـد از واحدهـای تولیدکننـده پلیاتیلـن از نفتـا بـه
عنـوان خـوراک اسـتفاده میکنند .در حالـی که قیمت
نفـت طـی ماههـای اخیـر نوسـانات اندکـی را در کانال
50دالری به ثبت رسـانده اسـت و رشـد شـدید قیمت
نفـت مـورد انتظـار نیسـت ،احتمال رشـد قیمـت نفتا
نیـز اندک اسـت .از طرفـی قیمت گاز برای کشـورهایی
کـه ذخایـر باالیـی از ایـن منابـع را در اختیـار دارنـد با
حاشـیه سـود مناسـبی برای واحدهای پلـی الفینی در
قیمتهـای کنونـی ایجـاد کـرده اسـت .احتمال رشـد
قیمـت خوراکهـای اصلـی تولیـد پلیالفینهـا انـدک
اسـت در نتیجـه عرصه بـرای جوالن قیمتـی متانول به
عنـوان خـوراک واحدهـای  MTOتنگتـر شـده اسـت.
بـر این اسـاس شـاید افزایش ظرفیت اسـمی واحدهای
 MTOچیـن (ظرفیـت مصـرف سـه میلیـون و 400
هزارتنـی متانـول) کـه تـا پایـان مـارس به مـدار تولید
وارد میشـوند ،نیـز چنـدان کارسـاز نباشـد.
بر اساس اطالعات موجود به نظر میرسد

حاشیه زیان تولید پلیپروپیلن از متانول به بیش
از  100دالر به ازای هر تن رسیده است
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پاییندستی نفت

بازارهای پلیمر و اولفین آسیا با مازاد عرضه مواجه خواهد شد

سال مازاد عرضه
پالتس :بازارهای پلیمر و اولفین در قاره آسیا در سال
جاری با مازاد عرضه مواجه خواهد بود که یکی از
دالیل آن را میتوان افزایش ظرفیت تولید و راهاندازی
کارخانههای تازه در این قاره دانست .نکته مهم این
است که کشورهای مالک ذخایر نفت و گاز طبیعی
لزوماً در میان بزرگترین تولیدکنندگان محصوالت
پتروشیمینیستند.
قطبها در شرق آسیا
در قاره آسیا دو کشور ژاپن و کره جنوبی از نظر
کیفیت و حجم تولید محصوالت پتروشیمی جایگاه
ویژهای دارند و سیاستهایی که این کشورها در عرضه
تولید و صادرات محصوالتشان در پیش میگیرند
میتواند روی بازار آسیا تاثیرگذار باشد .به گزارش
اساندپی پالتس کره جنوبی یکی از بزرگترین
کشورهای تولیدکننده محصوالت پتروشیمی در
قاره آسیاست .طبق آمارهای موجود کارخانه KPIC
که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصوالت
پتروشیمی و یکی از قدیمیترین واحدهای تولیدی
در کره است در نظر دارد ظرفیت تولید اتیلن را از
 ۴۷۰هزار تن در سال به بالغ بر  ۸۰۰هزار تن در
سال برساند .این افزایش ظرفیت تولید در یک سال
میتواند روی ساختار بازار تاثیر بزرگی بر جای بگذارد
و سیاستهای تجاری این محصول را هم تغییر دهد.
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کمبود عرضه در برخی بازارها
با وجود انتظار مواجهه با مازاد عرصه در بازار
محصوالت پتروشیمی آسیا در سال جاری ،برخی از
بازارهای مهم محصوالت پتروشیمی در سال ۲۰۱۶
میالدی نهتنها با مازاد روبهرو نبودند بلکه کمبود
عرضه را هم تجربه کردند .به عنوان مثال در سال
گذشته تولید اتیلن در آسیا کمتر از نیاز این منطقه

بود و به همین دلیل واردات آن از آمریکا رشد کرد.
انتظار میرود در سال جاری رشد واردات اتیلن از
آمریکا ادامه یابد و افزایش ظرفیت تولید اتیلن در
آمریکا هم باعث میشود تا این کشور توان بیشتری
برای صادرات و تامین نیاز آسیاییها داشته باشد.
در سال جاری کارخانههای  PDHتاثیر بزرگتری
روی بازار پروپیلن دارند ،زیرا این واحدها طی اقدامی
هماهنگ تولید خود را تثبیت کردهاند.
تعطیلی کارخانهها در برخی از کشورها

اتحادیه صنعت پتروشیمی ژاپن اعالم کرد در
ده ماه اول سال قبل  4/627میلیون تن اتیلن در
این کشور تولید شد که نسبت به سال قبل 9/3
درصد کاهش داشت ولی انتظار میرود این روند در
سال جاری تغییر کرده و شاهد افزایش تولید باشیم.
آمارها نشان میدهد در سال  ۲۰۱۶از مجموع ۱۳
کارخانه کراکر بخار 1در ژاپن ،هفت کارخانه که در
مجموع  ۵۱درصد از ظرفیت تولید اتیلن در این
کشور را به خود اختصاص داده بودند ،تعطیل شدند.
حجم تولید در این کارخانهها برابر با  3/6میلیون تن
در سال بود .در کره جنوبی هم سه کارخانه کراکر
بخار از مجموع  ۱۱کارخانه فعال در این زمینه
تعطیل شدند .این کارخانهها ظرفیت تولید 2/24
میلیون تن اتیلن در هر سال را داشتند و  ۳۲درصد
از مجموع  6/979میلیون تن ظرفیت تولید اتیلن
کره جنوبی را به خود اختصاص دادند .در نتیجه این
تعطیلیهای گسترده در کارخانههای تولید اتیلن در
قاره آسیا بود که عرضه این محصول در سال گذشته
کاهش یافت و سبب شد قیمت هر تن اتیلن در
کشورهای شمال شرق آسیا به  ۱۲۰۰دالر برسد.
پینوشت:

1- Steam Cracker
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با وجود مازاد عرضه در بازار پتروشیمی آسیا ،بنزن همچنان متعادل باقی میماند

تداوم تعادل
انتظـار مـیرود در سـال  ۲۰۱۷میلادی عرضـه
محصـوالت آروماتیـک بـه بـازار آسـیا رشـد کند و
کارخانههـای جدیـدی هم به مجمـوع کارخانههای
تولیدکننده محصوالت پتروشـیمی اضافه شـود .در
سـال جـاری کارخانههـای جدیـد تولیدکننـده
محصـوالت آروماتیـک در قـاره آسـیا فعالیـت خود
را آغـاز میکننـد و شـمار زیـادی از کارخانههـای
تعطیلشـده بـه چرخـه تولیـد بـاز میگردنـد و در
نتیجـه حجـم تولیـد بیشـتر میشـود.
پیشبینـی میشـود تـا انتهـای سـال جـاری
میلادی عرضـه پارازایلیـن از خاورمیانـه ،هنـد و
کشـورهای جنـوب شـرق آسـیا افزایش یابـد و این
مـازاد عرضـه وارد بـازار مصرف قاره آسـیا شـود .به
تعبیـر بهتـر رشـد عرضـه محصـوالت پتروشـیمی
تولیـد خاورمیانه و آسـیا روی میـزان عرضه و تقاضا
در دیگـر قارههـا تاثیـری نـدارد.
افزایـش تولیـد بنـزن بـه دلیـل افزایـش تقاضـا
بـرای مشـتقات پاییندسـتی آن از قبیـل فنـول،
اسـتون ،کاپروالکتام و اسـتایرون منومر باعث ایجاد
مـازاد عرضـه نمیشـود ،بلکـه افزایـش مصـرف بـه
جـذب این تولید مـازاد خواهد انجامیـد و تعادل در
بـازار همچنان حفظ میشـود .در  11ماه اول سـال
قبـل متوسـط اختالف هر تـن بنزن با نفتـا در بازار
آسـیا برابـر بـا  232/06دالر امریـکا بود که نسـبت
بـه مـدت مشـابه سـال قبـل  ۱۷درصد رشـد کرد.
هزینـه سربهسـری تولیـد این محصول پتروشـیمی
در سـال  ۲۰۱۶مسـاوی  ۱۲۰تـا  ۱۵۰دالر به ازای
هـر تن اعالم شـده بـود و با قیمت واقعـی محصول
در بازار فاصله زیادی داشـت .طی دو سـال گذشـته
بـه دلیـل قیمت پاییـن نفتا در بـازار جهانـی تولید
بنـزن در کارخانههـای آسـیایی  ۱۰۰درصد نسـبت
بـه قبـل رشـد کـرد .در سـال جـاری کـره جنوبـی

بزرگتریـن صادرکننـده بنزن در قاره آسـیا خواهد
بـود و چیـن هـم بـه عنـوان بزرگتریـن خریـدار
بنـزن و دیگـر مشـتقات پتروشـیمی در قـاره آسـیا
باقـی میمانـد .انتظار مـیرود حجم صـادرات بنزن
از کـره جنوبـی بـه  ۲/۲تـا  2/5میلیـون تن برسـد
کـه  ۱۰تـا  ۲۵درصـد نسـبت بـه سـال قبـل از آن
رشـد خواهد داشـت .در سـال جاری ظرفیت تولید
بنـزن در قـاره آسـیا و خاورمیانـه  2/17میلیون تن
در سـال رشـد میکنـد و بـه دلیـل آغـاز تولیـد در
کارخانههـای جدیـد ،حجـم تولیـد بنـزن در قـاره
آسـیا بـا تجربـه رشـد 5/1درصدی نسـبت به سـال
قبـل از مـرز  19/63میلیـون تن در سـال میگذرد.
امـا عرضه محصـوالت آروماتیـک از کارخانههای
ً
قبلا تعطیـل شـده
جدیـد یـا کارخانههایـی کـه
بودنـد و هماکنـون بـه چرخـه تولیـد بازگشـتهاند
بـه نفـع کشـورهای واردکننده اسـت .چیـن یکی از
بزرگترین واردکنندههاسـت ولی شـرایط اقتصادی
داخلی این کشـور باعث شـده وضعیـت آن متفاوت
باشـد .ارزش پایین یوان در بازار جهانی سـبب شـد
قیمـت تمامشـده محصـوالت آروماتیـک وارداتـی
بـه ایـن کشـور افزایـش یابـد و تقاضـا بـرای آنهـا
کمتر شود.
امـا سـوال اصلـی ایـن اسـت کـه تاثیـر کاهش
تولیـد نفـت روی بازارهـای پاییندسـتی چیسـت؟
کشـورهای تولیدکننـده نفـت تصمیـم گرفتنـد
میـزان تولید نفـت را  1/8میلیون بشـکه در هر روز
کاهـش دهنـد و ایـن تصمیم هـم روی حجم تولید
محصـوالت پتروشـیمی در دنیـا و هـم قیمـت آن
در بـازار جهانـی تاثیـر خواهد گذاشـت ولـی اینکه
تاثیـر مذکـور چگونـه اسـت و تا کـی در بـازار باقی
میماند سـواالتی اسـت که پاسـخ دقیقـی در مورد
آنهـا وجود نـدارد.
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گزیده نشستها

گزیده نشستها

ضرورت ایجاد نهادی متمرکز برای حل چالشهای برنامه ششم توسعه

الزامات اهدافهشتگانه
احمد کفاشی
رئیس امور انرژی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
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در فرآیند تدوین برنامه ششم ابتدا وضعیت موجود و
چالشها شناسایی شده و با استفاده از آنها به تدوین
اهداف ،راهبردها ،سیاستها و اقدامات اجرایی اقدام
شده است .به طور کلی در بخش نفت و گاز و برق
هشت هدف کلی در برنامه ششم تدوین شده است
و مطابق آنها ،راهبردهای کلی و سیاستهای اجرایی
تفکیک شدهاند که البته با توجه به واقعیتهای صنعت
نفت و گاز کشور برای اجرایی شدن با چالشهایی
همراه است.
هدف نخست برنامه ششم افزایش بهرهوری و
کاهش شدت مصرف انرژی در کشور و بهینهسازی
مصرف آن است .هدف دوم این برنامه افزایش
استفاده بهینه از منابع و ظرفیتهای بخش انرژی
برای حداکثرسازی ارزش افزوده در زنجیره تولید
کشور و افزایش صادرات نفت و فرآوردههای نفتی و
کسب منافع ارزی بیشتر است .سومین هدف برنامه
ششم توسعه ،حداکثر کردن تولید و بهرهبرداری از
میدانهای مشترک نفتی و گازی با تاکید بر توسعه
میدان پارس جنوبی و غرب کارون است .بر این اساس
تا اواسط برنامه ،یعنی سال  ،13۹۷تولید گاز از میدان
پارس جنوبی باید به حداکثر برسد .همچنین تا پایان
برنامه ششم ،توسعه تمام میدانهای مشترک نفتی
مورد هدف قرار گرفته است.
هدف چهارم حفظ و ارتقای جایگاه کشور در
بازارهای جهانی و منطقهای انرژی است .هدف بعدی
افزایش خوداتکایی در توسعه و کاربرد فناوریهای
پیشرفته با دانشبنیان کردن حوزه انرژی است.
ششمین هدف در برنامه بعدی توسعه ،ارتقای امنیت
عرضه انرژی مطمئن ،پایدار و با کیفیت مناسب است.

هفتمین هدف افزایش بازیافت و کاهش هدررفت در
تولید و مصرف انرژی با رعایت مالحظات استانداردهای
زیستمحیطی است که مهمترین راهبرد آن افزایش
حداقل یک درصد به ضریب بازیافت نفت خام کشور
تا پایان برنامه ششم است.
این هدف در حالی در نظر گرفته شده است که
طی سالهای گذشته در راستای افزایش بازیافت
تقریباً اقدام چشمگیری صورت نگرفته است .قرار
است در برنامه ششم انواع روشهای ازدیاد برداشت
و انواع روشهای افزایش بازیافت نفت خام مورد توجه
قرار گیرد .اما به نظر نمیرسد تمام این پروژهها تا
پایان برنامه به اتمام برسد بلکه تنها بخشی از آنها
اجرایی خواهد شد.
اما هدف آخر حوزه نفت و گاز در برنامه ششم،
کارآمد کردن ساختار سازمانی تولیدکنندگان و
عرضهکنندگان انرژی کشور متناسب با ساختار
شرکتهای پیشرو در این عرصه است .این هدف نیز
در حالی است که میدانیم بخش حاکمیتی و بخش
تصدیگری بهصورت صد درصد منفک از یکدیگر
نیستند .در موارد زیادی مداخالتی در این زمینه
وجود دارد ،بنابراین اهداف اینچنینی که در برنامه
پنجم نیز وجود داشت اجرایی نشد.
اما اهداف کمی بخش نفت و گاز در برنامه ششم
توسعه به این ترتیب است که در انتهای این برنامه،
حداقل  15درصد شدت مصرف انرژی کاهش پیدا
کند؛ یعنی بهطور متوسط ساالنه سه درصد.
ظرفیت تولید نفت خام که در سال  1394حدود
 ۳/۹میلیون بشکه بوده است طبق برنامه باید به 4/7
میلیون بشکه در روز برسد .تولید میعانات گازی با
توسعه همه فازهای پارس جنوبی از  528هزار بشکه
در روز باید به یکمیلیون و  ۱۲هزار بشکه در روز و
تولید گاز غنی نیز به هزار و  ۲۷۸میلیون مترمکعب
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در روز برسد.
تولید نفت خام از میدانهای مشترک از  ۲۲۱هزار
بشکه در روز در سال  ،1394طبق برنامه باید تا پایان
برنامه ششم به  ۱/۸۰میلیون بشکه برسد و تولید گاز
از میدان مشترک پارس جنوبی نیز در انتهای برنامه
باید  ۷۵۰میلیون مترمکعب در روز باشد .صادرات
نفت خام و میعانات گازی نیز از  1/584بشکه در
روز به  ۲/۴۷۲میلیون در روز میرسد .صادرات گاز
طبیعی نیز تقریباً جزو شاخصهایی است که رشد
چندین برابر دارد.
در بحث انتقال و توسعه فناوریهای تولید و ازدیاد
برداشت 50 ،مخزن در برنامه مورد توجه قرار گرفته
است .خوراک پاالیشگاهها در نفت خام تغییر چندانی
نمیکند و در بخش میعانات گازی ،باید از  ۵۰هزار
بشکه فعلی به  ۸۹۰هزار بشکه برسد .افزایش ضریب
بازیافت که در حال حاضر تقریباً ناچیز یا صفر است ،به
یک درصد در طول برنامه میرسد که موجب افزایش
چیزی حدود هفت میلیارد بشکه ذخایر قابل استحصال
میشود .تولید بنزین با استانداردهای یورو چهار نیز
طبق برنامه افزایش پیدا میکند.
برای اجرای طرحهایی که به آنها اشاره شد (و
برخی نیز مورد اشاره قرار نگرفتند) منابع مالی مورد
نیاز حدود  ۱۳۴میلیارد دالر برآورد شده که حدود ۶۱
میلیارد دالر آن قرار است از منابع داخلی شرکت ملی
نفت و شرکتها تامین شود .البته این برآورد مربوط
به زمانی است که قیمت نفت حدود  ۸۰تا  ۸۵دالر
بود ولی در حال حاضر با کاهش قیمت نفت ،این عدد
نصف شده است .با استفاده از تسهیالت مالی خارجی و
فاینانسها و بیع متقابل و روشهای جدید قراردادهای
نفتی پیشبینی میشود که سرمایهگذاری در این
بخش به حدود  ۵۰میلیارد دالر برسد.
از محل منابع صندوق توسعه از بخش خصوصی هم
حدود  ۱۷میلیارد دالر و بازار سرمایه ،صندوق پروژه،
اوراق مشارکت ارزی و ریالی حدود  ۶/۲میلیارد دالر
نظر گرفته شده است تا در مجموع  ۱۳۴میلیارد دالر
پیشبینی سرمایهگذاری طرحهای نفت و گاز در برنامه
ششم محقق شود.

اما چالشها و تنگناهایی در مسیر این اهداف
شناسایی شده است ،مانند باال بودن شدت انرژی
در ایران در مقایسه با سایر کشورهای توسعهیافته،
سوزاندن بخش عظیمی از گازهای همراه ،برداشت
کمتر از میدانهای مشترک نفت و گاز نسبت به
کشورهای همسایه ،رشد بیرویه مصرف انرژی و لزوم
واقعی کردن قیمت حاملها .چالش بعدی عدم توان
مالی شرکتهای بخش انرژی در بازپرداخت بدهیهای
خود و روند افزایش بدهیهاست.
در حال حاضر در بخش نفت حدود  ۵۲میلیارد
دالر بدهی انباشته وجود دارد .الگوی پاالیشی
مناسب در پاالیشگاههای موجود در کشور نداریم
و تلفات در بخشهای تولید ،تبدیل و عرضه انرژی
در کشور زیاد است .نبود سازوکارهای مناسب بازار
در عرضه محصوالت انرژی ،محدودیت در دسترسی
به منابع مالی بینالمللی ،محدودیت در دسترسی
به فناوریهای نوین ،سهم بسیار اندک انرژیهای
تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور و بسیاری چالشهای
دیگر وجود دارند که میتوانند مانع تحقق برنامههای
تعیینشده شوند.
سخن آخر اینکه برای رفع این مشکالت ،ایجاد یک
نهاد متمرکز تصمیمگیر و سیاستگذار در بخش انرژی
کام ً
ال ضروری است .در حال حاضر این خأل باعث شده
است بر سیاستگذاریها و خطمشیها در بخشهای
مختلف تولید ،توزیع و مصرف انرژی تمرکز وجود
نداشته باشد.
نبود سازوکارهای مناسب بازار در عرضه
محصوالت انرژی ،محدودیت در دسترسی
به منابع مالی بینالمللی ،محدودیت در
دسترسی به فناوریهای نوین ،سهم بسیار
اندک انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی
کشور و بسیاری چالشهای دیگر وجود
دارند که میتوانند مانع تحقق برنامههای
تعیینشده شوند.
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گزیده نشستها

الزامات وجود یک رگوالتوری در بخش انرژی چیست؟

یک داور مستقل
احمد داوودی
عضو شورای رقابت
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اولیـن بـار در پیشنویـس الیحـه برنامه چهـارم ایده
شـکلگیری نهـاد مسـتقل تنظیـم مقـررات مطـرح
شـد .امـا در ایـن الیحـه تنهـا انـرژی مدنظـر نبـود،
مسـاله بـه طـور کلـی مطـرح شـد کـه محقق نشـد
و تنهـا در بخـش مخابـرات شـکل گرفـت .ایـن نهاد
تاکنـون نیـز در حـال فعالیت اسـت .برخـی عملکرد
بخـش مخابـرات را تجربـه ناموفقـی میداننـد .امـا
بـه نظـر مـن ایـن بخـش ناموفـق و شکسـتخورده
نیسـت هرچنـد بـا وضعیـت مطلـوب فاصلـه زیادی
دارد .همچنیـن میتـوان بـه تشـکیل بـازار بـرق
ایـران از سـال  1382بـه عنوان تالشـی بـرای ایجاد
یکنهـاد مسـتقل تنظیم مقـررات اشـاره کـرد .بین
این دو نهاد ،مخابرات موفقیت بیشـتری داشـته چرا
کـه بخش مخابرات یـک جایگاه قانونی نیـز دارد که
قـدرت بیشـتری بـه آن داده ،امـا بازار برق بـه ابتکار
دوسـتان و در وزارت نیـرو تشـکیل شـده اسـت.
بعـد از برنامـه چهارم ،سـال  1387قانـون اجرای
سیاسـتهای کلـی اصـل  44قانـون اساسـی بـه
تصویـب رسـید کـه فصـل نهـم ایـن قانـون الیحـه
مجزایـی بـود .در فصـل نهـم ،نهـادی به نام شـورای
رقابـت تعریـف شـد کـه بـه لحـاظ قانونـی تعریـف
جامعـی داشـت .اما مـاده  59فصـل نهم اجـازه داده
کـه نهـاد «تنظیمکننـده مقررات بخشـی» بـا دادن
بخشـی از اختیـارات شـورای رقابت به وجـود آید اما
متاسـفانه تاکنـون موفق به تشـکیل هیچ نهـادی از
ایـن طریـق نشـدهایم.
در حـال حاضـر در سـطح جهانـی نهـادی بـه
عنـوان کنفدراسـیون رگوالتورهـای انـرژی فعـال
اسـت کـه حـدود  320عضـو دارد ،یعنـی حداقـل

 320نهـاد رسـماً در کشـورهای دنیا وجـود دارد که
اتحادیههایی را تشـکیل دادهاند و یک کنفدراسـیون
از اینهـا تشـکیل شـده اسـت .ایـن مجموعـه نشـان
میدهـد کـه در دنیـا تا چه حـد این ایـده جلو رفته
در حالـی کـه مـا بسـیار از آن عقـب هسـتیم.
در حـال حاضر  157شـرکت؛  89شـرکت دولتی
و  68شـرکت غیردولتی در بخش انرژی کشـور فعال
هسـتند کـه عمدتاً بـه ویـژه دولتیها انحصـاری کار
میکننـد .ارزش گـردش مالـی این مجموعه سـاالنه
بـا قیمتهـای رایـج ،حـدود  24میلیارد دالر اسـت.
ولـی ارزش واقعـی کار ایـن  157شـرکت منهـای
باالدسـتی نفـت و صـادرات نفـت خـام و گاز حـدود
 77میلیـارد دالر بـا قیمتهـای فعلی جهانی اسـت.
ایـن ارقـام ابعـاد کار ایـن شـرکتها را تـا حـدودی
نشـان میدهـد .از گذشـته تاکنون نیـز دو وزارتخانه
نفـت و نیـرو و برخـی شـرکتهای تابعهشـان کـه
در بـازار انـرژی کشـور فعالانـد ،بـه تنظیـم قوانین،
مقـررات و روابـط میپردازنـد .این نشـان میدهد که
شـرکتهای تابعـه ایـن دو وزارتخانـه کـه خودشـان
فعـال بـازار هسـتند ،تنظیمکننـده نیز هسـتند .این
اشـکال مهمـی اسـت .ویژگـی دیگـر وضـع موجـود
مـا ،تعییـن قیمتهـا از سـوی دولـت یـا شـورای
اقتصـاد اسـت .دو وزارتخانـه نفـت و نیـرو در وجـه
غالـب مدافـع یـا توجیهگر شـرکتهای دولتـی تابع
خودشـان هستند .این پدیدهای اسـت که همه از آن
مطلعانـد و قابـل کتمان نیسـت.
حـاال بایـد دیـد چـه ضرورتـی برای شـکلگیری
نهادهـای مسـتقل وجـود دارد؟ از ایـن مقطع به بعد
بخـش خصوصـی در حـال پاگیـری اسـت .از سـوی
دیگـر سـرمایهگذاری داخلـی و خارجـی در حـال
تقویـت اسـت .در فضـای جدیـد سـرمایهگذاری یـا
جلـب سـرمایه ،اطمینانهـای بسـیار بیشـتری الزم
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دارد .در سـمت عرضـه ،سـه عامـل بسـیار ضـروری
اسـت :شـفافیت ،ثبات و دسترسـی .اگر کسی بخواهد
در بخـش عرضه انرژی فعالیت کند و سـرمایه بیاورد،
نیازمنـد ثبـات مقـررات ،وضعیـت و دسترسـیها بـه
خصـوص بـه شـبکههای زیرسـاختی اسـت .امـا در
سـطح تقاضا توسـعه کشـور حداقل به سه مولفه مهم
نیـاز دارد :شـرایط منصفانـه ،امنیت عرضـه و کیفیت.
ایـن شـش مولفـه در سـمت عرضـه و تقاضـا نشـان
میدهـد کـه مـا بایـد یکنهاد مسـتقل بـرای تنظیم
مقررات داشـته باشـیم.
امـا ایـن نهـاد خـود بایـد الزاماتـی داشـته باشـد.
یکـی از ایـن ویژگیهـا ضرورت اسـتقالل نهاد اسـت.
اگـر اسـتقالل نهـادی را که تشـکیل میشـود به طور
کامـل نپذیریـم و بـه آن بهـا ندهیـم ،نمیتوانـد بـه
عنـوان یـک رگوالتـوری ضرورتهـا را به طـور واقعی
ایجـاد کنـد .رگوالتورهـا در سـطح جهانـی شـباهت
زیـادی بـه هـم دارند .اسـتقالل نیـز به این معناسـت
که آنهـا نهادهای ضدانحصار یـا تنظیمکننده مقررات
هسـتند .اسـتقالل آنها به بهکارگیری افراد متخصص
و باتجربه هر صنعت یا رشـته بسـتگی دارد و سـپس
بـه این افراد از طرف باالترین مقامات کشـور -مث ً
ال در
سـطح وزرا یا حتـی رئیسجمهور -حکـم و اختیارات
داده میشـود و بیشـتر آنها قابلیت خلعشـدن ندارند.
یعنـی آنقـدر قـدرت میگیرنـد که تـا آخـر دورههای
خودشـان به صورت مسـتقل به فعالیتشـان مستق ً
ال
ادامـه میدهنـد .در واقـع پـس از تعریـف اختیـارات
آنهـا ،وزارتخانههـا یـا دسـتگاههای دولتـی نمیتوانند
اختیاراتشـان را محدود کننـد و وزارتخانهها نیز اجازه
ندارنـد در برابـر ایـن اختیـارات ،نهـاد مـوازی ایجـاد
کننـد که ایـن اهمیت بسـیاری دارد.
در کشـور مـا بـرای شـکلگیری چنیـن نهـاد
مسـتقلی راه همـواری وجـود نـدارد .شـمولیت همه
جنبههـای اصلـی و مرتبـط انـرژی برایمـان بسـیار
بااهمیت اسـت .به طـور مثال در حـال حاضر هریک
از دو وزارتخانـه نفـت و نیـرو آمادگی ایجـاد این نهاد
را دارنـد ،امـا به شـرط اینکـه در محدوده خودشـان
باشـد .ایـن موضـوع اشـکاالتی نیـز دارد .اگـر یـک

نهـاد در درون وزارت نفـت و نهـاد دیگـری نیـز در
وزارت نیـرو تشـکیل شـود ،طبیعتـاً حـد فاصـل یـا
نقطـه مشکلزایشـان تامیـن سـوخت خواهـد بـود.
چـرا کـه در نیـروگاه تنهـا کاری کـه انجام میشـود
تبدیـل انـرژی اسـت در حالی که انـرژی اولیه آن در
جـای دیگـری تنظیـم مقررات شـده اسـت .بنابراین
تشـکیل دو نهـاد در دو وزارتخانه امکانناپذیر اسـت
و ضـروری اسـت تنهـا یکنهـاد وجود داشـته باشـد
امـا میتواند کمیسـیونهای تخصصی داشـته باشـد.
ایـن نهـاد رگوالتـوری مسـاله انـرژی ،تبـادالت و
تعاملات دو وزارتخانـه را بـا هـم هماهنـگ میکند
و دو دسـتگاه مسـتق ً
ال درباره مسـائل بحـث و اعمال
اختیـار نمیکننـد.
امـا اختیـارات و دامنـه فعالیـت نیـز بسـیار مهـم
اسـت کـه مـواردی از آن در زیـر آمـده اسـت.
تعییـن مقـررات مربـوط بـه تعاملات فنـی و مالی
بیـن شـرکتهای فعـال در بـازار انـرژی
اعطای مجوز فعالیت
نظـارت بـر قیمتهـا؛ اعم از اینکـه در معامالت بین
خـود شـرکتهای فعـال در بـازار انـرژی باشـد یـا در
قیمتهـای نهایـی .در بعضـی کشـورها قیمتگذاری
یـا دسـتورالعمل قیمتگـذاری به خصـوص تعامالت
بیـن شـرکتهای فعـال در بـازار انـرژی قطعـاً باید از
طریـق این نهاد باشـد.
نظـارت بـر رفتـار غیرتبعیضآمیز و دسترسـیها به
خصـوص در شـبکههای انتقال بـرق و گاز و فرآورده و
نفت خام و . ...بسـیاری از دسـتگاهها اجازه دسترسـی
را روی کاغـذ میدهنـد ،امـا در عمـل بـه صـورت
تبعیضآمیـزی اجـازه دسترسـی و عبـور میدهند.
نظارت بر کیفیت و حقوق مصرفکننده
داوری و حل اختالف بین فعاالن بازار
در حال حاضر  157شرکت 89 ،شرکت دولتی
و  68شرکت غیردولتی در بخش انرژی کشور
فعال هستند که عمدت ًا به ویژه دولتیها
انحصاری کار میکنند.
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جایگاه ایران در روند اصالحات شرکتهای ملی نفت جهان

الزام به اصالح
مهدی میرمعزی
مدیرعامل گسترش انرژی پاسارگاد
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دو دهـه بعـد از ملی شـدن نفـت (دهـه  1990و آغاز
سـال  )2000در بسـیاری از کشـورهای دارای منابـع
نفتی ،با مشـخص شـدن فسـاد و ناکارآمدی سیستم
دولتـی ،موج خصوصیسـازی شـرکتهای ملی نفت
آغـاز شـد .در حال حاضر شـرکتهای نفتـی از لحاظ
مالکیـت دولتـی و خصوصـی به سـه دسـته تقسـیم
میشـوند؛ در کشـورهایی ماننـد ایـران ،ونزوئلا،
عربسـتان ،عراق ،کویـت ،امارات ،نیجریه ،قزاقسـتان،
قطـر و ...کـه ذخایـر خیلـی بـزرگ و اقتصاد وابسـته
ً
کاملا دولتـی
بـه نفـت دارنـد شـرکتهای نفتـی
هسـتند .در کشـورهایی مانند روسـیه ،چیـن ،هند و
نروژ بخشـی از سـهام شـرکتها به بخـش خصوصی
واگـذار شـده اسـت و برخـی شـرکتها ماننـد لـوک
ً
کاملا خصوصی هسـتند.
اویـل روسـیه نیز
در ارزیابـیای کـه از سـوی دانشـگاه Dundee
اسـکاتلند و با سرپرسـتی پروفسـور اسـتیونس انجام
گرفته ،این مسـاله درباره پنج شـرکت بررسـی شـده
اسـت .پرسـشهای اصلـی ایـن ارزیابـی عبارتنـد از
اینکـه عملکـرد تجـاری و تولیـد در ایـن شـرکتها
تـا چـه انـدازه اثربخـش و پایدار انجـام میشـود؟ آیا
جایگزینـی ذخایر به شـکل اثربخش انجام میشـود؟
این شـرکتها در بخش پاییندسـتی چـه میکنند؟
آیـا منابـع نقدینگی آنها متنوع اسـت؟ بحـث توانایی
مشـارکت بـرای کار بـا شـرکا هـم مطـرح اسـت.
اینکـه فنـاوری چقـدر توسـعه پیـدا کـرده اسـت؟
سـرمایهگذاری در خارج از کشـور چقدر بوده اسـت؟
بـه عنـوان یـک شـرکت تجـاری چقـدر اسـتقالل
تجـاری دارد؟ ایـن شـرکت نفـت اسـتقالل بودجهای
دارد یـا خیـر؟ مسـائل زیسـتمحیطی را چقـدر

رعایـت میکند؟ آیا منابع انسـانیاش خـوب آموزش
میبیننـد؟ بـه شـکل مناسـب اسـتخدام میشـوند؟
کیفیـت کارکنـان در چـه حدی اسـت؟
بـا تقسـیم ایـن عوامـل بـه جزئیـات بیشـتر و
اسـتفاده از روش دلفـی بـرای مصاحبههـا بـه ایـن
نتایج رسـیدند که عربسـتان عملکرد بهتری در میان
سـایر کشـورها داشـته اسـت ADNOC .ابوظبی دوم،
سـوناتراک سـوم و شـرکت ملـی نفـت ایـران چهارم
شـدهاند کـه بـه  KRCسـودان کـه رتبـه آخـر را بـه
دسـت آورده بسـیار نزدیـک اسـت.
در نهایـت با نگاهـی به عملکرد شـرکتهای ملی
نفـت در سـطح جهانـی میتـوان آنهـا را از دو منظـر
«سـازمان بخـش نفـت» و «کارایـی» مـورد ارزیابـی
قـرار داد و اینگونـه نتیجهگیـری کـرد کـه سـازمان
بخـش نفت هر چه انحصاریتر باشـد (حتـی اگر این
انحصار طبق مقررات نیز باشـد) ،کارایی شـرکتهای
ملـی نفت در دنیا کمتر میشـود .اگـر محیط رقابتی
باشـد (هر چند تحت یک مقررات مشـخص) ،کارایی
بیشـتر میشـود و در صورت وجـود رقابت بـازار آزاد،
کارایـی بـه باالترین حـد خود خواهد رسـید.
همچنیـن تقسـیم کار در بخـش نفـت در سـطح
ملـی باید بر سـه پایه اسـتوار باشـد .وزارتخانهها باید
سیاسـتگذاری کننـد ،اسـتراتژی و عملیات از سـوی
شـرکتهای ملـی و بینالمللـی نفت تدویـن و انجام
شـود کـه همان بحـث تصـدی اسـت و رگوالتورهای
مسـتقل هـم باید پایه سـوم باشـند .در بعضـی موارد
وظایـف رگوالتوری به خود وزارت واگذار شـده اسـت
امـا در بسـیاری مـوارد نیـز ماننـد ایـران ایـن وظیفه
ً
عملا بـه شـرکت ملـی نفـت سـپرده شـده اسـت،
هرچنـد همـگان بر ایـن باورند که ایـن روش صحیح
نیست .
در ایـن میان شـرکتهایی که خصوصی شـدهاند
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یـا حداقل بـه صورت خصوصـی رفتـار میکنند (مثل
شـرکتهای چینـی ،هنـدی ،مالزیایـی ،برزیلـی)،
تقریبـاً ماننـد شـرکتهای بینالمللـی بـه پروژههـای
بینالمللـی ورود کـرده ،شـرکتهای خارجـی را
خریـداری و بعضـاً ادغـام میکنند که با ایـن اقدامات،
کاراییهایشـان باالتـر رفتـه اسـت.
بـا نگاهـی بـه عملکـرد بینالمللـی شـرکتهای
ملـی نفـت مشـخص میشـود کـه تجاریسـازی
ایـن شـرکتها از طریـق واگـذاری بخشـی از سـهام
بـه بخـش خصوصـی بـه ویـژه در بـازار بـورس رقـم
میخـورد کـه بـه طـور مشـخص بـه افزایـش
کاراییشـان منجـر میشـود .موضـوع دیگـر اینکـه
در هـر کشـوری کیفیـت روابط سیاسـی ،اجتماعی و
سـاختارهای قانونـی اثـر بیشـتری بر کارایی شـرکت
ملـی نفـت دارد تـا عملکـرد خـود آن شـرکت .ایـن
مسـاله اهمیـت ویـژهای دارد در حالـی کـه شـاید تا
بـه امـروز در ایـران کمتـر به آن توجه شـده اسـت و
بیشـتر مسـائل در پاییـن بـودن کارایی شـرکت ملی
نفـت را بـه خـود آن نسـبت میدهند .در مـورد نحوه
اداره شـرکتهای ملـی بیـان میشـود کـه حضـور
افـراد حرفهای مسـتقل از دولت ،روشهـای فرآیندی
نهادینهشـده ،چابکـی در فرآیندهـای تصمیمسـازی
و اسـتقالل مالـی در کارایـی شـرکتها بسـیار موثـر
اسـت .این در حالی اسـت کـه مداخلات و کنترلها
در شـرکتهای ملی نفتی که اقتصادشـان وابسـتگی
بیشـتری بـه درآمدهـای نفتـی دارد بسـیار بیشـتر
اسـت و بـه تبـع آن کارایـی کاهـش پیـدا میکنـد.
ایجـاد محیـط رقابتـی در عملکـرد بیشـتر
شـرکتهای ملـی نفت نقش کمرنگـی دارد مگر اینکه
روشـی بـرای اندازهگیـری کارایـی شـرکت ملـی نفت
وجود داشـته باشـد .به خصوص در کشـورهایی مانند
ایـران کـه بازارهـای سـرمایه ،بازارهـای رشـدیافتهای
نیسـتند و بـازار تحـت تاثیر مسـائل هیجانـی و روانی
قـرار میگیـرد .همچنیـن در شـرکتهای ملـی نفتی
کـه وظیفـه رگوالتـوری را خود بـر عهـده دارند زمینه
بـروز فسـاد و عـدم کارایی تقریبـاً عمومیـت دارد.
در نهایـت همانگونـه کـه در مـورد ایـران بحـث

شـد ،تمرکز اصلی بـر فعالیت در حوزه ملی بـوده و در
راسـتای اهـداف تجـاری کار زیـادی صـورت نپذیرفته
اسـت .بایـد تعادلی بیـن اهداف تجـاری و ملـی ایجاد
شـود .بـرای اینکه بتـوان تجاریتـر عمل کـرد باید به
ایجـاد هیاتمدیـره مسـتقل ،تعریف روشهـای کاری
سـادهتر و سـهلتر و انتشـار آمـار و شـفافیت بیشـتر
توجـه ویژهای کـرد .برای این منظور بایـد از روشهای
خـاص بـرای اندازهگیـری کارایـی شـرکت ملـی نفت
ایـران اسـتفاده کرد.
همچنیـن باید اقدامات موازی برای تغییر سـاختار
سـازمانی ایـن شـرکت از وظیفـهای بـه داراییمحور را
معمـول داشـت زیـرا در شـرکتهایی کـه بـه صورت
وظیفـهای سـازماندهی شـدهاند ،زمینـه لوثشـدن
مسـوولیت بـه صـورت ذاتی وجـود دارد.
همچنیـن داشـتن بودجـه قابـل پیشبینـی و
مسـتقل از مشـکالت دولتـی بـرای شـرکتهای ملی
نفـت ،امـری حیاتی تلقی میشـود .شـرکت ملی نفت
ایـران مسـوول توسـعه صنعت نفت کشـور اسـت و از
ایـن طریـق بخـش عمـدهای از درآمدهـای دولـت و
صندوق توسـعه ملی کشـور را تامین میکند .بنابراین
باید سـازوکار مالی و بودجهای آن را به گونهای تعیین
کـرد که درگیر مشـکالت جاری دولت نباشـد و بتواند
منابـع الزم را بـرای سـاختن آینده کشـور تامین کند.
قرارگیـری در معـرض رتبهبنـدی اعتبـاری نیـز بـرای
جـذب منابع مالـی خارجی الزم اسـت.
نکتـه آخر اینکـه ایجاد رقابت محدود بین شـرکت
ملـی نفـت و سـایر شـرکتهای خصوصـی داخلـی و
خارجـی ،بـرای کارآمدتـر کـردن شـرکت ملـی نفـت
الزم اسـت .این کار شـاید بـا ایجاد شـرکتهای E&P
کـه اخیرا ً در قالب قراردادهای  IPCمطرح شـده اسـت
عملی باشـد.
در مورد ایران ،تمرکز اصلی بر فعالیت در حوزه
ملی بوده و در راستای اهداف تجاری کار زیادی
صورت نپذیرفته است .باید تعادلی بین اهداف
تجاری و ملی ایجاد شود.

37

گزیده نشستها

عملکرد برنامه پنجم و چشمانداز آینده اکتشاف در کشور

سرچشمهنفت
سیدصالح هندی
مدیر امور اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
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بررسـی عملکـرد اکتشـاف در برنامـه پنجسـاله
پنجـم و همچنیـن برنامـه اکتشـاف نفـت و گاز در
افـق  1440بـر اسـاس برنامههـای راهبـردی ابالغی
وزیـر نفـت ،میتوانـد جایـگاه اکتشـاف در زنجیـره
باالدسـتی و چالشهای آن را مشـخص کنـد .بر این
اسـاس برنامـه ابالغـی شـامل سـه بخـش میشـود
کـه به وسـیله وزیـر (به عنـوان رئیس شـورای عالی
اکتشـاف) تهیـه و ابلاغ شـده اسـت .اولویتهـای
اکتشـافی ،ضرورتهـای حداقلـی و راهبردهـای
اجرایـی سـه موضوعـی هسـتند کـه در ایـن سـند
ترسـیم شـده اسـت.
زنجیـره ارزش باالدسـتی صنعـت نفـت دارای
چهـار حلقـه اصلی اسـت کـه عبارتنـد از :اکتشـاف،
ارزیابـی ،توسـعه و تولید ،که اکتشـاف حلقه اول این
زنجیـره و بـه عبارتـی اولیـن گام تمـام فعالیتهـای
مرتبـط بـه نفـت و گاز در باالدسـت و پاییندسـت
اسـت .اکتشـاف در پنـج گام اصلـی انجـام میشـود؛
مطالعـات زمینشناسـی و ژئوشـیمی ،مطالعـات و
عملیـات ژئوفیزیک ،بررسـیهای اکتشـافی در محل
چـاه ،حفـاری و ارزیابـی فنی و اقتصـادی .آنچه مهم
اسـت این اسـت که فرآیند اکتشـاف فرآیندی بطئی
و آرام اسـت و بـهطـور معمـول پنـج تـا هفت سـال
بـه طـول میانجامد و نباید به شـکل زمینـهای برای
ایجـاد اشـتغال در کوتاهمـدت بـه آن نـگاه کـرد .بـه
همیـن خاطر مسـتلزم برنامهریزی دقیـق ،بلندمدت
و باثبـات اسـت کـه در وضعیـت فعلـی کشـور کار
دشـواری اسـت و بایـد بـه آن توجه شـود.
بـه طور کلـی در برنامه پنجسـاله و در پنج سـال
گذشـته  9میـدان گازی جدیـد و  10میـدان جدید

نفتی در کشـور کشـف شـده و نـرخ جایگزینی نفت
و گاز هـم قابـل قبـول و خـوب بـوده اسـت .در ایـن
سـالها مخـزن جدیـد در بخـش گازی نداشـتهایم
و در بخـش نفتـی چهـار مخزن جدید کشـف شـده
اسـت و چهـار مـورد نیـز افزایـش حجـم در بخـش
نفـت داشـتهایم .بـه عنـوان مثـال در پرنـج (مخـزن
آسـماری) کـه یک میـدان جدید کشفشـده اسـت
حـدودا ً یـک میلیـارد بشـکه نفـت قابـل اسـتحصال
وجـود دارد .حفـاری عملکـرد خوبی داشـته و تقریباً
مطابـق با برنامـهای کـه پیشبینی شـده پیش رفته
اسـت ،ولـی متاسـفانه مدیریـت اکتشـاف چنـدان
موفـق نشـده در عملیـات ژئوفیزیـک برنامههایش را
اجـرا کنـد .طی چند سـال گذشـته به دلیـل کمبود
منابـع و بـه دلیـل اینکـه خروجیهـای اکتشـاف
زودبـازده نیسـت ،بودجـه ایـن بخـش کاهـش پیـدا
ً
مثلا در سـال  1392موفـق نشـدیم هیـچ
کـرد.
لرزهنـگاری سـهبعدی داشـته باشـیم و سـالهای
بعـد نیـز هـم از برنامه عقـب بودهایم .به ایـن ترتیب
زمانـی کـه در سـالهای  1392تـا  1394عملیـات
ژئوفیزیـک کاهـش پیـدا میکنـد یعنـی دادههـای
اولیـه مـورد نیـاز اکتشـاف کاهـش پیـدا میکنـد و
اثـرات آن را بایـد پنـج سـال دیگر به صـورت کاهش
کشـفیات نفـت و گاز مشـاهده کـرد.
در عملکـرد بلوکهای اکتشـافی تـا انتهای برنامه
پنجـم موفـق شـدیم  13بلـوک اکتشـافی را واگـذار
و  1/2میلیـارد دالر سـرمایه جـذب کنیـم .مجموعـاً
چیـزی نزدیـک بـه  1/6میلیـارد بشـکه نفـت قابـل
اسـتحصال و  16/6تریلیـون فـوت مکعـب گاز در
مجموعـه عملکـرد بلوکهـا کشـف شـده کـه رقـم
قابلتوجهـی اسـت.
امـا در مـورد برنامههای آتی اکتشـاف که شـامل
دو برنامـه پنجسـاله میشـود؛ اصلیتریـن شـاخص،
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سیاسـتهای راهبـردی ابالغی از سـوی وزیـر محترم
بـوده و اهـداف و برنامههـای مدنظـر شـرکت ملـی
نفـت مبنـا قـرار گرفته اسـت .سـعی شـده اسـت که
تمرکـز برنامههای اکتشـاف نفـت و گاز بر فعالیتهای
اکتشـافی مرزی باشـد .بـا در نظر گرفتـن محدودیت
منابـع مالـی ،ایجـاد تنـوع در تامیـن منابـع مالی نیز
در برنامـه پیشبینی شـده اسـت .در بعضـی بخشها
نیز بـا محدودیت ظرفیت عملیاتـی پیمانکاران مواجه
هسـتیم که بایـد برنامههایـی برای جـذب پیمانکاران
دیگر داشـته باشـیم.
نخسـتین سیاسـت راهبردی مربوط به اولویتهای
اکتشـافی در پنـج ناحیـه کشـور شـامل اکتشـاف گاز
در کپـه داغ در شـمال شـرق کشـور ،نفـت در میادین
مشـترک خلیـج فـارس ،نفت در دشـت آبـادان و غرب
و شـرق کارون ،نفـت در پـاوه در مـرز عـراق و دزفـول
شـمالی و جنوبـی اسـت .در دزفـول جنوبی قرار اسـت
بـه دنبـال گاز برای تزریق بـه میادین نفتی این منطقه
باشـیم .سـایر نواحـی نیـز اولویتهـای بعدی هسـتند
و کارهـای مطالعاتـی و جمـعآوری داده ژئوفیزیـک و
زمینشناسـی ،کـه نیازمنـد سـرمایه کمتـری اسـت،
انجام میشـود.
رهنمـود وزیـر در آخریـن شـورای عالی اکتشـاف
ایـن بـود کـه در برنامههـای آتـی وزارت نفـت حجـم
کشـفیات مهـم نیسـت بلکـه محـل آن دارای اهمیت
اسـت .یعنـی آنچـه میخواهیـم را در جایـی کـه
میخواهیـم کشـف کنیـم و اگر بـه احجام اکتشـافی
خـاص هم نرسـید اهمیتـی نـدارد .در برنامـه ابالغی،
بـرای نخسـتین بـار حفـر چاههـای توصیفـی و
تحدیـدی بـه عنوان یـک وظیفـه و تکلیـف در برنامه
اکتشـاف دیده شـده اسـت.
بـا نگـرش جدیـدی کـه در اکتشـاف در پیـش
گرفتـه شـده اسـت پروژههـا بـه صـورت جامـع و
یکپارچـه در نظـر گرفته شـدهاند .این رویکـرد جدید
در شـرکتهای بینالمللـی از پیش از  15سـال پیش
ایجـاد شـد .بـه ایـن صـورت کـه بـه جـای اینکـه در
جسـتوجوی محـل چـاه بگردنـد ،از حوزههـای
رسـوبی شـروع و مجموعـهای از چند میـدان را دنبال

میکننـد .در نتیجـه بعـد از انجـام مطالعـات جامع و
یکپارچـه بـه جای جسـتوجوی تکتک لوکیشـنها،
بـه چنـد لوکیشـن بـرای چـاه میرسـند .بـه ایـن
رویکـرد اصطالحـاً اکتشـاف حوزهمحـور میگوینـد.
در مورد با خزر و سـه اسـتانی که در حاشـیه خزر
وجـود دارنـد نیـز نظـر ایـن اسـت کـه در خـزر صرفاً
بـه دلیـل بحثهـای حاکمیتـی بایـد حضـور داشـته
باشـیم .چـرا که آبهـای خزر ،بـه علت عمیـق بودن
هزینـه و ریسـک بسـیار باالیـی بـرای اکتشـاف دارد
ضمـن اینکـه هزینههـای تولیـد در آنجـا نیـز بسـیار
باالسـت .یکـی از سـرفصلهای جدیـدی نیـز کـه بـه
تازگـی در دسـتور کار مدیریـت اکتشـاف قـرار گرفته
بحـث منابع هیدروکربـوری غیرمتعارف در سهشـاخه
هیدراتهای گازی ،نفت شـیل و گاز شـیل اسـت .این
پـروژه ،نتایج بسـیار خوبی دارد .بـرای مثال ما متوجه
شـدهایم کـه قطعـاً در دریـای عمـان منابـع هیدرات
گازی داریـم .بـا مطالعـات تکمیلـی و پیشبینیهایی
کـه صـورت گرفتـه اگر تا آخر برنامه پنجسـاله ششـم
یـک حفاری آنجا داشـته باشـیم میتوانـد یک تحول
عظیم ایجـاد کند.
مدیریـت اکتشـاف طی مراوداتـی که با دانشـگاهها
و چنـد شـرکت بینالمللـی داشـته ،در حـال تعریـف
نیازمندیهـای فنـاوری ،اصلاح الگوهـای مدیریتـی و
تصمیمگیـری اسـت .یکـی از پیچیدهتریـن کارهایـی
کـه در اکتشـاف وجـود دارد ایـن اسـت کـه دائمـاً در
معـرض تصمیمگیریهایـی بـا ریسـک بـاال هسـتیم
و بـه همیـن خاطـر شـدیدا ً ضـرورت دارد کـه ایـن
تصمیمگیریها سـاختارمند شـود .بایـد از نرمافزارها و
مدلهـای ریاضـی  MCDMیا مدلهـای تصمیمگیری
چندمتغیـره اسـتفاده کـرد و در پـی حداکثرسـازی
برونسـپاری و بازنگـری در سـاختار بـود.
در برنامههای آتی وزارت نفت حجم کشفیات
مهم نیست بلکه محل آن دارای اهمیت است؛
یعنی آنچه میخواهیم را در جایی که میخواهیم
کشف کنیم
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گزیده نشستها

تحوالت حملونقل چه تاثیری بر تقاضای نفت خواهد داشت؟

خودروهایسرنوشتساز
محمد مروتی
اقتصاددان و تحلیلگر بازار نفت
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یکی از موضوعات مهم در روند تقاضای نفت و
گاز ،تحوالت حوزه حملونقل است .در آمریکا حدود
 11میلیون بشکه نفت صرف حملونقل میشود
که معادل  ۸۱درصد کل انرژی مصرفی در بخش
حملونقل آمریکا و  ۲۳درصد کل انرژی مصرفی این
کشور است .آمار نشان میدهد تقاضای حملونقل
خودروهای سبک در آمریکا کم شده است .یعنی از
سالهای  2007و  2008و بعد از بحران جهانی رو به
کاهش داشته و پیشبینی میشود اینروند در آینده
همچنان ادامه داشته باشد .در تقاضای حملونقل سه
روند بسیار جدی وجود دارد که توجه به آنها اهمیت
ویژهای دارد .اولین روند مساله بهینگی مصرف سوخت
در حملونقل است .روند دوم ،خودروهای متصل و
روند سوم ،خودروهای خودران است.
اولین روند مساله ارتقای میزان مصرف سوخت در
حملونقل است .اولین جرقههای بهینهسازی مصرف
سوخت در دهه  70میالدی زده شد .تحریم نفت
اعراب علیه اسرائیل که منجر به افزایش شدید قیمت
نفت شد ،شوک بزرگی به آمریکاییها وارد کرد .پیش
از آن مساله سوخت برای مصرفکننده عادی غربی
چندان مطرح نبود اما بعد از شوک نفتی اعراب آنها
بسیار نگران ضربههای احتمالی آینده شدند .تحریم
نفتی اعراب که موجب رشد شدید قیمتها نیز شد
موجب شد عالوه بر انگیزههای سیاسی برای بهینگی
مصرف سوخت ،انگیزههای اقتصادی نیز به وجود آید.
نتیجه این شد که قوانین بسیار محکمی در مورد
میزان مصرف خودروهایی وضع شد که به اختصار
 1CAFEنامیده میشود.
نگاهی به روند مصرف سوخت در دهههای 70

و  80نشان میدهد با افزایش قیمتها در دهه
 70شاهد کاهش 20درصدی تقاضا برای نفت در
حوزه حملونقل بودهایم .در حال حاضر نیز با وجود
اینکه قیمت سوخت به نسبت  5یا  10سال پیش
کاهش یافته است ،وجود پیشرانههای دیگر باعث
افزایش مقررات در راستای کاهش مصرف سوخت
میشوند .به طور مثال پیش از این معاهده کیوتو
وجود داشت ولی به دلیل عدم توافق آمریکا و
چین جدی گرفته نمیشد .در کنفرانس پاریس
نگرانیهای محیطزیستی بسیار برجسته شده بود،
هرچند به نظر نمیرسید کشورهای مختلف به
خصوص آمریکا و چین به توافق برسند اما در نهایت
توافق ایجاد شد .توافق پاریس برای کاهش گازهای
گلخانهای ،منجر به وضع قواعد و قوانین بیشتری
در خصوص کاهش مصرف سوخت خودروها شد .به
عنوان مثال در حال حاضر قانونی در آمریکا وضع
شده که در سال  ،۲۰۲۵میزان مسافت طی شده
توسط خودروهایی که وارد بازار این کشور میشوند،
حداقل  22کیلومتر در هر لیتر باشد .نتیجه اینگونه
استانداردهای محکم کاهش میزان مصرف سوخت
خودروهای سبک خواهد بود .مصرف خودروهای
سنگین تابع قوانین دیگر میشود که از طریق EPA
(مشابه سازمان محیط زیست آمریکا) وضع میشود.
از اینرو پیشبینی میشود در عین اینکه تعداد
خودروها و میزان حملونقل افزایش یابد ،بهطور
کلی مصرف سوخت رو به کاهش برود.
رونـد دیگـری کـه در آمریکا بسـیار جـدی مطرح
میشود ،مسـاله خودروهای متصل اسـت .این موضوع
خود از مبحث اینترنت اشـیا 2ناشـی میشـود .به طور
مثـال تهویـه هـوای منـزل بـه اینترنـت وصل شـود و
زمانـی کـه فرد به سـمت منزل مـیرود کولـر خانه را
روشـن میکنـد که اثراتـی روی کاهش مصـرف انرژی
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خواهـد داشـت .امـا پیاده شـدن این سیسـتم بـر روی
خودروهـا تاثیـرات مهمـی بـر میـزان مصرف سـوخت
خواهـد گذاشـت .ارتبـاط اینترنت بـا خـودرو مراحل و
الیههـای مختلفـی دارد .الیـه اول این اسـت که خودرو
بتوانـد بـا سـایر خودروهـا ارتبـاط برقـرار کند ،بـه طور
مثـال در صـورت ترمـز ناگهانـی بـه خودروهای پشـت
سـر خـودش پیـام بدهـد کـه ترمز کننـد .مرحلـه بعد
ارتبـاط بیـن خـودرو و سـایر اشیاسـت .ارتبـاط خودرو
بـه اینترنت باعـث مدیریت بهتر خودروهـا و حملونقل
میشـود و از شـتاب و ترمـز مکرر ماشـینها جلوگیری
میکنـد .ایـن رویـه در بهینگـی مصـرف بسـیار موثـر
اسـت و در دهههـای آینـده بـه شـکل جـدی مطـرح
خواهـد شـد .رسـیدن بـه ایـن سـطح از تکنولـوژی به
ایـن معناسـت کـه زمانی کـه فـرد وارد اتوبان شـود به
زنجیـرهای از خودروها میپیوندد و ماشـین به این قطار
اصطالحـ ًا قفـل میشـود .حرکـت پشتسـر هـم چند
خـودرو مقاومـت هـوا بـر خـودرو را کاهـش میدهـد و
مصـرف بسـیار کاهش خواهـد یافت .رونـد بعدی یعنی
خودکارسـازی خودروهـا 3بسـیار جـدی اسـت .در حال
حاضر اثبات شـده اسـت کـه سیسـتمهای کامپیوتری
بـرای مدیریـت حملونقـل یـک خـودرو ،بـرای اینکـه
از نقطـه  Aبـه نقطـه  Bجابهجـا شـوند ،در مجمـوع بر
مدیریـت مصرف سـوخت بسـیار اثرگذار اسـت.
امـا بایـد توجـه داشـت زمانـی کـه قیمت نفـت باال
مـیرود تمایـل مـردم بـرای اسـتفاده از خودروهـای
کممصرف بیشـتر میشـود .به طـور مثال رشـد قیمت
نفت از سـال  2005و رسـیدن آن به  147دالر در سال
 ۲۰۰۸ذهنیـت و تصـور مـردم را تغییـر داد و مـردم به
ماشـینهای کممصرفتـر روی آوردنـد .در آمریـکا بـه
جـای خودروهـای با میزان پیمایش حـدود  ۲۰مایل بر
گالـن ،خودروهای با پیمایش بیـش از  ۲۵مایل بر گالن
بـه فروش رسـید .این یعنـی مصرف سـوخت در بخش
حملونقـل بـا خودروهـای سـبک بیـش از  ۲۵درصـد
بهینهتـر شـده اسـت .امـا پـس از افـت قیمتهـا در دو
سـال اخیـر ،رونـد رو به رشـد تقاضـا بـرای خودروهای
سـبک کممصرف متوقف شـده اسـت .اما مسـاله دیگر
یـک تغییـر پارادایم در صنعت خودروسـازی اسـت ،در

حـال حاضر تغییر پارادایمی در صنعـت خودرو در حال
وقـوع اسـت که تحـوالت بزرگی در صنعـت حملونقل
ایجـاد میکنـد .ایـن موضـوع برای کشـور ما بـه عنوان
کشـوری نفتخیـز اهمیت زیـادی دارد.
صنعـت خودروسـازی کالسـیک و سـنتی ،بسـیار
متکـی بـه سـختافزار اسـت کـه سیسـتم انتقـال
قدرتـش بسـیار پیچیـده و زمـان توسـعه محصـول
نیـز بسـیار طوالنـی اسـت .اما بـا گسـترده و عمومی
شـدن اسـتفاده از خودروهای خودران ،شـاهد پارادایم
جدیـدی در صنعـت خـودرو خواهیم بـود .در پارادایم
جدیـد آن چیزی کـه باعث تمایز کمپانیها میشـود
نرمافزارشـان اسـت .بـه ایـن ترتیـب فیزیـک خـودرو
بـه یـک کاالی دمدسـتی 4تبدیـل میشـود .یعنـی
خـودرو دیگـر مهـم نخواهـد بـود و مهـم ایـن خواهد
بـود کـه چـه شـرکتی میتوانـد نرمافـزار آن را بهتـر
مدیریـت کنـد .از همیـن رو بسـیاری از شـرکتهای
اتومبیلسـازی در حـال بازتعریف خوشـان از شـرکت
خودروسـازی بـه موبیلیتـی کمپانی 5هسـتند.
یکـی از نگرانیهـای خودروسـازان احتمال سـاخت
خودروهـای خـودران از سـوی شـرکت  Appleاسـت.
ال در حد شـایعه اسـت اما اص ً
هرچنـد این موضوع فع ً
ال
عجیـب نیسـت کـه روزی بفهمیم این شـرکت خودرو
خودران سـاخته اسـت؛ همانطـور که در سـال 2007
آیفـون را بـه عنـوان گوشـی هوشـمند معرفی کـرد و
کسـی تصـور نمیکـرد تـا این حـد گسـترش یابد.
پینوشت:

1- Corporate Average Fuel Economy
2- Internet of thing
3- Vehicle Automation
4- Commodity
5- Mobility Company

در حال حاضر تغییر پارادایمی در صنعت خودرو
در حال وقوع است که تحوالت بزرگی در صنعت
حملونقل ایجاد میکند .این موضوع برای کشور
ما به عنوان کشوری نفتخیز اهمیت زیادی دارد.
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آینده توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران چیست؟

سایهروشنتجدیدپذیرها
جعفر محمدنژاد
معاون برنامهریزی سازمانهای انرژیهای نو ایران
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در آخریـن اجلاس جهانـی کاپ  21پاریـس،
جمهـوری اسلامی ایران ملـزم به کاهـش آالیندهها
در حـد چهـار درصـد غیرمشـروط یـا  12درصـد
مشـروط شـد .بررسـیها نشـان میدهـد یکـی از
سـهلالوصولترین و منطقیتریـن راهکارهـا بـرای
تحقـق ایـن آمـار و ایـن عـدد ،اسـتفاده از انرژیهای
تجدیدپذیـر اسـت .در ایـن زمینـه بـرآورد ظرفیـت
تولیـد برق از انرژیهـای تجدیدپذیـر  7500مگاوات
ارزیابـی میشـود کـه نشـان میدهد بـا تکیـه بر آن
میتـوان تعهـد دادهشـده را تامیـن کـرد.
توسـعه انرژیهـای تجدیدپذیـر میتوانـد فرصت
مناسـبی بـرای ایجـاد اشـتغال و همچنیـن کمـک
بـه پدافنـد غیرعامـل هـم باشـد .یعنـی توسـعه
انرژیهـای تجدیدپذیـر کمـک میکنـد تـا حتی در
شـرایط بحرانی هـم بتوانیـم انـرژی قابلاطمینانی را
بـرای اولویتهایمـان تامیـن کنیم .بررسـیها نشـان
میدهـد ایـران بیـش از  15هـزار مـگاوات پتانسـیل
انـرژی بـادی بـه صـورت اقتصـادی دارد .بـه همیـن
ترتیـب حـدود  40هـزار مـگاوات پتانسـیل انـرژی
بـادی در کشـور وجـود دارد کـه اگر زیرسـاختهای
الزم در آن محلهـا احداث شـود ،ایـن ظرفیتها هم
قابلیت اسـتفاده خواهند داشـت .همچنین پتانسـیل
انرژی خورشـیدی در ایران بسـیار پتانسـیل جذاب و
قابـل توجهـی در دنیاسـت .مطالعات نشـان میدهد
حداقـل  15منطقـه مسـاعد بـرای احـداث نیـروگاه
زمینگرمایـی در کشـور وجـود دارد .در حـال حاضر
در ایـن زمینـه سـازمان انرژیهـای نـو ایـران پـروژه
پایلوتـی را در منطقـه مشکینشـهر و شـهر اردبیـل
در دسـت اجـرا دارد .در مـورد تولیـد انـرژی از منابع

زیسـتتوده ماننـد زبالههـای شـهری ،پسـماندهای
کشـاورزی و ...مطالعـات اولیه نشـان میدهد حداقل
در شـهرهای باالتـر از  250هـزار نفـر ،میتـوان روی
ظرفیـت  810هـزار مـگاوات حسـاب کرد.
اما از عمر سازمان انرژیهای نو ایران حدود 20
سال میگذرد .شاید پرسش اساسی این باشد که ما
در این  20سال در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر چه
کردهایم و در کجا قرار داریم؟ معضالت ،مشکالت و
موانع عدم تحقق این برنامهها چیست؟ ظرفیت ما
پس از  20سال داشتن یک سازمان متولی چرا به
این شکل است؟
در پاسـخ بـه ایـن پرسـشها بایـد گفـت ظرفیت
نصبشـده دولتـی مـا حـدود  110تـا  115مـگاوات
اسـت و بخـش خصوصـی نیـز از حـدود دو سـال
گذشـته بـه صورت جـدی وارد این حوزه کاری شـده
اسـت .اگرچـه سـابقه پروسـه خریـد تضمینـی بـرق
بـه سـال  1387برمیگـردد ،ولـی در سـال گذشـته
وزارت نیـرو بعـد از انجام مطالعـات به این جمعبندی
رسـید کـه توسـعه انرژیهـای تجدیدپذیـر در ایران
در گـرو فعالیـت بخـش خصوصی اسـت .بـرای ورود
بخـش خصوصـی بـه ایـن زمینه هـم باید بـرای آنها
جذابیـت ایجاد شـود .برای ایجاد ایـن جذابیت وزارت
نیـرو تعرفههایـی در ایـن زمینه اعالم کرد که بسـیار
قابـل توجـه بود.
در حـال حاضـر ظرفیت بهرهبرداریشـده کشـور
درمجمـوع  70مـگاوات اسـت کـه شـاید رقـم قابـل
توجهی نباشـد .قـرارداد خریـد تضمینی بـرق که در
حـال حاضـر با بخـش خصوصی داریم نیـز نزدیک به
 800مـگاوات اسـت .بـرای افزایش ایـن حجم اگرچه
پروانههـای زیادی بـرای بخش خصوصی صادر شـده
اسـت امـا تعداد زیـادی از ایـن پروانهها باطل شـدند
زیرا پیشـرفتی نداشـتهاند و عالوه بر ایـن ،این اعتقاد
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وجـود دارد کـه حضور کسـانی که نتوانسـتند کاری از
پیـش ببرنـد ممکن اسـت مانعی بـرای دیگران باشـد.
امـا مشـکل دیگـری کـه بـرای توسـعه انرژیهـای
تجدیدپذیـر در ایـران وجـود دارد ،بـاال بـودن هزینـه
سـرمایهگذاری در ایـران ،چـه در بخـش انرژیهـای
تجدیدپذیـر و چـه در بخشهـای دیگـر ،اسـت کـه
آن را مقـرون بـه صرفـه نمیکنـد ،بـه خصـوص اگـر
قـرار باشـد سـرمایهگذاری با تکیـه به اعتبـارات بانکی
باشـد .این در حالی اسـت کـه انرژیهـای تجدیدپذیر
در گام نخسـت بـرای احـداث نیـاز بـه سـرمایهگذاری
زیـادی دارنـد .اگرچـه طی سـالهای گذشـته شـاهد
سـیر نزولی هزینه سـرمایهگذاری تجدیدپذیر بودهایم
کـه ایـن حـاوی پیـام بسـیار مثبتـی بـرای دنیاسـت.
بـرای مثـال اگـر پنـج سـال قبـل میانگیـن هزینـه
سـرمایهگذاری در بخـش انرژیهـای خورشـیدی
حـدود پنـج هزار دالر بر کیلـووات بود ،امـروز این رقم
بـه هزار دالر بر کیلووات رسـیده که بسـیار قابل توجه
اسـت .بـر ایـن اسـاس امیـدوار هسـتیم کـه در دوران
پسـابرجام ،سـرمایهگذاران خارجـی ،چـه بـه شـکل
مسـتقل ،چـه در کنـار جوینمنتهـای ایرانـی ،به این
عرصـه وارد شـوند و سـرمایهگذاری کننـد.
خوشـبختانه وزارت نیـرو فرآینـد خریـد تضمینی
بـرق و قـراردادی را تعریـف کـرده اسـت کـه بهزعـم
تمامـی سـرمایهگذارانی که بـه سـازمان انرژیهای نو
ایـران و وزارت نیـرو مراجعـه کردهانـد ،بسـیار منطقی
اسـت .بنابرایـن میتوانیـم ادعـا کنیـم که زیرسـاخت
الزم بـرای تحقـق ایـن امـر مهیا شـده اسـت .مسـاله
توسـعه انرژیهـای تجدیدپذیـر در ایـران ،امـروز یک
بحـث فانتزی نیسـت ،بلکه ضرورتی اسـت کـه باید به
صـورت جـدی بـه آن بپردازیـم .بنابراین بایـد امیدوار
بـود کـه بـا کاهـش هزینههـای سـرمایهگذاری در
ایـران ،شـاهد ورود سـرمایهگذاران داخلـی و خارجـی
برای توسـعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشـور باشـیم.
زمانـی یکـی از نمایندههـای مجلـس گفتـه بـود «مـا
پـول بـرای توربینهـای بـادی بر بـاد نمیدهیـم» ،اما
خوشـبختانه در حـال حاضر ذهنیتهـا و رویکردها در
مسـووالن کشـور بسـیار تغییـر کـرده که برای نسـل

جـوان و سـرمایهگذاران بسـیار امیدوارکننده اسـت.
علاوه بر پـروژه 14مگاواتی همـدان و  30مگاواتی
مپنـا ،بخشـی از پـروژه منطقـه کهـک نیـز در قالـب
مرحلـهای از نصـب نیـروگاه عملیاتی شـده اسـت .در
کنـار ایـن پـروژه پروژههـای کوچکتـر امـا بـا طـرح
توسـعه نیـز در دسـت اجراسـت .شـرکت دیگـری که
 75مـگاوات یـک نیـروگاه بـادی را خریـداری کـرده،
توربینهـا و لوازم آن را به سـمت ایران فرسـتاده کرده
اسـت .البته مشـکل کوچکی تحت عنوان ایجاد پسـت
بـرای این شـرکت وجود داشـت کـه وزارت نیـرو قول
داده بـا یـک پسـت موقتـی آن را حـل کنـد و امیدوار
هسـتیم ایـن شـرکت بتوانـد تـا پایـان سـال 1395
ظرفیـت  10مـگاوات را عملیاتـی کـرده و باقیمانـده
آن را نیز در شـشماهه دوم سـال جدیـد اجرایی کند.
همچنیـن تکمیل یـک نیـروگاه  10مگاواتی تـا پایان
سـال در منطقـهای از اصفهان و دو پـروژه  10مگاوات
دیگـر در قـم و یـزد نیـز در حال اجرا هسـتند.
پیشبینـی مـا بر این اسـت کـه بـا  69مگاواتی که
تا سـال گذشته در کشـور نصبشـده و به بهرهبرداری
رسـیده اسـت ،بتوانیـم شـاهد  100مـگاوات جدید تا
پایان سـال  1395در کشـور باشـیم .همچنین وزارت
نیـرو بـرای نصـب فتوولتائیکهایـی کـه بـه صـورت
ولتائیـک زیـر  100کیلـووات نصـب میشـود ،قیمتی
اعالم کرده اسـت که بسـیار جذاب اسـت و محاسـبات
نشـان میدهـد اگـر پـول ارزانقیمتـی وجود داشـته
باشـد ،ایـن پـروژه 20سـاله کـه قـرارداد آن بـا بخش
خصوصـی بسـته میشـود ،طی حـدود دو سـال و نیم
بازگشت سـرمایه داشـته باشد.
مساله توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران،
امروز یک بحث فانتزی نیست ،بلکه ضرورتی
است که باید به صورت جدی به آن بپردازیم.
بنابراین باید امیدوار بود که با کاهش هزینههای
سرمایهگذاری در ایران ،شاهد ورود سرمایهگذاران
داخلی و خارجی برای توسعه انرژیهای
تجدیدپذیر در کشور باشیم.
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جدال دو قدرت خاورمیانه

افتوخیزهای روابط ایران و عربستان از آغاز
حسین صادقی
سفیر ایران در عربستان
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مناسـبات سیاسـی کشـورها را میتـوان بـه هفـت
مرحله تقسـیم کـرد؛ مرحلـه اول :جنـگ .یعنی دو
کشـور همـه امکانـات سیاسـی ،اقتصـادی ،نظامـی
خـود را در مقابـل کشـور دیگـر بـه کار میگیرنـد.
مرحلـه دوم :حالـت تخاصـم کـه وضعیـت قرمـز
گداختـه را ندارنـد ،امـا باز دو کشـور امکانـات خود
را علیـه طـرف مقابـل بـه کار میگیرنـد .مرحلـه
سـوم :تشـنجزدایی .مرحلـه چهـارم :عادیسـازی
مناسـبات .مرحله پنجم :توسـعه و گسـترش روابط.
مرحلـه ششـم :تحکیـم و تثبیـت روابـط .مرحلـه
هفتـم :همکاریهـای اسـتراتژیک .امـروز مـا بـا
عربسـتان در مرحلـه تخاصـم هسـتیم.
مناسـبات سیاسـی دو کشـور از آغـاز برقـراری
روابـط کـه سـال  1304بـود ،هیـچگاه در مرحلـه
تثبیـت نبوده و همیشـه با فـراز و فرودهایی روبهرو
بوده اسـت .در زمـان رضاشـاه دو کشـور تصمیـم
گرفتنـد سـفارت بـاز کننـد .در سـال  1322بعد از
اعـدام یـک حاجـی بـه نـام ابوطالـب یـزدی ،روابط
قطـع شـد .از آن زمـان تـا بـه امـروز ،سـه دوره
روابـط ایـران و عربسـتان بـه مرحلـه قطعشـدن
رسیده است.
پـس از پیروزی انقالب اسلامی بـا وجود نگرانی
جـدی عربسـتان در خصـوص انقلاب ،سـعودیها
تلاش کردنـد مواضع نسـبتاً مثبتی در قبـال ایران
اتخـاذ کننـد .امـا چهار اتفـاق افتاد که همـه به نفع
عربسـتان سعودی تمام شـد؛ اول :اشغال افغانستان
بـه وسـیله اتحـاد جماهیـر شـوروی .دوم :تسـخیر
النـه جاسوسـی آمریـکا .سـوم :شکسـت کارتـر بـه
عنـوان یک رئیسجمهـور دموکرات و چهـارم :روی

کار آمـدن ریـگان کـه در واقـع بازگشـت سیاسـت
آمریـکا به دوره سـنتی بود .این چهـار اتفاق موجب
ایجاد آرامش در عربسـتان سـعودی شـد که جنگ
تحمیلـی نیـز ایـن آرامش را افزایـش داد.
ایـن مسـائل تـا زمـان دولـت سـازندگی ادامـه
داشـت .در ایـن دوران بـه دلیل پاییـن آمدن قیمت
نفـت در شـرایط پـس از جنـگ ،کشـور نیـاز مبرم
بـه پـول بـرای سـازندگی داشـت .در آن دوران در
مرحلـه دوم قطـع روابـط دو کشـور بودیـم .چرا که
در سـال  1366کشـتار تقریبـاً  400نفـر از حجـاج
ایرانـی اتفـاق افتـاده بـود کـه بعـد از تظاهراتی که
در ایـران صـورت گرفـت ،عربسـتان تصمیـم بـه
قطـع یکجانبـه رابطـه گرفـت .ایـن قطـع رابطـه
تقریبـاً سـه سـال به طـول انجامید .سـپس پذیرش
قطعنامـه  598اتفـاق افتـاد .امـا بـا اشـغال کویـت
از سـوی عـراق تمـام کشـورهای شـورای همکاری
خلیجفـارس بـه پشـتیبانی ایران نیـاز پیـدا کردند.
در آن مقطع نخسـتین کشـوری که تجاوز رژیم
بعثـی عـراق بـه کویـت را محکوم کـرد ،ایـران بود.
دو روز بعـد از ایران ،شـورای همـکاری اتخاذ موضع
کـرد .تقریبـاً در ایـن دوره مرحلـه تشـنجزدایی را
طـی کردیـم تـا دولـت اصالحـات کـه روابـط دو
کشـور وارد دوره طالیـی شـد .هـم قیمـت نفت باال
رفـت و هـم درهـای بسـته یکـی پـس از دیگـری
بـاز شـد .رابطـه بـه نقطـهای رسـید کـه دو کشـور
بـه هـم اعتمـاد کردنـد و حتـی زمانـی کـه رئیـس
دولـت اصالحـات بـه عربسـتان سـفر کـرد ،ملـک
فهـد بـا وجـود بیمـاری شـدید بـه فـرودگاه آمـد و
بـا کمـک همراهانـش در مقابـل رئیسجمهـوری
ایران ایستاد.
امـا در دولتهـای نهـم و دهـم بـا وجـود ادعاها
و پنـج سـفر رئیسجمهـوری وقـت ،شـرایط بـه
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قبـل از زمان سـازندگی بازگشـت .اتفاقی کـه در آن
مرحلـه افتاد ،بهـار عربی و شـکلگیری تحرکاتی در
کل شـمال آفریقـا و خاورمیانـه بود .ایـن اتفاق برای
ایـران یـک فرصت و برای عربسـتان یـک تهدید بود.
در ایـن مقطـع عربسـتان یک اسـتراتژی اتخـاذ کرد
کـه تمامقـد بـرای جلوگیـری از بهار عربی و سـقوط
حکومتهـا اقـدام کنـد .در ایـن شـرایط این کشـور
تلاش کرد که نقشـش را از حالت یـک بازیگر عمده
خـارج کنـد و بـه یـک بازیگـردان تبدیـل شـود .اما
یـک قدرت در مقابلـش بود و آن جمهوری اسلامی
ایـران بود.
بعد از  11سـپتامبر چهار اتفـاق رخ داد که توازن
قـوا و صحنـه را بـه نفـع جمهـوری اسلامی ایـران
تغییـر داد .اول :سـقوط طالبـان بـود .دوم :سـقوط
صـدام حسـین بـه عنـوان کشـوری کـه همـواره
تهدیـدی امنیتی جـدی علیه ایران بود .سـوم :تغییر
چهـره ایـران در صحنـه بینالمللـی و چهـارم :قـرار
گرفتن سـازمان مجاهدین خلق در لیسـت تروریسم
بـود .این وقایع موجب شـد کـه روزبهروز نفـوذ ایران
گسـترش پیـدا کنـد .عربسـتان تالش میکـرد خود
را بـه عنـوان یـک قـدرت برتـر کـه میتوانـد نقـش
کلیـدی در برقراری امنیت و ثبات خاورمیانه داشـته
باشـد ،معرفـی کنـد .اما سـعودیها احسـاس کردند
کـه آمریکاییهـا صحنـه عـراق را بـه ایـران واگـذار
کردهانـد .گسـترش نفـوذ ایـران در عـراق ،سـوریه،
لبنـان و مهمتـر از همـه یمـن مطـرح بـود .در ایـن
زمـان عربسـتان سـعودی دو نگرانـی عمـده داشـت.
اول ،عـراق بـه عنوان کشـوری که بیشـترش شـیعه
هسـتند و بیـش از  800کیلومتـر مرز زمینـی با این
کشـور دارد و دوم یمـن کـه بیـش از  1400کیلومتر
مرز زمینـی دارد.
از  19تروریسـت واقعـه  11سـپتامبر  15نفـر
سـعودی بودنـد کـه چهـره ایـن کشـور را بسـیار
مخـدوش کـرد .امـا سـعودیها بـا تلاش توانسـتند
مجـددا ً مناسـبات آسـیبدیده را احیـا کننـد و
آمریـکا را در کنـار خودشـان بیاورنـد .بعـد از تلاش
چهار،پنجسـاله دو کشـور مجـددا ً نیـاز مبـرم بـه هم

پیدا کردند .عربسـتان ملزم شـد تامینکننـده انرژی
جهانـی شـود و آمریـکا هـم تامینکننـده امنیـت
عربسـتان سـعودی.
در حـوادث اخیـر مجددا ً چهره عربسـتان تخریب
شـد .در حج سـال گذشـته چند حادثه رخ داد :یکی
حادثـه دو جـوان در فـرودگاه جـده .دوم حادثـه منا.
در نهایـت بـه جایی رسـیدیم کـه بعد از اعدام شـیخ
نمـر دقیقـاً اتفاقـات سـال  1366تکـرار و رابطـه دو
کشـور قطع شد.
امـروز ایـران و عربسـتان تمامقـد روبـهروی
هـم ایسـتادهاند .سـعودیها بـه ایـن جمعبنـدی
رسـیدهاند کـه برای فشـار بر ایـران بایـد از ابزار نفت
اسـتفاده کننـد .همانطـور که در دوره جنـگ از این
ابـزار اسـتفاده شـد .پاییـن آوردن قیمـت نفـت یک
اسـتراتژی جدی از سـوی سـعودیها بود تـا بتوانند
ایـران را تحتفشـار قـرار دهنـد و ایـران را از لبنـان،
عـراق و یمـن عقـب برانند.
مادامـی کـه دو کشـور رودرروی هـم قـرار دارنـد
در منطقـه خلیج فـارس و خاورمیانه و شـمال آفریقا
امنیـت برقرار نمیشـود .برقـراری امنیـت در منطقه
سـه حالت دارد.
اول :دو طـرف به بلوغ رسـیده و در پرتو گفتوگو
به یک راهحل میرسـند.
دوم :ایـران یـا عربسـتان هژمونـی کاملـی پیـدا
کـرده و بقیـه را تحـت پوشـش در میآورنـد.
سوم :یک قدرت خارجی امنیت را برقرار میکند.
امروز متاسفانه نه حالت اول و نه حالت دوم رخ
نمیدهد و تنها حالت سوم باقی مانده است.
سعودیها به این جمعبندی رسیدهاند که برای
فشار بر ایران باید از ابزار نفت استفاده کنند.
همانطور که در دوره جنگ از این ابزار استفاده
شد .پایین آوردن قیمت نفت یک استراتژی
جدی از سوی سعودیها بود تا بتوانند ایران را
تحتفشار قرار دهند و ایران را از لبنان ،عراق و
یمن عقب برانند.
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نیروگاه خورشیدی همدان
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انرژی

تا سال  ۲۰۴۰تقاضای انرژی  ۲۵درصد افزایش مییابد

چشماندازانرژی
مونا مشهدی رجبی

48

براساس گزارش اکسون موبیل ،با افزایش تولید منابع
مختلف انرژی و افزایش استفاده از انرژی در زندگی
انسانها ،انتظار میرود هم عرضه و هم تقاضای
انرژی افزایش یابد .پیشبینی میشود تا سال ۲۰۴۰
میالدی تقاضای انرژی در دنیا  ۲۵درصد افزایش
یابد .جالب اینجاست که این رشد تقاضا به دلیل
افزایش تقاضا در کشورهای غیرعضو سازمان همکاری
و توسعه اقتصادی خواهد بود و سهم کشورهای
صنعتی در افزایش تقاضای انرژی در جهان نزدیک
به صفر است .سهم کشورهای در حال توسعه در
منطقه آسیا پاسیفیک در میان دیگر کشورهای در
حال توسعه دنیا بیشتر است؛ زیرا این کشورها در
سالهای اخیر سرمایهگذاریهای زیادی در جهت
توسعه زیرساختهای صنعتی انجام دادند و نتیجه
این سرمایهگذاریها ،افزایش تقاضا برای انرژی است.
توسعه شهرنشینی و طبقه متوسط اقتصادی در
جوامع مختلف به خصوص در دو کشور چین و هند
به روند رشد تقاضای انرژی در دنیا دامن میزند .در
نتیجه این تحوالت هم مصرف انرژی و هم تقاضای
لونقل افزایش
انرژی در بخشهای صنعتی و حم 
خواهد یافت .یکی از دالیل بسیار مهم در افزایش
تقاضای انرژی در دنیا را میتوان برقی شدن تمامی
وسایل مصرفی دانست .پیشبینی میشود  ۵۵درصد
رشد تقاضای انرژی طی  25سال آینده به دلیل
افزایش تولید برق برای تامین نیاز انرژی در دنیای
دیجیتالی کنونی باشد .دنیایی که ما هماکنون در آن
زندگی میکنیم و دنیای سال  ۲۰۴۰میالدی ،وابسته
به وسایل دیجیتالی است که برای شارژ شدن نیازمند
اتصال به شبکه برق هستند .نتیجه این تغییر در نحوه
زندگی انسانها افزایش تقاضا برای انواع مختلف انرژی

است که از آنها برای تولید برق استفاده میشود .از
جمله این منابع که در تولید برق کاربرد دارد میتوان
به گاز طبیعی ،انرژی هستهای ،انرژی خورشیدی و
انرژی بادی اشاره کرد که به دلیل افزایش تمرکز دنیا
در استفاده از منابع انرژی کم آالینده بیش از دیگر
منابع استفاده میشود.
لونقل
تقاضا در بخش حم 

با وجود اینکه پیشرفتهای تکنولوژیک زمینه را
لونقل
برای کاهش شدت مصرف انرژی در بخش حم 
فراهم میکند ولی توسعه طبقه متوسط اقتصادی
باعث رشد شمار خودروهای شخصی و افزایش شمار
سفرها میشود ،که خود مصرف انرژی در بخش
لونقل را بیشتر خواهد کرد .انتظار میرود تا
حم 
 ۲۵سال آینده مجموع مسافت طیشده به وسیله
خودروهای شخصیSUV ،ها و کامیونهای سبک
 ۶۰درصد رشد کند و به بالغ بر  ۱۴هزار میلیارد مایل
در سال برسد .البته تا آن سال بهرهوری مصرف انرژی
در خودروها هم بیشتر خواهد شد و از  48کیلومتر
به ازای هر گالن بنزین به بیش از  80کیلومتر به
ازای هر گالن میرسد .برآیند این دو عامل سبب
لونقل دنیا در
میشود تقاضای انرژی در بخش حم 
سال  ۲۰۴۰نسبت به سال  ۲۰۱۵میالدی  ۲۵درصد
بیشتر شود.
تقاضا در بخش خانگی و تجاری

با افزایش جمعیت و افزایش سطح رفاه در دنیا،
مصرف انرژی هم رشد میکند زیرا نیاز به انرژی
برق برای راهاندازی وسایل مصرفی در خانهها و
روشن نگهداشتن فضای ادارات ،دفاتر کار ،مدارس،
فروشگاهها و مراکز خرید بیشتر میشود .تا سال
 ۲۰۴۰میالدی تقاضای انرژی در بخش خانگی و
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تجاری  ۲۵درصد نسبت به سال  ۲۰۱۵رشد میکند
که  ۹۰درصد از این رشد تقاضا به افزایش تقاضا
برای برق اختصاص خواهد داشت .در این بازه زمانی
موردمطالعه تقاضا برای انرژی برق در بخش خانگی ۳۰
درصد رشد میکند و افزایش تقاضا در کشورهای غیر
عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در این
عرصه نقش بسیار مهمی دارد.
رشد تقاضا در بخش صنعتی

نیمی از تقاضای انرژی در دنیا که شامل نیمی از
تقاضای برق هم میشود به بخش صنعتی اختصاص
دارد .افزایش پروژههای زیرساختی و افزایش حجم
تولید در کشورهای مختلف باعث میشود تا تقاضای
انرژی بیشتر شود .پیشبینیها نشان میدهد در فاصله
سالهای  ۲۰۱۵تا  ۲۰۴۰میالدی تقاضای انرژی در
بخش صنعتی  ۲۵درصد رشد کند که اصلیترین دلیل
آن توسعه بخش تولید محصوالت شیمیایی در دنیا
خواهد بود .افزایش راندمان مصرف انرژی در بخش
صنعتی نقش مهمی در تعدیل روند رشد تقاضا در
این بخش دارد ولی با وجود تمامی سرمایهگذاریهای
انجامشده در این حوزه بازهم ما شاهد رشد ۲۵درصدی
تقاضای انرژی در بخش صنعتی دنیا طی  ۲۵سال مورد
مطالعه خواهیم بود.
برق اصلیترین منبع انرژی

رشد اقتصادی در دنیا باعث افزایش تقاضا برای برق
خواهد شد .انتظار میرود در فاصله سالهای  ۲۰۱۵تا
 ۲۰۴۰میالدی تقاضای برق در دنیا  ۶۰درصد رشد
کند که سازنده  ۵۵درصد از رشد تقاضای انرژی در
دنیا خواهد بود .در این بازه زمانی تقاضای برق در بخش
خانگی  ۷۰درصد و در بخش صنعتی  ۵۰درصد رشد
لونقل ما شاهد دو برابر شدن
میکند ولی در بخش حم 
تقاضای برق خواهیم بود .البته باید در نظر داشت که
لونقل تنها دو درصد از کل
تقاضای برق در بخش حم 
مصرف برق دنیا را به خود اختصاص میدهد و به همین
دلیل رشد مصرف در این بخش تاثیر زیادی در مصرف
برق در جهان ندارد.

عرضه هم رشد میکند

تا سال  ۲۰۴۰تقاضای انرژی در دنیا رشد میکند
و برای اینکه پاسخ مناسب به این تقاضا داده شود باید
عرضه هم افزایش یابد.
در نتیجه پیشرفتهای تکنولوژیک ،انواع
انرژیهای در دسترس مصرفکنندگان افزایش
مییابد .از جمله این منابع جدید انرژی که در
سالهای قبل استفاده از آنها در سطح گسترده از نظر
فنی و اقتصادی امکانپذیر نبود میتوان به نفت شیل
آمریکا ،بهرهبرداری از حوزههای نفت و گاز در عمق
زیاد آب در سواحل آفریقایی ،رآکتورهای هستهای
تازه در چین و توربینهای بادی و نیروگاههای
خورشیدی در کشورهای مختلف دنیا اشاره کرد.
انتظـار مـیرود طـی دو و نیم دهه آینـده ترکیب
عرضـه انـرژی در دنیـا تغییـر کنـد و اسـتفاده از
منابعـی کـه آالیندگی کمتـری دارنـد از قبیل انرژی
هسـتهای و انرژیهـای بادی و خورشـیدی جایگزین
منابع فسـیلی شـود .تا سـال  ۲۰۴۰انرژی هسـتهای
و منابـع تجدیدپذیـر در مجمـوع  ۲۵درصد از عرضه
انـرژی دنیـا را بـه خـود اختصـاص میدهنـد ولـی
همچنـان نفـت اصلیتریـن و مهمترین منبـع تامین
انـرژی باقـی میماند.
اما مهم این است که تا دو و نیم دهه آینده،
همچنان نفت اصلیترین منبع انرژی در بخش
لونقل و تولید محصوالت شیمیایی خواهد بود و
حم 
گاز طبیعی در سطح وسیعی برای تولید برق استفاده
میشود .اما تا سال  ۲۰۴۰میالدی گاز طبیعی به عنوان
دومین منبع انرژی دنیا جایگزین زغالسنگ میشود و
همچنان نفت اولین و اصلیترین منبع تامین انرژی در
دنیا باقی میماند.
تا دو و نیم دهه آینده ،همچنان نفت
لونقل و
اصلیترین منبع انرژی در بخش حم 
تولید محصوالت شیمیایی خواهد بود و گاز
طبیعی در سطح وسیعی برای تولید برق استفاده
میشود.
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تاثیر تکنولوژیهای مدرن برکاهش هزینه تامین انرژی

تاثیر تکنولوژی بر مصرف
مکینزی :در نتیجه پیشرفتهای تکنولوژیک و
افزایش نوآوری در تولید منابع انرژی در دنیا ،نحوه
استفاده از انرژی و تولید منابع انرژی تغییر کرده
است .این تغییر را میتوان در میزان مصرف انرژی
در صنایع مختلف یا تولید نفت و گاز طبیعی از
حوزههایی که قب ً
ال امکان بهرهبرداری از آنها وجود
نداشت ،یا بهرهبرداری از آنها بسیار پرهزینه بود،
مشاهده کرد .حال سوال اینجاست که آیا این تغییر
در نحوه تولید و مصرف انرژی به نفع اقتصاد دنیاست
یا خیر؟ آیا این تغییر باعث کاهش مصرف نفت و
فرآوردههای نفتی طی دو دهه آینده میشود یا اینکه
تنها در بهرهوری مصرف انرژی تاثیر دارد؟
مکینزی در گزارش اخیر خود نوشت :تغییر الگوی
تولید و مصرف انرژی منافع زیادی نصیب اقتصاد دنیا
کرده است ،ولی تولیدکنندگان منابع اصلی انرژی
باید با این جریان تغییر همگام شوند تا بتوانند قدرت
رقابت خود را در این فضا حفظ کنند .انتظار میرود
تا بیست سال آینده تقاضای نفت در دنیا رشد کند
و به باالترین سطح ممکن طی نیمقرن اخیر برسد
ولی اینکه شرکتهای تولیدکننده انرژیهای فسیلی
میتوانند با تولیدکنندگان انرژیهای تجدیدپذیر
رقابت کنند یا خیر ،مساله دیگری است که تنها به
سیاستگذاری امروز آنها بستگی دارد.
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انقالب کاالیی
مطالعات نشان میدهد طی  15سال گذشته
دنیای کاالهای اساسی شاهد تحوالت بزرگی بود.
این تحوالت هم در بخش تولید و مصرف و هم
در قیمت این کاالها مشاهده شد .تحوالت مذکور
زمینه را برای افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی و
فلزات اساسی از جمله فوالد و آلومینیوم فراهم کرد
و منافع اقتصادی زیادی نصیب فعاالن این بازار کرد

ولی پس از گذشت چند سال قیمتها به یکباره
سقوط کرد .عالوه بر تغییر قیمت و تغییر در عرضه
و تقاضا ،پیشرفتهایی در تکنولوژی ایجاد شد که به
سرعت تغییرات در بازار دامن زد.
نوآوریهای انجامشده در عرصه تکنولوژی شامل
استفاده از روباتها ،هوش مصنوعی ،اینترنت و
تحلیل دادهها در کنار روندهای تازه در عرصه اقتصاد
کالن و تغییر رفتار مصرفکنندگان باعث شد تا روند
مصرف و تولید منابع انرژی و کاالهای اساسی در
دنیا تغییر کند.
رشد راندمان مصرف

در سالهای اخیر به دلیل پیشرفتهای
تکنولوژیک و نوآوریهای صنعتی ،کارایی مصرف
انرژی در دنیا رشد کرده است و همین مساله سبب
شد شدت مصرف انرژی در تجهیزات صنعتی و
خانگی در دنیا کاهش یابد .تکنولوژیهای جدیدی
که در وسایل و تجهیزات مدرن خانه ،کسبوکارها
لونقل به کار برده شده است ،در زمره
و حم 
تکنولوژیهای با راندمان باالی مصرف انرژی قرار
دارند .در نتیجه استفاده از این تجهیزات است که
راندمان مصرف انرژی در دنیا رشد کرده است.
کاهش هزینه تجدیدپذیرها
به عالوه در نتیجه پیشرفتهای تکنولوژیک
هزینه تولید انرژیهای تجدیدپذیر از قبیل انرژی
خورشیدی و بادی کاهش یافت .کاهش هزینه
انرژیهای تجدیدپذیر زمینه را برای افزایش سهم
آنها در تامین نیاز انرژی دنیا فراهم کرد .در این
شرایط تولیدکنندگان و مصرفکنندگان منابع انرژی
فسیلی با یک رقیب جدی در بازار روبهرو شدند و
برای اینکه بتوانند در این فضا باقی بمانند و قدرت
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تاثیر تکنولوژی بر صرفهجویی انرژی تا سال  - 2035منبع :مکینزی
ارتقای تکنولوژی در بخش تولید و مصرف

صرفهجویی حاصل (میلیارد دالر)

افزایش راندمان مصرف منجر به کاهش تقاضا

 ۳۱۰تا ۵۴۰

افزایش راندمان مصرف منجر به کاهش تقاضا در حملونقل

 ۱۵۰تا ۲۸۰

جایگزینشدن منابع تجدیدپذیر به جای منابع فسیلی

 ۱۴۰تا ۳۵۰

افزایش بهرهوری در بخش تولید نفت و گاز

 ۲۳۰تا ۲۹۰

افزایش بهرهوری در بخش زغالسنگ ،سنگآهن و مس

 ۶۰تا ۱۰۰

رقابت داشته باشند ،نیازمند استفاده از تکنولوژیهای
تازهای هستند که هزینه تولید را تقلیل میدهد و
صرفه اقتصادی فعالیتهای تولیدی را بیشتر میکند.
تحوالت عرضه
اما بخش عرضه هم در بازار اهمیت زیادی دارد .در
بخش عرضه منابع انرژی فسیلی ،تولیدکنندگان هم
میتوانند از این تکنولوژیهای مدرن استفاده کنند.
منابع و چاههای نفتی که با استفاده از تکنولوژیهای
قدیمی قابل دسترس نبود ،با کمک تکنولوژیهای
مدرن قابل بهرهبرداری شده است و به دنبال آن
حجم ذخایر طبیعی و منابع انرژی قابل استفاده در
دنیا رشد کرد.
صرفه  1600میلیاردی
طبق یافتههای گزارش مکینزی با توجه به
پیشرفتی که در سطح تکنولوژیک در دنیا ایجاد شده
است تا سال  ۲۰۳۵میالدی بین  ۹۰۰میلیون تا 1/6
هزار میلیارد در هزینه تامین انرژی و کاالهای اساسی
صرفهجویی میشود .این صرفهجویی معادل ارزش
تولید ناخالص داخلی کشورهای کانادا یا اندونزی
خواهد بود ولی دوسوم کل این مبلغ به دلیل کاهش
تقاضا برای منابع انرژی به دست میآید و یکسوم
از طریق کاهش هزینه تولید انرژی در بخش عرضه
حاصل میشود.
مکینزی پیشبینی میکند افزایش راندمان
مصرف انرژی تا سال  ۲۰۳۵میالدی سبب کاهش
مصرف نهایی انرژی و کاهش هزینه تامین انرژی در

فرآیند تولید شود.
تصویرصرفهجویی

موسسه مکینزی اعالم کرد در نتیجه استفاده از
تکنولوژیهای پیشرفته ،راندمان مصرف انرژی افزایش
مییابد و به دنبال آن در هزینههای تامین انرژی برای
مصرفکنندگان نهایی  ۳۱۰تا  ۵۴۰میلیارد دالر
صرفهجویی میشود .این تحول باعث میشود تا در
لونقل هم صرفهجویی شود و
مصرف انرژی بخش حم 
هزینههای این بخش  ۱۵۰تا  ۲۸۰میلیارد دالر تقلیل
پیدا کند .توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و
جایگزین شدن آن به جای سوختهای فسیلی باعث
میشود تا در هزینه تامین انرژی در دنیا  ۱۴۰تا ۳۵۰
میلیارد دالر صرفهجویی شود.
در نهایت افزایش بهرهوری تجهیزات صنعتی که در
فرآیند تولید نفت و گاز طبیعی و استخراج منابع معدنی
استفاده میشود باعث صرفهجویی کالنی میشود .در
نتیجه استفاده از تکنولوژیهای مدرن در فرآیند تولید
بخش نفت و گاز طبیعی  ۲۳۰تا  ۲۹۰میلیارد دالر و
در بخش زغالسنگ و مس و سنگآهن  ۶۰تا ۱۰۰
میلیارد دالر صرفهجویی شود.
در نتیجه استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته،
راندمان مصرف انرژی افزایش مییابد و به
دنبال آن در هزینههای تامین انرژی برای
مصرفکنندگان نهایی  ۳۱۰تا  ۵۴۰میلیارد دالر
صرفهجوییمیشود
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اثر افزایش راندمان بر مصرف سوخت ،بیشتر از خودروهای الکتریکی است

پیشرانهایصرفهجوییسوخت
بیپی :در فاصله سالهای  ۲۰۱۵تا  ۲۰۳۵میالدی
شمار خودروهایی که در بازار وجود دارند دو برابر خواهد
شد؛ ولی تقاضا برای سوخت تنها چهار میلیون بشکه در
روز رشد میکند .در سال  ۲۰۱۵شمار خودروها در دنیا
برابر با  0/9میلیارد دستگاه بود در حالی که در سال
 ۲۰۳۵شمار خودروها به بیش از  1/8میلیارد دستگاه
خواهد رسید .رشد درآمد مردم در کشورهای در حال
توسعه و توسعه زیرساختهای جادهای باعث شد تا
تمایل برای خرید خودرو در کشورهای در حال توسعه
دنیا افزایش یابد .به همین دلیل است که تا سال ۲۰۳۵
میالدی کشورهای در حال توسعه عامل اصلی رشد
شمار خودروها در بازار مصرف دنیا خواهند بود .طی
دو دهه مورد مطالعه شمار خودروهای فروختهشده در
کشورهای غیرعضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
( )OECDسه برابر میشود و از  0/4میلیارد دستگاه به
 1/2میلیارد دستگاه خواهد رسید .آمارها نشان میدهد
در این بازه زمانی تقاضا برای سفرهای جادهای با
خودروهای شخصی در دنیا دو برابر خواهد شد.
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رشد شمار خودروهای الکتریکی
در فاصله سالهای  ۲۰۱۵تا  ۲۰۳۵شمار خودروهای
الکتریکی در دنیا با سرعت باالیی رشد خواهد کرد و
از  1/2میلیون دستگاه در سال  ۲۰۱۵به  ۱۰۰میلیون
دستگاه در سال  ۲۰۳۵میرسد .در صورت تحقق این
پیشبینی نرخ رشد فروش خودروهای الکتریکی برابر
شش درصد در هر سال خواهد بود .طبق گزارش
بیپی یکچهارم خودروهای الکتریکی را خودروهای
هیبریدی-الکتریکی تشکیل میدهند .این خودروها
با ترکیبی از انرژی الکتریکی و بنزین کار میکنند.
سهچهارم از خودروهای الکتریکی در بازار را خودروهای
الکتریکی باتریدار ( )BEVتشکیل میدهند .اصلیترین
دلیل افزایش ضریب نفوذ خودروهای الکتریکی در بازار

خودرو را میتوان افزایش توجه به مسائل زیستمحیطی
و سختترشدن استانداردهای مصرف سوخت دانست.
دیگر عوامل تاثیرگذار در افزایش استفاده از خودروهای
الکتریکی تا سال  ۲۰۳۵را میتوان اینطور بیان کرد:
 -1کاهش قیمت باتریهای خودروهای الکتریکی و
انتظار تداوم روند کاهش قیمت باتریها
 -2یارانهها و دیگر سیاستهای دولتی حمایتکننده از
مالکیت خودروهای الکتریکی به منظور کاهش انتشار
گازهای آالینده
 -3سرعت باالی افزایش بهرهوری مصرف سوخت
خودروها
 -4ترجیح مصرفکنندگان به استفاده از خودروهای
الکتریکی
تاثیر خودروها بر کاهش تقاضای سوخت
طبق گزارش بیپی در سال  ۲۰۱۵تقاضای سوخت
برای خودروها در دنیا برابر با  ۱۹میلیون بشکه در هر
روز بوده است و انتظار میرود تا سال  ۲۰۳۵میالدی
میزان تقاضای سوخت در خودروها به مرز  ۲۳میلیون
بشکه در هر روز برسد .دلیل رشد کمتر از انتظار مصرف
سوخت در این بازه زمانی ،افزایش استفاده از خودروهای
الکتریکی و نیر افزایش راندمان مصرف سوخت در
خودروهای بنزینی و هیبریدی است .رسیدن شمار
خودروهای الکتریکی به مرز  ۱۰۰میلیون دستگاه تا
سال  ۲۰۳۵باعث میشود تا رشد تقاضای نفت در دنیا
 1/2میلیون بشکه در روز کمتر باشد .اما باید در نظر
داشت تاثیر افزایش شمار خودروهای الکتریکی روی
نرخ رشد تقاضای نفت در دنیا کمتر از تاثیر افزایش
راندمان مصرف سوخت در خودروهاست .آمارها نشان
میدهد در نتیجه افزایش راندمان مصرف سوخت در
خودروها میزان تقاضای سوخت  ۱۷میلیون بشکه در
روز کمتر میشود.
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معمای منابع تجدیدپذیر در کشورهای غنی از انرژی فسیلی

مانعی به نام فاینانس
آکسـفورد انـرژی :کشـورهای دنیـا به منظور بیشـتر
کـردن سـهم منابـع انـرژی تجدیدپذیـر در ترکیـب
انـرژی تولیـدی خـود فرصتهـای تازه را جسـتوجو
میکننـد و کشـورهای خاورمیانـه و شـمال آفریقـا
کـه از حجـم بـاالی ذخایـر نفـت و گاز طبیعـی
برخوردارنـد ،از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـتند .در
ایـن کشـورها اهمیـت منابـع تجدیدپذیـر در تولیـد
بـرق درک شـده اسـت و شـمار زیـادی از کشـورهای
نفتخیـز اجـرای پروژههـای سـاخت نیروگاههـای
فعـال با منابع تجدیدپذیر را در دسـتور کار قـرار داده
یـا آغـاز کردهاند .براسـاس گـزارش آکسـفورد انرژی،
کشـورهای نفتخیـز خاورمیانه به دلیل مسـائل فنی،
اقتصـادی و زیسـتمحیطی بـه دنبـال افزایش سـهم
منابـع تجدیدپذیـر در ترکیـب انـرژی مصرفـی خـود
هسـتند ولـی از آنجـا کـه اسـتفاده از منابـع فسـیلی
در این کشـورها ارزان اسـت ،همیشـه در مورد ارزش
اقتصـادی جایگزیـن کـردن سـوختهای تجدیدپذیر
بـا منابـع فسـیلی کنونـی بـا توجـه بـه هزینـه اولیه
بـاالی اجـرای پروژههـای فعال بـا منابـع تجدیدپذیر
تردیـد وجـود دارد .یکـی از موانـع اصلـی اجـرای این
پروژههـا در کشـورهای نفتخیـز خاورمیانه و شـمال
آفریقـا تامین مالی ایـن پروژهها و ضـرورت تخصیص
ایـن منابـع مالـی بـرای اجـرای آنهاسـت .هزینههای
فاینانـس یکـی از اصلیتریـن اجـزای هزینههـای
تامیـن بـرق بـا اسـتفاده از منابـع تجدیدپذیر اسـت.
بررسـیها نشـان میدهـد هزینههـای سـرمایهای
بخـش بزرگـی از مجمـوع هزینههـای ایـن پروژهها را
بـه خـود اختصـاص میدهـد .با توجـه به اینکـه پول
دارای ارزش زمانـی اسـت ،اسـتفاده از آن در ابتـدای
پـروژه سـرمایهگذاری هزینـه بیشـتری نسـبت بـه
اسـتفاده تدریجـی آن در طـول زمـان دارد .از سـوی
دیگـر عدم اطمینان در نرخ بازگشـت سـود در فرآیند

سـرمایهگذاری هـم میتوانـد هزینـه اسـتفاده از
سـرمایه را در طـول زمـان بیشـتر کنـد.
حـال سـوال اصلـی ایـن اسـت کـه چـه عاملـی
باعث میشـود تـا تامین مالی یـک پـروژه امکانپذیر
باشـد؟ یـا کشـورهای دارای حجـم بـاالی ذخایر نفت
و گاز چگونـه میتواننـد منابـع مالی بیشـتری را برای
اجـرای پروژههـای تامیـن بـرق بـا اسـتفاده از منابـع
تجدیدپذیـر صـرف کنند؟ بـرای اینکه بتوانیـم امکان
تامیـن مالـی پروژههای تولید برق با اسـتفاده از منابع
تجدیدپذیـر را ارزیابـی کنیم باید به چند مسـاله مهم
توجه کنیم و این مسـائل عبارتند از :شـبکه ارتباطات
مدیریتـی ،ریسـکها و عـدم قطعیتهـا در اجـرای
پروژه ،مناسـب بـودن مدلهای تجـاری ،نحوه تنظیم
قراردادهـای بلندمـدت خریـد بـرق تولیدشـده از این
پروژههـا و مسـائل مختلـف دیگـری کـه در جریـان
اجـرای یـک پـروژه پیـش میآیـد و تجربیـات قبلـی
در ایـن زمینـه وجـود دارد .اما در حالـت کلی تنها در
صورتـی ایـن پروژههـا از نظـر تامین مالـی در اولویت
قـرار میگیرنـد کـه اجـرای آنهـا بـا کمتریـن هزینه
انجـام و بـر اهمیـت اسـتفاده از منابـع تجدیدپذیر در
تولیـد بـرق تاکیـد شـود .در واقع ایـن پروژههـا نه به
عنـوان یک طـرح حاشـیهای بلکه باید بـه عنوان یک
طرح ضروری در کشـورها اجرا شـود و در نهایت نظام
قانونـی بـه گونهای اصالح شـود که سـرمایهگذاران در
ایـن زمینـه بدنه قانونـی باثبـات و شـفافی در اختیار
داشـته باشـند و بتواننـد با اتـکا به این نظـام قانونی با
ثبـات در مـورد سـرمایهگذاری یا عدم سـرمایهگذاری
در نسـل جدید منابع انـرژی دنیا تصمیمگیری کنند.
در واقع ایجاد فضای ایمن برای سـرمایهگذاران اسـت
کـه میتوانـد ضامن ورود سـرمایهها باشـد و رشـد را
در بخـش سـرمایهگذاری در پروژههـای تولیـد برق با
اسـتفاده از منابـع تجدیدپذیـر به همراه بیـاورد.
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انرژی

حمایتهای دولتی ،الزمه تداوم توسعه صنعت انرژیهای خورشیدی در ایران

طلوعخورشید
حمید سورگلی
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معرفـی پتانسـیلهای انـرژی خورشـیدی ایـران در
سـطح بینالملـل بـا روی کار آمـدن دولـت آقـای
روحانـی و اتخـاذ سیاسـتهای حمایتـی ویـژه،
نقـش کلیـدی در توسـعه ایـن صنعـت در طـی سـه
سـال گذشـته داشـته اسـت .افزایـش ۱۰۰مگاواتـی
ظرفیـت انـرژی خورشـیدی ایـران فقـط در سـال
 13۹۵کـه مجمـوع ظرفیـت تولیـدی را بـه ۳۴۰
مـگاوات رسـانده اسـت ،خـود گـواه بـر مثبـت بـودن
واکنـش سـرمایهگذاران نسـبت بـه موقعیتهـای
طالیـی سـرمایهگذاری در ایـن صنعـت اسـت .افتتاح
نیـروگاه ۱۴مگاواتـی همـدان کـه بزرگتریـن نیروگاه
خورشـیدی خصوصـی ایـران محسـوب میشـود بـا
منتفـع شـدن از مشـوقها و تضامیـن هوشـمندانه
دولتـی بود که اکنـون در میان سـرمایهگذاران داخلی
و خارجـی بـه عنـوان الگـوی موفـق توسـعه ،سـاخت
و بهرهبـرداری از یـک پـروژه جدیـد در صنعتـی کـه
حتـی در سـطح بینالملـل هـم بهعنوان صنعتـی نوپا
شـناخته میشـود ،مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.
معرفـی قراردادهـای خریـد تضمینـی بـرق در کنـار
تعرفههـای مناسـب از عوامـل اصلـی جذابیت صنعت
انرژیهـای نـو در ایران بوده اسـت .البته این سیاسـت
تشـویقی در تمام کشـورها با سـابقه موفق در توسـعه
انرژیهـای نـو در مقطعـی از زمـان -تا تبدیل بـازار به
بـازاری رقابتـی -اجرا شـده اسـت .همچنین پشـتوانه
صنـدوق اختصاصـی توسـعه انرژیهای نو ایـران که با
تصویـب مجلس بـه طور انحصـاری در اختیار توسـعه
انرژیهـای نـو و برقرسـانی بـه مناطـق دورافتـاده
قـرار گرفتـه اسـت ،همـراه بـا ضمانتهـای پرداخت و
حمایتهـای موجـود تحت چارچـوب قانـون حمایت
از سـرمایهگذاری خارجـی اطمینـان قابـل توجهـی را

در میـان سـرمایهگذاران ایجـاد کـرده اسـت .ایرادهـا
و نگرانیهایـی هـم کـه در بانکپذیـری 1قراردادهـای
خریـد تضمینی برق وجـود دارد به گـواه بازخوردهای
دریافتی از شـرکتهای بینالمللی اکثرا ً ناشـی از عدم
شـفافیت مفـاد ایـن قراردادهـا بـوده که سـرمایهگذار
خارجـی به واسـطه عدم تسـلط بـه قوانیـن و مقررات
ایـران بـا آن مواجه میشـود .این نگرانیهـا را میتوان
بـه آسـانی با تهیـه و ارائه یک راهنمای جامع از سـوی
نهاد متولی ،سـانا ،در مورد جزئیـات حقوقی ،تجاری و
فنـی ایـن قراردادها مرتفع کرد.اما نگرانـی بزرگتر که
در همـه بخشهای صنعـت انرژی ایران وجود داشـته
این اسـت کـه چگونه از سیاسـتزدگی اجتنـاب کرد.
اصـرار برخـی نهادههـا بر توقـف توسـعه انرژیهای نو
بـه دلیل وجـود گزینههای ارزانتر تولید بـرق در ایران
نـه از نظـر فنـی و نـه از نظر اقتصـادی مـورد حمایت
متخصصـان توسـعه اقتصـاد پایدار نیسـت.
تجربه بینظیر جایگزینی فرآوردههای نفتی با
گاز طبیعی در نیروگاههای کشور که باعث شد برای
اولین بار امسال کشور رکورد صادرات این محصوالت
و ارزآوری ناشی از آن را بشکند باید بهعنوان یکی از
موفقترین اقدامات در حداکثرسازی منافع حاصل از
منابع طبیعی خود -فسیلی و تجدیدپذیر -به حساب
آید .اقدام مشابهی در توسعه صنعت انرژی نو و
جایگزین کردن انرژی حاصل از سوختهای آالینده
با منابع تجدیدپذیر نهتنها میتواند باعث افزایش توان
صادرات انرژی کشور شده (هزینه-فرصت) و هزینههای
اولیه و ثانویه تولید و مصرف سوختهای آالینده را
کاهش دهد (هزینه-فایده) بلکه به طور قطع در راستای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی -تقویت استقالل داخلی و
ایجاد وابستگی خارجی -خواهد بود.
پینوشت:

1- Bankability
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اروپا ،پیشگام در استفاده از منابع تجدیدپذیر

قارهای که سبزتر میشود
کمیسـیون اروپـا :در سـال  ۲۰۱۴انرژیهـای
تجدیدپذیـر تامینکننـده  ۱۶درصـد از نیـاز انـرژی
اروپـا بودنـد و در سـال  ۲۰۱۵ایـن سـهم بـه 16/4
درصـد ارتقـا یافـت .بـا توجـه بـه برنامهریزیهـا و
سـرمایهگذاریهای کشـورهای اروپایـی در حـوزه
انرژیهـای تجدیدپذیـر ،این کشـورها تا سـال ۲۰۲۰
میلادی میتواننـد  ۲۰درصد از انرژی مـورد نیاز خود
را بـا اسـتفاده از منابـع تجدیدپذیر تامین کننـد .اروپا
در نظـر دارد سـهم انرژیهای تجدیدپذیـر را در تامین
انـرژی تـا سـال  ۲۰۳۰میلادی به  ۲۷درصد برسـاند.
در سـال  ۲۰۱۱میلادی  21/7درصـد از انـرژی
بـرق تولیدشـده در اتحادیـه اروپـا با اسـتفاده از منابع
تجدیدپذیر تولید شـد .سـه سـال بعد یعنی در سـال
 ۲۰۱۴میلادی سـهم انرژیهـای تجدیدپذیـر در
تولیـد بـرق بـه  27/5درصد رسـید و در سـال ۲۰۳۰
میلادی از مرز  ۵۰درصد خواهد گذشـت .تالش اروپا
بـرای افزایش اسـتفاده از انرژیهای تجدیدپذیر باعث
شـد تـا مطالعـات بیشـتری در مـورد تکنولوژیهـای
فعـال با انرژیهـای تجدیدپذیر انجام شـود .در نتیجه
هزینه تمامشـده تولید انرژیهـای تجدیدپذیر در دنیا
کاهـش یافـت و قـدرت رقابـت ایـن منابع انـرژی در
مقایسـه بـا دیگـر منابع انـرژی رشـد کـرد .در نتیجه
همیـن مطالعـات و سـرمایهگذاریها بـود کـه قیمت
ماژولهـای فتوولتائیـک در فاصله سـالهای  ۲۰۰۹تا
 ۲۰۱۵میلادی  ۸۰درصـد کاهـش یافـت .در نتیجه
هماکنـون اسـتفاده از منابـع تجدیدپذیـر انرژی حتی
از انرژیهـای فسـیلی ارزانتر اسـت.
انرژیهـای تجدیدپذیـر نقـش مهمـی در اقتصـاد
اروپـا دارد و گـردش مالـی این بخش در سـال ۲۰۱۴
برابـر بـا  ۱۴۴میلیـارد یـورو بـوده اسـت .ایـن بخش
بـرای بالـغ بـر یک میلیـون نفر از سـاکنان قاره سـبز
فرصـت شـغلی ایجـاد کـرده اسـت .امـا مسـاله مهم

ایـن اسـت کـه در فاصلـه سـالهای  ۲۰۱۱تـا ۲۰۱۶
میلادی سـرمایهگذاری اتحادیـه اروپـا در بخـش
انرژیهـای تجدیدپذیـر نصـف شـده اسـت .در سـال
گذشـته ارزش سـرمایهگذاری در ایـن بخـش برابـر با
 ۴۴میلیـارد یـورو بود ،در حالی که سـرمایهگذاری در
انرژیهـای تجدیدپذیـر در دنیا نـه تنها کاهش نیافت
بلکه رشـد هـم کرد .ارزش سـرمایهگذاری انجامشـده
در بخـش انرژیهـای تجدیدپذیر در دنیـا برابر با ۲۶۰
میلیـارد یـورو بود.
امـا چـرا اسـتفاده از ایـن منابع بـرای اروپـا اینقدر
اهمیـت دارد؟ در ایـن بـاره میتـوان بـه مـوارد زیـر
اشـاره کرد:
 -۱منابـع تجدیدپذیـر نقـش مهمـی در تامین امنیت
انـرژی اروپـا دارنـد و از وابسـتگی ایـن منطقـه بـه
کشـورهای دیگر برای تامین منابع فسـیلی میکاهند.
 -۲از آنجـا کـه هزینـه تولیـد و مصـرف انرژیهـای
تجدیدپذیـر بـه دلیـل پیشـرفتهای تکنولوژیـک بـا
سـرعت زیـادی کاهـش پیـدا میکنـد ،اسـتفاده از
منابـع تجدیدپذیـر هـم رونـد افزایشـی دارد.
 -۳اسـتفاده از منابـع تجدیدپذیـر در کاهش انتشـار
گازهـای آالینـده نقـش بزرگـی دارد و باعث میشـود
اهـداف جهانـی در زمینه محیطزیسـت محقق شـود.
در سـال  ۲۰۱۵میالدی اسـتفاده از منابع تجدیدپذیر
سـبب شـد انتشـار گازهای گلخانهای در اتحادیه اروپا
معـادل بالـغ بـر  ۴۳۶میلیـون تـن دیاکسـید کربن
کاهـش یابد.
 -۴افزایـش اسـتفاده از انرژیهای تجدیدپذیر همگام
بـا افزایـش بهـرهوری انـرژی در دنیاسـت و مصـرف
انرژیهـای فسـیلی در دنیـا را کاهـش میدهـد.
 -۵توسـعه اسـتفاده از منابع تجدیدپذیر نقش مهمی
در تبدیـل کـردن اروپـا بـه یـک منطقـه پیشـگام در
زمینـه نـوآوری در حـوزه انرژیهـای پـاک دارد.
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