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نوآوری باز، می تواند تقاضا برای نوآوری و ظهور 
فّناوری های جدید را به شدت افزایش داده و در 
زیست بوم  پویایی  و  همکاری  شبکه های  ایجاد 
از  بسیاری  دلیل،  همین  به  باشد.  مؤثر  بسیار 
غیرنفتی،  و  نفتی  بزرگ  دانش بنیان  شرکت های 
درون سازمانی،  نوآوری های  ادامه  بر  عالوه 
با  نوآوری  تعامالت  گرو  در  را  خود  موفقیت 
شرکت های نوآور جوان )استارت آپ ها( دانسته و 

به نوآوری باز روی آورده اند. 
به این ترتیب، هم به راه حل های نوآورانه و جدید 
انقالبی دسترسی خواهند داشت و هم، از هزینه های 
تحقیق و توسعۀ درون شرکتی آنها تا حدی کاسته 
باز  نوآوری  رویکرد  آنکه،  نتیجه  شد.  خواهد 
و  بزرگ  میان شرکت های  تعامل  ایجاد  با  می تواند 
استارت آپ ها، یک رویکرد برد - برد محسوب شود. 
بزرگ  شرکت های  از  بسیاری  هم اکنون 
ایده ها  کشف  به  سازمان هایی،  ایجاد  با  نفتی، 
برای  آورده اند.  روی  آنها  روی  سرمایه گذاری  و 
سرمایه گذاری  سازمان های  به  می توان  مثال، 

خطرپذیر۱ شرکت  های زیر اشاره کرد:
  BP Ventures

 Shell Ventures

 Conoco-Philips Technology Ventures

 Chevron Technology Ventures

 Saudi Aramco Energy Ventures

در ادامه به بررسی موردی نوآوری باز، در چند 
شرکت بزرگ نفتی پرداخته شده است. 

شركت اِنی اس. پی. ای:۲ 
 استقبال از عصر دیجیتال

ایتالیایی  گاز  و  نفت  ملیتی  چند  شرکت 
برای  »راهی  را  دیجیتالی  تحول   ،Eni S.p.A
بخشیدن  از طریق سرعت  ارزش«  مداوم  ایجاد 
محیط  برای  که  انرژی هایی  به  دستیابی  به 
زیست، ایمن و موجب تقویت عملکرد اقتصادی 

می شوند، می داند. 
دیجیتال  کسب وکار  واحد  یک  شرکت،  این 
دیجیتال  تحول  نحوۀ  و  راهبرد  تا  کرد  ایجاد 
دارد  وظیفه  واحد،  این  کند.  مشخص  را  خود 
مسیرهای  ایجاد  مانند  دیجیتالی  ابتکارات  تا 
نوآوری باز و تلفیق مهارت ها را ایجاد و همچنین 

مدیریت تغییرات را راهبری نماید.
و  حفاری  زمینه  در  شرکت  دیجیتالی  تحول 
بوده  زیر  عمده  محور  سه  در  چاه  آماده سازی 

است: 
 هوش مصنوعی برای پشتیبانی از تصمیم گیری 

عملیاتی؛
 واقعیت مجازی برای شبیه سازی عملیات؛

عملیات  اتوماسیون  برای  پیشرفته  رباتیک   
حفاری. 

رویکرد نوآوری باز در صنعت نفت جهان
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شركت اكوئینور3:
 ایجاد ارزش افزوده در عملیات

سابق(،  اویل  )استات  اکوئینور  انرژی  شرکت 
در بیش از ۳0 کشور جهان، مشغول فعالیت در 
حوزه انرژی های متنوع شامل نفت و گاز، بادی و 

خورشیدی است. 
اویل۴  استات  فّناوری  سرمایه گذاری  شرکت 
)STI( با سرمایه گذاری بر روی استارت آپ هایی 
که در حوزۀ فّناوری های پیشرو فعالیت دارند، به 
شکل گیری تأمین کنندگان جدید در حوزه نفت 

و گاز کمک می کند. 
این شرکت در مقابل مالکیت ۱0 تا ۴0 درصد 
این  به  مؤثر،  سهامدار  یک  عنوان  به  و  سهام 
چگونه  کنند،  درک  تا  می کند  کمک  شرکت ها 
مشتری،  که  کرد  تولید  را  محصولی  می توان 
استات اویل یا هر شرکت نفتی دیگر، آن را بخرد. 
به  شرکت  سهام  فروش   ،STI موفقیت  معیار 
است.  شده  انجام  سرمایه گذاری  از  بیش  قیمتی 
طبق آمار، حدود یک - سوم این سرمایه گذاری ها 

موفقیت آمیزند. 

شركت بی پی5: جستجوی فّناوری های 
دیجیتال برای سودآوری كسب وكار

نوآوری دیجیتال در شرکت چند  مدیر ارشد 
چند  تیم  بی پی،  انگلیسی  گاز  و  نفت  ملیتی 
فیزیکدانان،  جدید،  نیروهای  از  که  را  رشته ای 
بازاریابان، کهنه کاران صنعت نفت و متخصصان 

دیجیتال تشکیل شده است، هدایت میکند.

آسیا،  در  اعضایی  با  عضو،   ۲۵ با  تیم  این 
فّناوری های  ایاالت متحده،  انگلیس و  اقیانوسیه، 
در  می توانند  که  می کنند  بررسی  را  نوظهوری 
تأمین نیاز انرژی جامعه، و نیز به کاهش انتشار 
کربن کمک کنند. فرصت های تجاری جدید مورد 
و  بررسی،  آن  پیامدهای  می گیرند،  قرار  ارزیابی 
سپس به متخصصان حوزه BP منتقل می شوند.

این تیم، نقش کلیدی در حوزه کسب وکار کم کربن 
صاحب  استارت آپ های  همچنین  و  داشته   BP
که  می کند  بررسی  را  کم کربن  پیشرفتۀ  فّناوری های 
ممکن است، به فرصت های جدید تجاری منجر شوند.

شركت اكسون موبیل6: 
ظرفیت محاسبات كوانتومی

بین المللی  شرکت  بزرگترین  موبیل،  اکسون 
بورس،  در  معامله  قابل  سهام  با  گاز  و  نفت 
انجمن به  که  است  انرژی  شرکت   اولین 

انجمنی  است؛  پیوسته   ®IBM Q Network

متشکل از بزرگترین شرکت های جهان۷، شرکتهای 
و  دانشگاهی  مؤسسات  )استارت آپ ها(،  نوپا 

آزمایشگاه های تحقیقاتی از سراسر جهان. 
هدف این شبکه، پیشبرد محاسبات کوانتومی و 
کشف کاربردهای عملی آن در علم و تجارت است. 
اکسون موبیل در تالش است تا کشف مواد جدید 

برای جذب مؤثرتر کربن را امکان پذیر سازد.
ماهیت بسیار دقیق محاسبات کوانتومی، می تواند 
موجب بهبود برنامه تحقیق و توسعه اکسون موبیل 
از طریق ارائه پاسخ به چالش های محاسباتی ناشی 
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از این کاربردها گــــردد؛ مانند نحوه بهینه سازی 
شبکه برق یک کشور یا انجام مدل سازی های آب و 

هوایی با قابلیت پیش بینی دقیق تر. 

شركت توتال: 
نوآوری امروز برای تولید فردا

توتال، تولیدکننده و تأمین کنندۀ چند ملیتی 
از  فرانسوی نفت، گاز طبیعی و برق کم کربن، 
دارای  که  است  نفتی  بزرگ  معدود شرکت های 
از  است.  داخلی  توسعه  و  تحقیق  زیرساخت 
در  تولید  تا  گرفته  آزمایشگاهی  آزمون های 
مقیاس صنعتی و  زیرساخت های آن کل، فرایند 

توسعه را پوشش می دهد.
از  جهانی  شبکه  یک  میزبان  همچنین  توتال، 
و  بوده  تولید  و  اکتشاف  توسعه  و  تحقیق  مراکز 
بزرگ  و شرکت های  برتر  دانشگاهی  مؤسسات  با 
و  پیشرو  بخش  است.  همکاری  حال  در  انرژی 
آزمایشگاه های  توتال،  در  توسعه  و  تحقیق  مهم 
نانوحسگرها،  و  حسگرها  نانوفّناوری،  آینده نگر 
فّناوری های زیستی، رباتیک و تصویربرداری است. 
این برنامه های چند کاربردی، به توتال کمک 
نفت  حوزه  خارج  در  فّناوری های  به  تا  کرده اند 
آنها در همان حوزه  از  و  و گاز دست پیدا کند 

استفاده نماید.

شل: بازی برگردان ها
بازی ِشل«۸ که در سال  قاعده  برنامه »تغییر 
۱۹۹۶ توسط شرکت بین المللی انرژی ِشل، در 

و  استارت آپ ها  با  است،  گرفته  قرار  دستورکار 
اولیه و  ایده هایی در مراحل  کسب وکارهایی که 
غیرقابل تأیید در دست دارند، همکاری می کند. 
این برنامه قبل از مرحله اثبات ایده، فّناوری ها را 

ارزیابی، توسعه و ریسک زدایی می کند. 
شوند:  می  ارزیابی  معیار  چهار  با  فّناوری ها 
تازگی، ارزش، »چرا شل؟« و آزمایش. این برنامه 
با بیش از ۵ هزار مبتکر و نوآور در سطح جهان، 
شدن  عملیاتی  به  و  است  کرده  برقرار  ارتباط 

بیش از ۱۵0 ایده، کمک کرده است.
»ِشل  شرکت،  این  تأثیرگذار  نوآوری  مرکز 
تکورکس«۹، کارآفرینان را به شرکت های نوپای 
می دهد.  پیوند  انرژی  صنعت  از  خارج  فّناور 
اهداف این برنامۀ باز، دو وجه دارند: اول، یافتن 
راه های سریع تر و مقرون به صرفهتر برای ارائۀ 
فّناوری به محیط هایی که امنیت در آن اهمیت 
حیاتی دارد، و دوم، تولید بیشتر انرژی در حال 

حاضر و آینده. 
عنوان  به  در سال ۲0۱۳  که خود  مرکز  این 
یک استارت آپ تجاری در مجموعه شل تأسیس 
کنترل،  سیستم های  قبیل  از  پروژه هایی  شد، 
وسایل نقلیه خودران، رباتیک و سنتز داده ها را 

در اولویت توجه قرار میدهد.
رویکرد  به  نسبت  مفصل تری  بررسی  ادامه،  در 
از  یکی  عنوان  به  شل  شرکت  در  باز  نوآوری 
شرکت های موفق در این زمینه، صورت گرفته است. 
در واقع، شرکت شل برای توسعۀ فّناوری های 
جدید، ارائۀ راه حل های نوآورانه و ارزش آفرین، 
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ورود به بازارهای تازه و یا توسعۀ بازار موجود، به 
با کارآفرینان،  شرکت ها  همکاری نزدیک و پویا 
)چه در حوزۀ انرژی و چه خارج آن(، دانشگاه ها 

و دولت ها نموده است. 
مجزا  برنامۀ  سه  شرکت  این  منظور،  این  به 

و  باز  نوآوری  آنها،  مبنای  است که  داده  ترتیب 
در  زیست بوم  بازیگران  سایر  با  نوآوری  تبادل 
سراسر دنیا می باشد. این برنامه ها که در وبسایت 
شرکت۱0 هم در دسترس هستند، در جدول ۱ 
آمده ، و هر کدام، به طور مختصر معرفی شده اند.

جدول 1.  برنامه های شركت شل با رویکرد نوآوری باز

عنوان برنامه      زیر برنامه ها                                         معرفی مختصر

تک ورکس، مرکز نوآوری شل در بوستون آمریکا است که بر شناسایی سریع، ریسک زدایی 
و  فنی  کارشناسان  بر  شامل  و  دارد  تمرکز  کسب وکار  در  جدید  فّناوری های  توسعۀ  و 

کارآفرینان از حوزه های مختلف و خارج از حوزۀ نفت و گاز است.

در واقع، یک صندوق سرمایه گذاری شرکتی۱۴ بوده و اولین در حوزۀ نفت و گاز است که 
در شرکت های حوزۀ نفت و گاز، انرژی، حمل و نقل و فّناوری دیجیتال سرمایه گذاری 

می کند.

محلی،  کسب وکارهای  توسعۀ  منظور  به  اجتماعی  سرمایه گذاری  توسعۀ  برای  برنامه ای 
اشتغال و راه حل های نوآورانۀ اجتماعی و اقتصادی است که هم اکنون، در ۱۵ کشور دنیا 

فعالیت دارد.

برنامۀ همکاری های نوآورانه با:
شرکت ها )در حوزۀ انرژی یا خارج از آن(  •

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی  •
دولت ها  •

همکاری با محققان، دانشمندان و مهندسان برای یافتن روش های نوآورانه در حوزۀ نفت و 
گاز و انرژی، به منظور افزایش بهره وری و ایمنی، یافتن انرژی های جایگزین یا تولید انرژی 

در مکان های با دسترسی سخت.

همین طور  و  آن  با  مرتبط  یا  انرژی  حوزۀ  در  بذری  مراحل  استارت آپ های  با  همکاری 
شتاب دهنده های معتبر برای یافتن ایده های نو در سراسر دنیا. در این برنامه، شل با حفظ 

استقالل استارت آپ ها، پشتیبانی، تخصص و بودجۀ مورد نیاز را برای آنها تأمین می کند.

برنامۀ شل گیم چنجر
)تغییر قاعده بازی(18

برنامۀ غلبه
 بر چالش های فّناورانه17

همکاری نوآورانه16

شل الیووایر15

شل ونچرز13

شل تک وركس1۲

11 هم
ی با

ور
وآ

ۀ ن
نام

بر
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 گفته شد که همکاری شرکت های بزرگ 
مفید  بسیار  زیست بوم  بازیگران  سایر  با 
است و سرریز فّناوری حاصل می تواند برای 
بسیار  نیز  کوچک تر  شرکت های  از  بسیاری 

مثمر ثمر باشد. در جدول ۲ می توان برخی 
پژوهشی  موسسات  و  دانشگاه ها  شرکت ها، 
معتبر دنیا که به همکاری با شل پرداخته اند 

را مشاهده کرد.

جدول۲. شركت ها، دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی معتبر دنیا كه به همکاری با شل پرداخته اند

همکاران                   همکار                                                             موضوع همکاری

شهری  خودروی  یک  تولید  و  مفهومی  طرح  روی  مشترک  مهندسی 
فوق العاده بهینه.

حفاری بهینۀ چاه ها توسط توسعۀ یک سیستم حفر بسیار خودکار.

بهبود ایمنی به وسیلۀ استفاده از پهباد ها برای بازرسی پاالیشگاه ها و ...

پردازش داده ها برای دید دستیابی به دیدی واضح تر از منابع زیرسطحی 
از طریق جمع آوری، پردازش و تجسم داده های با جزئیات باال، برای مثال، 

پردازش داده های زمین لرزه ای.

کمک به تولید و نظارت میدانی بر تولید نفت و گاز با استفاده از فیبر نوری 
توسط فّناوری سنجش فیبر نوری که می تواند تغییرات در شرایط فیزیکی 
تجهیزات تولید نفت و گاز را در حد دقیقه تشخیص دهد و به کنترل دقیق 

و تقویت تولید منجر شود. 
ها

ت 
رك

ش

Geo Technology شركت های
Gordon Murray Design و 

شركت ملی نفت چین

Cyber Hawk شركت

Intel شركت

Qinetiq شركت

شركت چند ملیتی نفت و گاز ایتالیایی Eni S.p.A، تحول دیجیتالی را »راهی برای ایجاد مداوم 
ارزش« از طریق سرعت بخشیدن به دستیابی به انرژی هایی كه برای محیط زیست، ایمن و موجب 
تقویت عملکرد اقتصادی می شوند، می داند. این شركت، یک واحد كسب وكار دیجیتال ایجاد كرد 
تا راهبرد و نحوۀ تحول دیجیتال خود را مشخص كند. این واحد، وظیفه دارد تا ابتکارات دیجیتالی 

مانند ایجاد مسیرهای نوآوری باز و تلفیق مهارت ها را ایجاد و همچنین 
مدیریت تغییرات را راهبری نماید.
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با  که  موفقی  استارت آپ های  از  برخی  همچنین 
قالب  در  و  شل  شرکت  پشتیبانی  و  سرمایه گذاری 
»برنامۀ شل گیم چنجر« )یا همان تغییر قاعدۀ بازی 

شل( توانسته اند، رشد کنند را می توان در جدول ۳ 
برنامه، شرکت  این  تحت  اشاره شد،  چنانکه  یافت. 
شل تاکنون با بیش از ۵ هزار نوآور تعامل داشته و از 

ادامه جدول۲. شركت ها، دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی معتبر دنیا كه به همکاری با شل پرداخته اند

همکاران                   همکار                                                             موضوع همکاری

دستیابی به راه حل هایی برای انرژی پاک تر و بیشتر.

تقویت بازیابی نفت و گاز به وسیلۀ توسعۀ سیستم های تولید هوشمندتر، 
سریع تر، منعطف تر و مقرون به صرفه.

ارزش.  زنجیرۀ  در  فرصت ها  کاوش  منظور  به  فّناوری  مرکز  دو  تأسیس 
و  قطر  فّناوری  و  علم  پارک  کالج سلطنتی،  همکاری  با  مثال، شل  برای 
قطر پترولیوم، با تکیه بر یک دهه تحقیق و توسعه، موفق به ذخیره سازی 

مقرون به صرفه، ایمن و دائمی CO۲ در مخازن کربنات شده است.

تصفیۀ گاز طبیعی برای استخراج گاز طبیعی از میادین ترش سرشار از 
سولفید هیدروژن.

ژئوفیزیکی،  برداری  تصویر  شامل  فّناوری ها  از  گسترده ای  طیف 
سازه  مهندسی  الکترونیک،  بیوشیمی،  و  مولکولی  شیمی  نانو،  فّناوری 

و مدل سازی رایانه ای.

و شیل غنی  غیرمتعارف  گاز   ،)EOR( نفت  بازیابی  بهبود  برای  همکاری 
از مایعات. 

کاهش انتشار گاز CO۲ از طریق جذب یا ذخیرۀ آن، سیستم های انرژی 
ترکیبی و مواد و کاتالیزورهای جدید.

شی
وه

پژ
كز 

مرا
یا 

ها 
گاه 

ش
دان

دانشگاه بركلی آمریکا

دانشگاه دلفت هلند

كالج سلطنتی لندن

موسسۀ پژوهشی در هلند
 The Institute for Sustainable 

Process Technology

دانشگاه MIT آمریکا

موسسۀ پژوهشی در چین
 Research Institute of Petroleum 

Exploration and Development

موسسۀ پژوهشی در چین
 Shanghai Advanced Research 

 Institute of the Chinese
Academy of Sciences
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جدول 3. برخی از استارت آپ های موفق كه با سرمایه گذاری و پشتیبانی شل و در قالب برنامۀ گیم چنجر 
توانسته اند رشد كنند

حوزه  فعالیت   نام استارت آپ         كشور                      معرفی مختصر

در راستای توسعۀ فّناوری سبز، از گاز CO۲، آب و انرژی تجدیدپذیر، 
برای ساخت مواد شیمیایی و سوخت های پایدار، استفاده می کند.

تبدیل CO۲ به سوخت های هیدروکربنی برای تولید انرژی و کاهش 
تولید  تأمین  زنجیرۀ  از  فسیلی  CO۲. همچنین حذف سوخت های 

.CO۲ سوخت های مایع و در نتیجه، کاهش دوبارۀ

به مواد و محصوالت  تبدیل آن  به کارگیری دوبارۀ CO۲ به وسیلۀ 
از  استفاده  با  تنها  صرفه،  به  مقرون  سوخت های  و  شیمیایی  مهم 

آب و برق.

فّناوری  با  آینده،  عنوان سوخت  به  از هیدروژن  استفاده  منظور  به 
الکترولیز  از طریق توسعۀ ماژول های  این شرکت  ارائه شده توسط 
انرژی  منابع  از  استفاده  با  قیمت  ارزان  هیدروژن  کم هزینه، 

تجدیدپذیر تولید می شود.

استفاده از آب، به عنوان یک خازن بسیار قدرتمند به جای استفاده 
در  انرژی  ذخیرۀ  سیستم  ارزان ترین  و  ایمن  )پاک،  لیتیوم  یون  از 

دسترس(.

ساخت باتری های یون روی با عمر بسیار طوالنی تر، ارزان تر و با مواد 
در دسترس تر نسبت به یون لیتیوم، قابل استفاده در اکثر صنایع.

ساخت باتری های لیتیوم نسل بعد که عالوه بر تولید انرژی بیشتر، 
در محدودۀ دمایی وسیع تر و با ایمنی بیشتر، قادر به کار هستند.

ژی
انر

ل 
تقا

ان

ایاالت متحده

ایاالت متحده

كانادا

آفریقای جنوبی

كانادا

كانادا

ایاالت متحده

 Dioxide

Materials

 Dimensional

Energy

Opus-12

Hydrox Holding

Nostromo

Salientenergy

 South 8

Technologies

این میان، ۱۵0 ایده تجاری سازی شده است. 
همۀ  تقریباً  موفقیت  در  که  کرد  اشاره  باید 
و  شتاب دهنده ها  شرکت ها،  استارت آپ ها،  این 
سرمایه گذاران فراوان دیگری نیز دخیل بوده اند که 

شرکت شل نیز یکی از آنها بوده است. بنابراین، لزوم 
دسترسی به مجموعه ای از بازیگران توانمند و ایجاد 
عاملی  نوآوری،  شبکه های  ظهور  برای  اتمسفری 
کلیدی در بروز و موفقیت استارت آپ ها خواهد بود. 
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ال
جیت

دی

ادامه جدول 3. برخی از استارت آپ های موفق كه با سرمایه گذاری و پشتیبانی شل و در قالب برنامۀ 
گیم چنجر توانسته اند رشد كنند

حوزه  فعالیت   نام استارت آپ         كشور                      معرفی مختصر

ارائۀ نرم افزارها و محصوالتی برای مانیتورینگ و مدل سازی هوشمند 
و بی درنگ مخازن و داده های متمرکز صنعت انرژی. 

نرم افزار تحلیل داده های بدون ساختار مانند تصاویر، فیلم ها و متون. 
همچنین داده های بزرگ و یادگیری ماشین.

ارائۀ تحلیل های بی درنگ و هوش عملیاتی به شرکت های نفت و گاز، 
ناوگان های حمل و نقل دریایی و شرکت های بیمه. 

یکی از شرکت های پیشرو در ارائۀ خدماتی نظیر اتوماسیون بی سیم 
ابری در  اینترنت اشیا در زیر دریا و شبکۀ محاسبات  در زیر دریا، 
زیر دریا به منظور بهبود مدیریت دارایی های انرژی، افزایش تولید، 

کاهش هزینه ها و ریسک در زیر دریا. 

ارائۀ خدمات هوش مصنوعی و همکاری با سازمان ها و شرکت های 
بزرگ دنیا در حوزه های مختلف مثل نفت و گاز، حمل و نقل دریایی 

و هوایی، شرکت های تولیدی و صنایع مالی. 

ایاالت متحده- 
امارات

برزیل

برزیل - ایاالت 
متحده

بریتانیا

ایاالت متحده

Icprs

Teialabs

Intelie

Wfs

Sparkcognition

برنامه »تغییر قاعده بازی ِشل« كه در سال 1996 توسط شركت بین المللی انرژی ِشل، در دستوركار قرار 
تأیید در دست  اولیه و غیرقابل  ایده هایی در مراحل  با استارت آپ ها و كسب وكارهایی كه  گرفته است، 
دارند، همکاری می كند. این برنامه قبل از مرحله اثبات ایده، فّناوری ها را ارزیابی، توسعه و ریسک زدایی 
می كند. فّناوری ها با چهار معیار ارزیابی می شوند: تازگی، ارزش، »چرا شل؟« و آزمایش. این برنامه با بیش 
از 5 هزار مبتکر و نوآور در سطح جهان، ارتباط برقرار كرده است و به عملیاتی شدن بیش از 15۰ ایده، 
كمک كرده است. مركز نوآوری تأثیرگذار این شركت، »ِشل تکوركس« ، كارآفرینان را به شركت های نوپای 
فّناور خارج از صنعت انرژی پیوند می دهد. اهداف این برنامۀ باز، دو وجه دارند: اول، یافتن راه های سریع تر 

و مقرون به صرفه تر برای ارائۀ فّناوری به محیط هایی كه امنیت در آن اهمیت 
حیاتی دارد، و دوم، تولید بیشتر انرژی در حال حاضر و آینده. 
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گاز
 و 

ت
نف

ادامه جدول 3. برخی از استارت آپ های موفق كه با سرمایه گذاری و پشتیبانی شل و در قالب برنامۀ 
گیم چنجر توانسته اند رشد كنند

حوزه  فعالیت   نام استارت آپ         كشور                      معرفی مختصر

خدمات تخصصی در زمینۀ بازرسی مواد، جوش و معاینۀ غیرمخرب.

ساخت ربات ها و تحلیل داده ها در پاالیشگاه ها و صنایع نفت و گاز 
برای تشخیص و مدیریت خوردگی. 

توسعۀ محصوالت های تک مرتبط با استخراج نفت و گاز و همین-
طور سیستم های مانیتورینگ بی سیم و بی درنگ.

تحلیل  و  پردازش  جمع آوری،  توسط  زیرزمینی  منابع  اکتشاف 
نویزهای لرزه ای سطحی زمین. این فّناوری، نتایج به سرعت به دست 

آمده و نیاز به حفاری و اقدامات گران را کاهش می دهد. 

طراحی و تولید تجهیزات و خدمات نوآورانۀ کنترل سرچاهی و فشار 
در صنایع نفت و گاز. 

بررسی دقیق ریزساختارهای نمونه های زمین شناختی، شیمیایی و 
بیولوژیکی با وضوحی در حد نانومتر. 

كانادا

ایاالت متحده

ایاالت متحده

فرانسه

ایاالت متحده - 
استرالیا

آلمان

Torngats

Arix-Tech

Tubel Energy

Sisprobe

 Kinetic Pressure

Control

MAP

  Microstructure

And Pores

1. Corporate Venture Capitals

2. Eni S.p.A  

3. Equinor  

4. Statoil Technology Invest  

5. BP  

6. ExxonMobil  

7. Fortune 500 Companies  

8. The Shell Game Changer Program

9. Shell Tech Works  

10. https://www.shell.com/  

11. Innovating Together  

12. Shell Tech Works  

13. Shell Ventures  

14. Corporate venture fund  

15. Shell Live WIRE  

16. Innovative Collaborations  

17. Overcoming Technology Challenges  

18. Shell Gamechanger  
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شركت انرژی اكوئینور )استات اویل سابق(، در بیش از 3۰ كشور جهان، 
مشغول فعالیت در حوزه انرژی های متنوع شامل نفت و گاز، بادی و خورشیدی است. 



سال سوم  شماره 21  بهار 1400
15

نفت و گاز

چهار مزیت رقابتی دیجیتالی شدن در صنعت نفت و گاز

رشد بازار اف پی اس اوها در افق ۲۰۲5 میالدی

درخواست آژانس بین المللی انرژی برای توقف توسعه میادین جدید نفت و گاز

بازار گاز طبیعی مایع در افق ۲۰5۰
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دیجیتالی شدن، از اولویت زیادی برای صنعت 
پروژه های  است. اجرای  برخوردار  گاز  و  نفت 
راهبردی دیجیتالی شدن را می توان فرایند ایجاد 
مراکز داده برخط دانست که به تصمیم گیری و 

اجرای سریع تر و بهتر عملیات کمک می کند. 
به  راهکارهایی  می توان  شدن،  دیجیتالی  با 
خود،  اتاق های  در  که  کرد  ارائه  بهره برداران 
به  نیاز  بدون  را  کلیدی  اطالعات  بتوانند 
پرونده های کاغذی، دریافت و بررسی نمایند. در 
این  برای توسعه  با چهار دلیل )مزیت(،  ادامه، 
فّناوری و افزایش رقابت پذیری شرکت های فعال 

در بازار انرژی آشنا می شویم:

1. خودكارسازی عملیات
صنعت  در  عملیات  شدن  خودکار  فرایند 
دارد.  قرار  پیشرفت  مسیر  در  ساله  همه  نفت، 
پایش، نظارت، عملیات از راه دور، جریان کاری 
خودکار، فرایندهای تجاری، یکپارچگی داده ها و 
جمع آوری داده ها به کاهش نیاز به ثبت داده ها، 
و  بهتر  تصمیم گیری  و  داده ها  کیفیت  بهبود 

افزایش سودآوری و بهره وری منجر می گردد.

۲. ادغام ها و تملک ها
برای  را  راه  تجاری،  تملک های  و  ادغام ها 
برنامه ریزی  با  می کند.  هموار  دیجیتال  انقالب 

مناسب، می توان از این راهبرد برای صرفه جویی 
در زمان و پول بهره برد.

به عالوه، شرکت هایی که برای پیمودن مسیر 
انقالب دیجیتال تردید دارند، از فرصت تملک ها 
براساس داده ها، سامانه ها و فرایندهای مناسب 
بهره می برند. شرکت ها می توانند از ابزار تملک 
و ادغام برای روزآمد کردن سامانه های فناوری 
فعالیت ها  بهبود  و  هزینه ها  کاهش  اطالعات، 
نیز بهره ببرند. همچنین، کارکنان دارای دانش 
استفاده از داده ها و سامانه های دیجیتال نسبت 
خواهند  رقابتی  برتری  دارای  افراد،  سایر   به 

بود.

3. توسعه هوش تجاری، تحلیل تجاری، 
یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی

نداشتن  نیاز،  مورد  ابزارهای  فقدان 
اطالعات  فّناوری  در  داده پردازی  مهارت های 
داده های  به  دسترسی  در  محدودیت  و 
دیجیتالی  موانع  مهمترین  شده،  جمع آوری 

شدن هستند.
و ساختار  داده های خوب  با  داده ها  مدیریت 
مدیریت  برای  مناسب  راهکارهای  و  یافته 
ایجاد  برای  یافته  ناقص و غیرساختار  داده های 
بدون  می یابد.  تداوم  داده ها،  جمع آوری  مراکز 
به  دسترسی  یا  و  باکیفیت  داده های  داشتن 

چهار مزیت رقابتی دیجیتالی شدن در صنعت نفت و گاز
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موجود،  داده های  از  نمی توان  داده،  مراکز 
بهترین نتایج را به دست آورد. 

تجاری،  تحلیل  تجاری،  کاربرد هوش 
و هوش مصنوعی در گروی  ماشینی  یادگیری 
داشتن داده های قابل اتکا و ساختاریافته است.

اکسل  برنامه  از  همچنان  که  شرکت هایی 
و  نفت  پیچیده  عملیات های  مدیریت  برای 
درخواهند  زودی  به  می کنند،  استفاده  گاز 
کنار  را  سنتی  روش های  باید  که  یافت 
داده ها،  باکیفیت  داشتن ذخایر  بدون  گذاشت. 
خواهیم عملیات  پایان  در  هنگفتی   هزینه های 

 داشت.
از  داده ها،  مناسب  مدیریت  گذشته،  در 
اهمیت باالیی برخوردار نبود. شرکت ها فقط به 
اما شرایط کنونی،  دنبال تداوم عملیات بودند، 
داده های  جمع آوری  برای  باید  و  یافته  تغییر 

باکیفیت و حفظ آنها تالش کرد.
حال  در  داده ها،  مخازن  به  نگاه تاریخی 
استانداردهای  اجرایی شدن  با  است.  دگرگونی 
عملیات داده پردازی، می توان دسترسی بهتری 
با  را  مختلف  داده های  مخازن  و  کرد  ایجاد 

یکدیگر یکپارچه کرد.
چشم انداز آینده، روشن است و با راهبردهای 
دیجیتال،  داده های  از  استفاده  شده  تعریف 
می توان کاربران را به سوی استفاده از راهکارهای 
تحلیل پیشرفته در عملیات و به دست آوردن 
برای  زمان،  کوتاه ترین  در  مناسب  تحلیل های 

تصمیم گیری های بهتر، رهنمون کرد.

 4. پیشبرد فناوری های صنعتی نسل 4
برنامه های  از   ،۳ نسل  صنعتی  انقالب  در 
انقالب  با  ادامه،  در  و  شد  استفاده  رایانه ای 
صنایع  و  ساخت  و  تولید  حوزه  در  دیجیتال 
انقالب  یافت.  گسترده تری  توسعه  وابسته، 
برای  و  بوده  متمرکز  لیزر  بر   ۴ نسل  صنعتی 
فرایندهای ارزش افزایی و فّناوری های هوشمند، 

از آن بهره می گیرد. 
فناوری های اتوماسیون، فرایندهای روباتیک، 
یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی، می توانند 
و  داده  به شدت کاهش  را  انسانی  مداخله های 
یا حذف کنند؛ اما با این راهبردها شاهد حذف 

انسان ها از فرایندها خواهیم بود؟
زیادی  تالش های  که  است  این  خوب،  خبر 
انسان محور،  اقتصادی  برای توسعه مدل رشد 
در حال اجرا است تا این اطمینان به وجود آید 
که پیشرفت های فّناوری قرن بیست و یکم، به 
اشتغال آفرینی  و  انسانی  شکوفایی ظرفیت های 
در سراسر دنیا و نه جایگزینی ماشین با انسان 

منجر می گردد. 
آینده  افق های  به  شما،  شرکت  در  آیا 
برای  مناسبی  زمان  اینک  و  می نگرند؟ 
است؟ نرسیده  فرا  بهتر  راه حل های   یافتن 

 منبع:

https://boereport.com/2021/05/26/the-

competitive-advantage-of-digitalized-oilgas-data/
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تولید،  شناورهای  اخیر،  دهه  دو  در 
توسط  »اف پی اس او«۱  بارگیری  و  ذخیره سازی 
میادین  در  نفتی  شرکت  هاي  از  زیادی  تعداد 
استفاده  با  شده اند.  گرفته  کار  به  فراساحلی 
و  نفت  ذخیره  سازی  مي توان  شناورها،  این  از 

انتقال آن را بدون نیاز به خط لوله انجام داد. 
زمان  در  صرفه جویی  شاهد  ترتیب،  بدین 
بود.  خواهیم  نفتی  شرکت هاي  هزینه  هاي  و 
پیش بینی مي شود که بازار جهانی اف پی اس اوها 
روبرو  چشمگیری  رشد  با  فرارو،  سال  هاي  در 

شود.
با افزایش قابل توجه فعالیت  هاي اکتشافی در 
مناطق مختلف دنیا، بازار شناور هاي اف پی اس او 
رو  به  رو  زیادی  رشد  با  آینده،  سال  هاي  در 

مي گردد. 
بر  کلیدی  بازیگران  چشمگیر  افزایش 
فعالیت های پژوهش و توسعه و ارائه محصوالت 
میان  در  زیادی  فرصت هاي  مي تواند  جدید، 
بلوک هاي  تعداد  افزایش  آورد.  فراهم  مدت، 
رو  تقاضای  تأمین  برای  فراساحلی  اکتشافی 
جهانی  بازار  رشد  به  مي تواند  دنیا،  رشد  به 
شایانی  کمک  نزدیک،  آینده  در  اف پی اس اوها 

کند.
از  اف پی اس اوها  بازار  کنونی،  شرایط  در 
سال هاي  در  و  است  برخوردار  سریعی  رشد 

بود.  رقابت در آن خواهیم  افزایش  آتی، شاهد 
سناریوی  مي تواند  تملک ها،  و  ادغام ها  افزایش 
رقابت در بازار اف پی اس اوها را در آینده نزدیک، 
متنوع کند.  را  داده و سبد محصوالت  افزایش 
خواهد  پیش  به  سرعت  با  بازار  ترتیب،   بدین 

رفت.

نگاهی به بازار جهانی اف پی اس اوها
صورت  به  مي تواند  اف پی اس او،  شناور  یک 
تغییر  نفتکش  یک  یا  و  شود  ساخته  سفارشی 
با نصب تأسیسات فرآورش  کاربری داده شده، 
که  است  قادر  اف پی اس او،  یک  باشد.  تولید  و 
همه فعالیت هاي مورد نیاز تولید و صادرات را 
انجام دهد. این شناور، مي تواند ذخایر نفت را از 

اعماق دریا استخراج کند. 
و  نصب،  عرشه  روی  بر  فرآوری،  تأسیسات 
و  گردیده  ذخیره  مخازن  در  شده  تولید  نفت 
منتقل  تانکرها  به  پاالیشگاه ها  به  انتقال  برای 

مي گردد.
شناورهای  کشورها،  از  زیادی  تعداد 
مي سازند  داخلی  یاردهای  در  را  اف پی اس او 
توجهی  قابل  افزایش  شناورها،  این  فروش  و 
آینده،  پنج سال  ترتیب در  بدین  است.  داشته 
خواهیم بخش  این  سودآوری  رشد   شاهد 

 بود.

رشد بازار اف پی اس اوها در افق ۲۰۲۵ میالدی
  مترجم: محسن داوری
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روندهای توسعه
و  بهره وری  رشد  جهت  تالش ها  افزایش  با 
کنترل هزینه سرمایه گذاری، بازار اف پی اس او ها 
بود.  خواهد  برخوردار  چشمگیری  رشد  از 
تعدادی از شرکت ها، تغییر کاربری نفتکش ها به 
اف پی اس او را در دستور کار خود قرار داده اند. 
این شناورها در آب هایی با هر عمق، از قابلیت 
فعالیت برخوردار هستند. همچنین امکان تغییر 
باالی  بازدهی  است.  مهیا  آنها  فعالیت  محل 
شناورهای  دیگر  مزایای  از  نیز  سرمایه گذاری 

اف پی اس او، محسوب مي گردد.
و  اکتشاف  شرکت هاي  می شود،  پیش بینی 
از  هزینه،  و  زمان  در  صرفه جویی  برای  تولید 
نسبت  اف پی اس او  شناورهای  موقعیت  تغییر 
ساخت  یا  و  شده  داده  کاربری  تغییر  به 
 شناورهای جدید اف پی اس او، استقبال بیشتری

 کنند. 
به  نفتکش ها  کاربری  تغییر  همچنین 
نسبت  کمتری  هزینه  اف پی اس او،  شناورهای 
خواهد  دنبال  به  جدید  شناورهای  ساخت  به 

داشت.
میادین  در  اکتشافی  فعالیت هاي  افزایش  با 
فرارسیدن  دلیل  به  بویژه  فوق عمیق،  آب هاي 
و  نفت  خشکی  میدان هاي  ذخایر  بلوغ  دوره 
بازار جهانی اف پی اس او ها در چشم اندازی  گاز، 

درخشان، سود خواهد برد. 
چشم  به  زیادی  فرصت هاي  بازار،  این  در 
عمیق  فوق  میدان هاي  در  چراکه  مي خورد؛ 

فراساحلی، نیاز بیشتری به سامانه هاي یکپارچه 
تولید وجود دارد.

نگاهی به ظرفیت بازار اف پی اس اوها
نام  با  ایران  در  اف پی اس او  شناور  نخستین 
کوروش، در الیه نفتی پارس جنوبی در آب هاي 
شناور  این  است.  شده  راه اندازی  فارس  خلیج 
در فاز نخست، از ظرفیت تولید و ذخیره سازی 
روزانه ۳0 هزار بشکه نفت خام برخوردار است. 
در فاز دوم، ظرفیت برداشت این شناور به ۵0 

تا ۶0 هزار بشکه در روز خواهد رسید.
شرکت  به  مربوط  اف پی اس او  شناور  اولین 
»جان  نام  با  مارین«۲  اند  آفشور  »کیپل 
به »یینسون  آگیکومدر«۳ سال ۲0۱۷ میالدی 

پروداکشن«۴ تغییر نام داده است. 
تولید  و  اکتشاف  توسط »شرکت  شناور  این 
تری  »کیپ  فراساحلی  میدان  در  غنا«۵  انی 
است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  پوینتس« 
ظرفیت پاالیشی این شناور، ۵۸ هزار بشکه در 
روز بوده و از ظرفیت ذخیره سازی ۱/۷ میلیون 
تجهیزات  وزن  است.  برخوردار  نفت  بشکه 
فوقانی نصب شده، ۱۵ هزار تن بوده و مي تواند 

در آبهایی با عمق یک هزار متر فعالیت کند. 

چشم انداز منطقه ای
پرچمدار  برزیل  آمریکای جنوبی،  در منطقه 
با  بود.  خواهد  اف پی اس او  شناورهای  تقاضای 
افزایش فعالیت هاي اکتشاف و تولید در آبهاي 
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شناورهای  تقاضای  رشد  شاهد  کشور،  این 
اف پی اس او خواهیم بود. 

میادین  توسعه  شاهد  نیز  آفریقا  شرق  در 
استفاده  هستیم.  عمیق  آبهاي  در  نفت  جدید 
با  میادین،  این  در  اف پی اس او  شناور هاي  از 
که  نیز  چینی ها  است.  شده  روبرو  استقبال 
تالش  نفت  واردات  به  وابستگی  کاهش  برای 
اف پی اس او  شناورهای  خریداری  به  مي کنند، 

روی آورده اند.

 منبع:
- https://www.mccourier.com/fpso-market-

survey-on-growth-strategies-2025/

1. FPSO

2. Keppel Offshore & Marine

3. John Agyekum Kufuor

4. Yinson Production

5. ENI Ghana Exploration & Production Limited

جدید،  محصوالت  ارائه  و  توسعه  و  پژوهش  فعالیت های  بر  كلیدی  بازیگران  چشمگیر  افزایش 
اكتشافی  بلوک هاي  تعداد  افزایش  آورد.  فراهم  مدت،  میان  در  زیادی  فرصت هاي  مي تواند 
بازار جهانی اف پی اس اوها در  به رشد  به رشد دنیا، مي تواند  برای تأمین تقاضای رو  فراساحلی 

آینده نزدیک، كمک شایانی كند.
در شرایط كنونی، بازار اف پی اس اوها از رشد سریعی برخوردار است و در سال هاي آتی، شاهد 
افزایش رقابت در آن خواهیم بود. افزایش ادغام ها و تملک ها، مي تواند سناریوی رقابت در بازار 
اف پی اس اوها را در آینده نزدیک، افزایش داده و سبد محصوالت را متنوع كند. بدین ترتیب، 

بازار با سرعت به پیش خواهد رفت.
با افزایش تالش ها جهت رشد بهره وری و كنترل هزینه سرمایه گذاری، بازار اف پی اس او ها از رشد 
چشمگیری برخوردار خواهد بود. تعدادی از شركت ها، تغییر كاربری نفتکش ها به اف پی اس او را 
در دستور كار خود قرار داده اند. این شناورها در آب هایی با هر عمق، از قابلیت فعالیت برخوردار 
هستند. همچنین امکان تغییر محل فعالیت آنها مهیا است. بازدهی باالی سرمایه گذاری نیز از 

مزایای دیگر شناورهای اف پی اس او، محسوب مي گردد.
تغییر  از  هزینه،  و  زمان  در  صرفه جویی  برای  تولید  و  اكتشاف  شركت هاي  می شود،  پیش بینی 

یا  و  داده شده  كاربری  تغییر  به  نسبت  اف پی اس او  موقعیت شناورهای 
ساخت شناورهای جدید اف پی اس او، استقبال بیشتری كنند. 
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بهار  گزارش  در  انرژی  بین المللی  آژانس 
توسعه  عصر  یافتن  پایان  لزوم  از  امسال، 
سخن  فسیلی  سوخت های  جدید  طرح های 
گفته است. هرچند زمین شناسان در چند سال 
موضوع  این  شدن  عملی  لزوم  مورد  در  اخیر، 

سخن گفته اند. 
اقتصادهای  توسط  انرژی  بین المللی  آژانس 

نفتی  شوک  با  مقابله  برای  دنیا  یافته  توسعه 
سال ۱۹۷۳ میالدی تأسیس شد تا عرضه نفت 
مورد نیاز اقتصاد جهانی وابسته به نفت، تضمین 

گردد.
بیشترین  انرژی،  انواع  همه  در  آژانس  این   
مخالفت  می کند.  ارائه  دولت ها  به  را  مشاوره 
آژانس بین المللی انرژی با توسعه میادین نفتی 

 درخواست آژانس بین المللی انرژی برای توقف
 توسعه میادین جدید نفت و گاز

مخالفت آژانس بین المللی انرژی با توسعه میادین نفتی جدید را باید گامی بلند در جهت مقابله با پدید 
آمدن فجایع آب و هوایی و پایانی بر فعالیت غول های نفتی دانست. هرچند سناریو وداع با غول های نفتی 

را باید غیرقابل اجتناب دانست.
نکته كلیدی، این است كه گزارش آژانس بین المللی انرژی در حوزه سیاست گذاری، می تواند در برنامه های 

دولت ها نقشی مهم ایفا كند.
بر اساس داوری مهمترین مركز مستقل مطالعات انرژی دنیا، برای تحقق اهداف آب و هوایی مورد توافق 
دانشمندان حوزه اقلیم و مقابله با فاجعه گرمایش جهانی، باید توسعه میادین جدید نفت و گاز متوقف 
گردد. برداشت از میادین جدید نفت و گاز نیز باید ممنوع شود. وبگاه انرژی مانیتور پس از انتشار این 
گزارش اعالم كرده كه ایده نقش آفرینی گاز طبیعی به عنوان سوخت دوره گذار را از امروز باید پایان یافته 

دانست.
اجرای قانون هوای پاک، می تواند انتشار گاز متان در تأسیسات صنعت نفت و گاز ایاالت متحده را 
تا سال ۲۰۲5 میالدی، 65 درصد كاهش دهد. دولت های دنیا برای كاهش دادن یارانه های سوخت 
بهبود  بردارند. در سایه همه گیری ویروس كرونا، شاهد  بیشتری  اثربخش  گام های  باید  فسیلی، 
قابل توجه كیفیت هوای شهرهای بزرگ دنیا بوده ایم. محبوبیت انرژی های سبز نیز افزایش یافته 
و تقاضای نفت، ممکن است هیچگاه به میزان سال ۲۰19 میالدی باز نگردد. عملی شدن نقشه راه 

به پیمان آب و هوایی  كاهش تولید نفت و گاز، در گروی تعهد دولت ها 
۲۰15 پاریس است.
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جدید را باید گامی بلند در جهت مقابله با پدید 
فعالیت  بر  پایانی  و  هوایی  و  آب  فجایع  آمدن 
با  نفتی دانست. هرچند سناریو وداع  غول های 
غول های نفتی را باید غیرقابل اجتناب دانست.

آژانس  گزارش  که  است  این  کلیدی،  نکته 
بین المللی انرژی در حوزه سیاست گذاری، می تواند 

در برنامه های دولت ها نقشی مهم ایفا کند.
مستقل  مرکز  مهمترین  داوری  اساس  بر 
آب  اهداف  تحقق  برای  دنیا،  انرژی  مطالعات 
اقلیم  حوزه  دانشمندان  توافق  مورد  هوایی  و 
و مقابله با فاجعه گرمایش جهانی، باید توسعه 
میادین جدید نفت و گاز متوقف گردد. برداشت 
از میادین جدید نفت و گاز نیز باید ممنوع شود. 
انتشار این گزارش  از  انرژی مانیتور پس  وبگاه 
اعالم کرده که ایده نقش آفرینی گاز طبیعی به 
عنوان سوخت دوره گذار را از امروز باید پایان 

یافته دانست.

 رصد انرژی 
در ایاالت متحده، عملی شدن این پیشنهاد 
تأثیرات  ایالتی،  و  فدرال  سیاست های  بر 
گسترده خواهد داشت. برای پایان یافتن عصر 
متحده، باید  ایاالت  فسیلی در  سوخت های 
پرزیدنت بایدن و فرمانداران ایالت های نفت خیز 

و نمایندگان کنگره، اقداماتی انجام دهند. 
راهکار  می تواند  نیز  نفت  ممنوعیت صادرات 
نفت  از  زیادی  بخش  چراکه  باشد؛  اثربخشی 
سبک میادین شیل صادر می شود. توقف اجازه 

پیشنهادات  از  دیگر  یکی  هم،  ملی  زمین های 
مطرح شده است.

اجرای قانون هوای پاک، می تواند انتشار گاز 
ایاالت  گاز  و  نفت  صنعت  تأسیسات  در  متان 
درصد   ۶۵ میالدی،   ۲0۲۵ سال  تا  را  متحده 

کاهش دهد.
بخش قابل توجهی از تولید نفت و گاز ایاالت 
متحده، در زمین های دارای مالکیت خصوصی 
شدن  ممنوع  با  ترتیب،  بدین  می شود.  انجام 
مسیر  می توان  هیدرولیک،  شکست  فّناوری 
بخشید. سرعت  را  سبز  انرژی های  به   گذار 

    دولت های دنیا برای کاهش دادن یارانه های 
سوخت فسیلی، باید گام های اثربخش بیشتری 
کرونا،  ویروس  همه گیری  سایه  در  بردارند. 
شاهد بهبود قابل توجه کیفیت هوای شهرهای 
سبز  انرژی های  محبوبیت  بوده ایم.  دنیا  بزرگ 
افزایش یافته و تقاضای نفت، ممکن است  نیز 
باز  میالدی   ۲0۱۹ سال  میزان  به  هیچگاه 
نگردد. عملی شدن نقشه راه کاهش تولید نفت 
و گاز، در گروی تعهد دولت ها به پیمان آب و 

هوایی ۲0۱۵ پاریس است.
فراروی  مسیر  انرژی،  المللی  بین  آژانس 
ترسیم  را  سبز  اقتصادهای  مسیر  در  دولت ها 
توسعه  توقف  آن،  بخش  مهمترین  که  کرده، 

میادین جدید نفت و گاز است.

 منبع:
https://www.earthworks.org/blog/this-era-of-

          oil-and-gas-expansion-is-ending/
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»مؤسسه مشاوره مکنزی«، پژوهشی را درباره 
بازار گاز طبیعی در افق ۲0۵0 ارائه کرده است 

که در ادامه، خالصه ای از آن می آید.
مایع  گاز  و  گاز  بازارهای  برای   ،۲0۲0 سال 
بود که تقاضای گاز  )LNG(، سال بی سابقه ای 
البته   LNG تقاضای  یافت.  کاهش  درصد   ۳
رشد  درصد   ۱ توانست  و  بود  انعطاف پذیرتر 
کند. با این حال، بازار LNG در این سال، شاهد 
سطح باالیی از نوسانات همراه با عرضه بیش از 

حد بود.
طبق پیش بینی ها، گاز یکی از بیشترین آمار 
آینده خواهد  در  را  فسیلی  انرژی های  تقاضای 
داشت و میزان تقاضا از سال ۲0۲0 تا ۲0۳۵، 
تنها  این  می یابد.  افزایش  درصد   0/۹ حدود 
حتی  می رود،  انتظار  که  است  فسیلی  سوخت 
سال  در  احتماالً  و  کند  رشد   ۲0۳0 از  بیش 
۲0۳۷، به اوج خود می رسد و سپس تا ۲0۵0، 

تقاضای گاز 0/۴ درصد کاهش می یابد.
 LNG برای  تقاضا  احتمال  حال،  همین  در 
در  داخلی  عرضه  زیرا  است،  بیشتر  آینده  در 
بازارهای اصلی گاز با رشد تقاضا همگام نخواهد 
شد. پیش بینی می شود که تقاضا تا سال ۲0۳۵، 
 ۱00 حدود  و  کند  رشد  درصد   ۳/۴ ساالنه 
رشد  تأمین  برای  اضافی  ظرفیت  تن  میلیون 
تقاضا و کاهش پروژه های موجود مورد نیاز باشد. 

کند  به طرز چشمگیری   LNG تقاضای  رشد 
خواهد شد؛ اما از سال ۲0۳۵ تا ۲0۵0، با افزایش 
بیش از ۲00 میلیون تن ظرفیت جدید تا سال 

۲0۵0، هنوز 0/۵درصد رشد خواهد کرد.
حوزه های  توسعه  با  آنکه،  دیگر  نکته 
مختلف انرژی، سرعت مصرف گاز در بازارهای 
از  همچنین  و  می یابد  کاهش  پیشرفته تر 
بازارهای در  تقاضای بیشتر گاز و گاز مایع در 
حال توسعه نیز کاسته خواهد شد. چراکه آنها 
با سرعت بیشتری از استفاده از زغال سنگ دور 

می شوند.
میزان شدت انتشار LNG برای صنعت، یک 
انتشار  پرسش حیاتی است. قرار است مقررات 
کند.  رشد  دامنه،  و  جغرافیایی  نظر  از  جهانی 
 LNG به عنوان مثال، چهار بازار بزرگ جهانی
یعنی چین، اتحادیه اروپا، ژاپن و کره جنوبی، 
اهداف جمع آوری و مقابله با انتشار کربن را در 

سال ۲0۲0، مورد تأکید قرار دادند. 
LNG در  بررسی خریداران  در همین حال، 
درصد   ۳۳ که  داد  نشان  کینزی،  مک  مطالعه 
از پاسخ دهندگان پیش بینی می کنند، بندهای 
این  می شود.  رایج  قراردادها  در  انتشار  شدت 
را  هزینه  همچنین  و  تقاضا  شرایط  انتظارات 

برای گاز مایع تغییر خواهد داد. 
قیمت گذاری  قوانین  به کارگیری  صورت  در 

بازار گاز طبیعی مایع در افق ۲۰۵۰
  مژگان محسنی
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شکل 1. چشم انداز جهانی انرژی )اوج تقاضای گاز، سال ۲۰37(

)LNG همچنان قوی و نیاز به بیش از ۲۰۰ میلیون تن ظرفیت جدید تا سال ۲۰5۰ برای تأمین تقاضای( LNG شکل 3. چشم انداز

شکل ۲. سهم LNG در عرضه جهانی گاز )با افزایش مداوم برای پاسخ به رشد تقاضا و جایگزین كاهش خط لوله و گاز داخلی(
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 ،LNG کننده  وارد  اصلی  بازارهای  در  کربن 
با  پروژه های  برای   LNG تأمین  فرصت های 
تغییر  را  و هزینه ها  باالتر، محدود شده  انتشار 

خواهد داد.

۵ دستاورد کلیدی مک کنزی عبارتند از:

سال ۲0۲0، شاهد عرضه بیش از حد شدید 
می رسد  نظر  به  شدید:  محدودیت های  و  بازار 
نوسان قیمت در اواخر سال ۲0۲0 و اوایل سال 
همچنین  بماند.  باقی  مدت  میان  برای   ۲0۲۱
محتمل است به دلیل شرایط خاص بین عرضه 
و تقاضا، این نوسانات قیمت تا سال ۲0۲۵ نیز 
پیش بینی  غیرقابل  رویدادهای  زیرا  یابد،  ادامه  
بازار را بین عرضه بیش از حد و تقاضای آنی، 

در تالطم نگه دارد.

 ۲0۲0 بازار  تقاضای  تنی  میلیون   ۹/۵ رشد 
 LNG توسط چین و هند: آسیا به رشد تقاضای
به  این حال، چین  با  ادامه خواهد داد.  جهانی 
عنوان محرک تقاضای LNG بعد از سال ۲0۳۵ 
اهمیت کمتری پیدا می کند و تقاضا در حدود 
سال ۲0۴0 را به اوج خود می رساند. جنوب و 

جنوب شرقی آسیا عامل اصلی تقاضا هستند.

تقاضای   :LNG تقاضای  انعطاف پذیری 
کرد،  رشد  درصد  یک   ،۲0۲0 سال  در   LNG

در حالی که تقاضای جهانی گاز کاهش یافت. 

طوالنی تر  گاز،  جهانی  عرضه  در   LNG سهم 
خواهد بود و از ۱۳ درصد امروز به ۲۳ درصد 
در سال ۲0۵0 افزایش می یابد؛ زیرا رشد تقاضا 
را برآورده می کند و جایگزین کاهش خط لوله 

و گاز داخلی می شود.

ظرفیت  تن  میلیون   ۱00 به  تقریبی  نیاز 
مایع سازی اضافی تا سال ۲0۳۵ و بیش از ۲00 
ایاالت  پروژه های   :۲0۵0 سال  تا  تن  میلیون 
 LNG متحده، در ظرفیت طوالنی مدت تأمین
انتشار،  شدت  یا  تجاری  نظر  از  باید  و  است، 
تفاوت ایجاد کند. ۱۳۸ میلیون تن از ظرفیت 
و  ساخت  تحت  حاضر،  حال  در  جدید   LNG

ساز است.

تغییر استفاده از تقاضای گاز، از انتقال انرژی: 
سال  تا  نقل  و  حمل  بخش  در  گاز  تقاضای 
نرخ  با  مکعب  متر  میلیارد   ۵0 حدود   ،۲0۳۵
رشد ساالنه ۲/۲ درصد رشد می کند. گاز برای 
آمریکای شمالی، کاهش  و  ژاپن  اروپا،  برق در 
از  شیمیایی،  و  صنعتی  گاز  تقاضای  می یابد. 

سال ۲0۳۵ رشد خواهد کرد.

 منابع:
- Global gas outlook to 2050

- https://www.mckinsey.com/industries/oil-

and-gas/our-insights/global-gas-outlook-to 2050
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دیجیتالی شدن، از اولویت زیادی برای صنعت نفت و گاز برخوردار است. اجرای پروژه های راهبردی دیجیتالی شدن را می توان فرایند ایجاد مراكز داده 
برخط دانست كه به تصمیم گیری و اجرای سریع تر و بهتر عملیات كمک می كند. 
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پرونده  
مدیریت بر منابع نفتی

جایگاه ایران در دو شاخص مهم حکمراني منابع و حکمراني نوآوري

صنعت نفت ایران بر سر دو راهی غیر منطقی خام فروشی یا تولید فرآورده

جایگاه ایران در شدت انرژي و تولید كربن در جهان

نگاهي اجمالي به ساختار شركت منابع نفتی مالزی
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جایگاه ایران در دو شاخص مهم حکمراني
 منابع و حکمراني نوآوري

حکمراني منابع
ادارۀ مؤثر منابع در بخش های نفت، گاز و معادن، 
با  کشورهای  برای  بویژه  جدی  چالش  یک  همواره 

درآمد کم یا متوسط بوده است. 
که  است  شاخصی  منابع۱  حکمرانی  شاخص 
برای  طبیعی  منابع  حکمرانی  موسسۀ  توسط 
کشورهای  در  منابع  این  مدیریت  وضعیت  ارزیابی 
دارای منابع مختلف محاسبه و ارائه شده است. این 
شاخص مدیریت منابع، سیاست ها و رویه هایی را که 
مقامات برای ادارۀ صنایع نفت و گاز و معادن کشور 

خود به کار می گیرند، ارزیابی می کند.
در این فهرست، نمونه های بسیاری از کشورهای 
در حال توسعه مشاهده می شود که مخالف انتظارات 
و کلیشه ها، پیشرفت خوبی به سمت استفاده مؤثرتر 
از منابع طبیعی خود برای توسعه ملی داشته اند. با 
این وجود، متأسفانه این موضوع برای همۀ کشورها 

صادق نیست. 
یا  فقیر  کشورهای  در  فساد  و  ضعیف  مدیریت 
پیشرفت  عدم  این  عامل  می تواند  ثروتمند،  حتی 
این شاخص، می تواند  نتایج  بررسی  بنابراین،  باشد. 
مورد  در  کشورها  در  موجود  وضعیت  از  تصویری 

مدیریت منابع به دست دهد. 
در  شاخص  این  وضعیت  از  گزارش   ۲ تاکنون 
کشورها منتشر شده است که اولی، به سال ۲0۱۳ 
برمی گردد و دومی، بر اساس اطالعات کشورها در 

به  نسبت  و گزارش سال ۲0۱۷  است  سال ۲0۱۷ 
۲0۱۳، کشورهای بیشتری را مورد بررسی قرار داده 

است.
در  منابع  مدیریت  کیفیت   ،۲0۱۷ سال  گزارش 
۸۱ کشور جهان را ارزیابی می کند که این کشورها 
 ۷۲ و  گاز  درصد   ۷۸ نفت،  درصد   ۸۲ مجموع  در 
این  از  داده اند.  در خود جای  را  درصد مس جهان 
۸۱ کشور، تعدادی فقط در حوزۀ نفت و گاز بررسی 
شده اند، مانند ایران و تعدادی فقط در حوزۀ معادن 
مانند شیلی و ۸ کشور، هم در حوزۀ نفت و گاز و 

هم، در حوزۀ معادن رتبه بندی شده اند، مانند غنا. 
این شاخص، از سه مؤلفه و چندین زیرمؤلفه برای 

رتبه بندی استفاده می کند. 
اولین مؤلفه، تحقق ارزش۲ است که نظام حقوقی 
اکتشاف، استخراج، تولید، حفاظت از محیط زیست، 
در  را  دولتی  شرکت های  مدیریت  و  حاصله  درآمد 

بر می گیرد. 
مولفۀ دوم، مدیریت درآمد۳ است که بودجه بندی 
ملی، تقسیم درآمد منابع ملی و صندوق های ثروت 

ملی۴ را پوشش می دهد. 
مولفۀ سوم نیز ارزیابی توانمندسازی محیطی در 

کشورها است. 
استخراج  بخش  مهم  مشخصات  اول،  مولفۀ  دو 
را اندازه گیری می کند و مولفۀ سوم، مفهوم گسترۀ 
اندازه  را  است  محیط  بهبود  همان  که  مدیریت 

 زهرا حسیني
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هر  به  ترتیب،  این  به   .)۱ مدل  )جدول/  می گیرد 
و  می گیرد  تعلق   ۱00 تا   0 بین  امتیازی  کشور 
نمره دهی،  در  موجود  عدم قطعیت های  جهت  به 
بین  )نمرۀ  خوب  عملکرد  با  گروه  پنج  به  کشورها 
۷۵ تا ۱00(، رضایت بخش )نمرۀ بین ۶0 تا ۷۵(، 

ضعیف )نمرۀ بین ۴۵ تا ۶0(، خیلی ضعیف )نمرۀ 
بین ۳0 تا ۴۵( و غیرقابل قبول )نمرۀ کمتر از ۳0( 

تقسیم بندی شده اند. 
برخی  برای  را  رتبه بندی  این  نتایج   ۱ جدول 

کشورها نشان می دهد. 

توانمندسازی محیطیمدیریت درآمدتحقق ارزش

شاخص حکمرانی منابع

مجوزها

اثرات محلی

مالیات

شركت های دولتی

جدول/ مدل 1. مؤلفه ها و زیرمؤلفه های استفاده شده برای ارزیابی و محاسبۀ شاخص حاكمیت منابع

بودجه  بندی ملی

صندوق های ثروت ملی

تقسیم درآمد منابع ملی

حق اعتراض و پاسخگویی

كیفیت تنظیم مقررات

اثربخشی حکومت / دولت

حاكمیت قانون

داده های باز

ثبات سیاسی و عدم 
اعمال خشونت

كنترل فساد
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جدول 1.  رتبه بندی برخی از كشورها در شاخص حاكمیت منابع  در سال ۲۰17 و ۲۰13
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ایران  است،  مشخص  جدول  در  که  همان طور 
جایگاه خوبی در مدیریت منابع خود ندارد. همچنین 
دیده می شود که تقریبا همۀ کشورهای خاورمیانه در 
دو - سوم پایین جدول قرار دارند و نکتۀ جالب، حضور 
برخی کشورهای آفریقایی در نیمۀ باالیی جدول است. 
همچنین بجز ایاالت متحده و کانادا، تمام دارندگان 
ذخایر عمدۀ نفت و گاز جهان، در نیمۀ پایین جدول 
دهندۀ  نشان  شاخص  ایران،  مورد  در  دارند.  قرار 
عملکرد خیلی ضعیف است و از سه مؤلفه، تنها مولفۀ 

مدیریت درآمد در محدودۀ ضعیف قرار دارد. 
ارزش،  تحقق  یعنی  شاخص  اول  مولفۀ  در 
است  دولتی  شرکت های  به  مربوط  امتیاز  کمترین 
که در مورد ایران به شرکت ملی نفت ایران۵ اشاره 
دارد. در مولفۀ مدیریت درآمد، عملکرد ضعیف ایران 
ادارۀ صندوق  در  آن  بخش  رضایت  عملکرد  برآیند 
ثروت ملی مستقل )صندوق توسعۀ ملی( و عملکرد 

غیرقابل قبول آن در بودجه بندی ملی است. 
اجرای  و  اتخاذ  با  می تواند  کشور  مورد،  این  در 
قوانین مالی و مدیریت شفاف تر در مورد سطح بدهی 
سوم  مولفۀ  در  بخشد.  ارتقا  را  مؤلفه  این  خود،  ملی 
یعنی توانمندسازی محیطی، اثربخشی دولت، رضایت 
بخش و کنترل فساد ضعیف است. همچنین حاکمیت 
قانون، کیفیت مقررات و حق اظهارنظر و پاسخگویی 
در محدودۀ خیلی ضعیف و غیرقابل قبول قرار دارند. 
کرده  تحلیل  اینگونه  را  ایران  شرایط  گزارش  این 
است که صنعت انرژی ایران به شدت به سرمایه گذاری 

نیاز دارد و لغو تحریم ها، می تواند بسیار کمک کند. 
عقد  شرایط  و  نفتی  قراردادهای  نوع  همچنین 

آنها نیز باید شفاف تر شده و روند صدور مجوز های 
سرمایه گذاری تسریع شود. در حالیکه قوانین مربوط 
مالیاتی،  قوانین  و  مجوز  صدور  از  پس  مراحل  به 
مناسباند، اما اجرای عملی این قوانین، ناموفق است 
و بهبود در اجرای این قوانین، می تواند عملکرد ایران 

را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد. 
به  توجه  اجرایی،  و  قانونی  چارچوب  دو  هر  در 
شفافیت مالی و مالیاتی و همینطور توجه به اثرات 
بخش  باشد.  مهم  بسیار  می تواند  زیست محیطی، 
بزرگی از اقتصاد ایران، متکی به نفت بوده، و کاهش 
درآمد  نظیر  درآمدهایی  افزایش  و  وابستگی  این 

مالیاتی نیز بسیار مهم است. 
بخشی از گزارش، به عملکرد شرکت های دولتی 
مختلف  کشورهای  در  نفت  ملی  شرکت های  نظیر 
با  ایران  نفت  ملی  متأسفانه شرکت  است.  پرداخته 
رتبۀ ۴۷ از ۵۲ شرکت ملی نفت در کشورهای مورد 
و  خاورمیانه  منطقۀ  در  را  کارآیی  بدترین  بررسی، 
احتماالً  آن،  دالیل  از  یکی  که  دارد،  آفریقا  شمال 
می تواند در دسترس نبودن گزارش های ساالنۀ مالی 

و مالیاتی عمومی این شرکت باشد. 
همین وضعیت تا حدودی در مورد شرکت آرامکوی 
این  رتبۀ  به طوریکه  می کند؛  صدق  نیز  عربستان 
شرکت نیز ۴۳ است. در واقع، بسیاری از شرکت های 
فروش  نحوۀ  مورد  در  کمی  اطالعات  بزرگ،  دولتی 
نفت کشورها ارائه می دهند و با توجه به سهم باالی 
بدون  عمومی،  درآمد  منابع  از  شرکت ها  این  درآمد 
حاکمیت قوی، این فروش ها، مستعد فساد می شوند. 

در مقابل، صندوق توسعۀ ملی ایران با نمرۀ ۷0 
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)رضایت بخش(، در جایگاه اول خاورمیانه و شمال 
آفریقا قرار دارد و در میان کلیۀ ۲۸ صندوق مورد 
بررسی در کشورها، در رتبۀ ۸ قرار می گیرد. از دالیل 
کسب این امتیاز، حاکمیت قانون و شفافیت مالی و 
همینطور ارائۀ گزارش های ساالنۀ عمومی بوده است. 

شاخص جهاني نوآوري
ارزیابی  در  می تواند  که  شاخص هایی  جمله  از 
زیست بوم های نوآوری در کشورهای مختلف استفاده 

شود، شاخص نوآوری در این کشورها است. 
گزارشی  باره،  این  در  جامع  گزارش های  از  یکی 
فکری«  مالکیت  جهانی  »سازمان  که  است 
)۶WIPO( با همکاری »دانشگاه کرنل« و »مدرسه 
منتشر  ساالنه  صورت  به  اینسید«۷  کسب وکار 
»شاخص  نام  به  وبسایتی  با  سازمان  این  می کند. 
نوآوری جهانی« )GII۸(، از سال ۲00۷ تاکنون ۱۲ 
خوب  ابزار  می تواند  که  است  کرده  منتشر  گزارش 

برای سنجش نوآوری در کشورهای مختلف باشد. 
یک  روی  گزارش  تمرکز  سال،  هر  در  همچنین 
سال  گزارش  در  مثال،  برای  و  است،  خاص  حوزۀ 
۲0۱۹ که تا زمان نگارش این متن، آخرین گزارش 
در  فّناوری  و  نوآوری  روی  تمرکز  است،  موجود 

زمینه های پزشکی و علوم زیستی است. 
 ۸0 از  بیش  از  آنها  گزارش،  این  تهیۀ  برای 
شاخص یا اندیکاتور شامل شرایط سیاسی، آموزشی، 
زیرساخت ها و شرایط کسب وکار استفاده می کنند. 
در سال های اخیر کشور سوییس همواره در جایگاه 
نخست قرار داشته است و ۵ کشور برتر نیز از میان 
بریتانیا،  متحده،  ایاالت  سوئد،  سوییس،  کشورهای 

هلند، فنالند و سنگاپور بوده اند. 
این  برتر  کشور   ۱0 تمامی  سنگاپور،  از  غیر  به 
رده بندی از سال ۲0۱۵، از میان کشورهای اروپایی 
 ،۲0۱۹ سال  در  و  بوده اند  متحده  ایاالت  همراه  به 
رژیم اشغالگر قدس توانسته است به رتبۀ دهم صعود 
این  در  توجه  جالب  نکات  از  یکی  همچنین  کند. 
جدول، رشد باالی کشور کره  جنوبی و قرار گرفتن 
در بین ۱۵ کشور برتر در این زمینه است )جدول ۲(.

در این شاخص هم در کشورهای مهم اطراف ایران، 
تنها اسرائیل و امارات رتبۀ زیر ۴0 دارند و بعد از آنها 

کشورهای ترکیه، ایران و عربستان قرار گرفته اند. 
سال  در   ۱0۶ جایگاه  از  ایران  رتبه بندی،  این  طبق 
۲0۱۵ به جایگاه ۶۱ در سال ۲0۱۹ صعود کرده، و این 
رشد به صورت مداوم، ادامه داشته، که نکتۀ مثبتی است. 
سطح  اساس  بر  کشورها  رتبه بندی،  این  در 

در مولفۀ تحقق ارزش، كمترین امتیاز مربوط به شركت های دولتی است كه در مورد ایران به شركت 
ملی نفت ایران اشاره دارد. در مولفۀ مدیریت درآمد، عملکرد ضعیف ایران برآیند عملکرد رضایت 

و  ملی(  توسعۀ  )صندوق  مستقل  ملی  ثروت  صندوق  ادارۀ  در  آن  بخش 
عملکرد غیرقابل قبول آن در بودجه بندی ملی است. 
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درآمدی هم دسته بندی شده اند که ایران در دستۀ 
از  و  دارد  قرار  باال  به  متوسط  درآمد  با  کشورهای 
نظر عملکرد نوآوری به نسبت درآمد در این دسته، 
آفریقای جنوبی،  از کشورهایی مثل چین،  پایین تر 
و  ترکیه  برزیل،  از  باالتر  و  مکزیک  مالزی،  تایلند، 

روسیه قرار دارد.
در مجموع ۸0 مؤلفه ای که شاخص را شکل 
و  نوآوری  ورودی  مؤلفه ها،  برخی  می دهند، 
مؤلفه های  هستند.  نوآوری  خروجی  برخی، 
قوانین  و  نهاد  نظیر  مواردی  به  ورودی، 
انسانی،  سرمایۀ  کسب وکار،  محیط  حاکمیتی، 
زیرساخت های  توسعه،  و  تحقیق  و  تحصیالت 
عمومی و تخصصی، شرایط بازار، سرمایه گذاری، 
حقوق مالکیتی، همکاری و تعامل میان بازیگران 

زیست بوم اشاره دارد. 
مؤلفه  های خروجی نیز از خروجی دانش و فناوری، 
آمار  به  توجه  با  ... هستند.  و  ناملموس  دارایی های 
در  ایران   ،۲0۱۹ رتبه بندی  در  ایران  اطالعات  و 
مؤلفه های ورودی رتبۀ ۸۶ و در مؤلفه های خروجی 
رتبۀ ۴۷ را دارد. بر اساس این گزارش، نقاط قوت 

ایران عبارتند از:
و  علوم  فارغ التحصیالن  و  دانشگاهی  آموزش   

مهندسی )مولفۀ ورودی(؛
 زیرساخت های عمومی )مولفۀ ورودی(؛

 تشکیل سرمایۀ ناخالص۹به نسبت GDP )مولفۀ 
ورودی(؛

 مقیاس بازار داخلی )مولفۀ ورودی(؛
 تولید دانش )مولفۀ خروجی(؛

)مولفۀ  باال  و  متوسط  فناوری  با  تولیدات  درصد   
خروجی(؛

و  تجاری  نشان های  نظیر  ناملموس  دارایی های   
طرح های صنعتی )مولفۀ خروجی(.

همینطور نقاط ضعف ایران، عبارتند از:
 ثبات سیاسی و عملکردی )مولفۀ ورودی(؛

 کیفیت تنظیم مقررات )مولفۀ ورودی(؛
 محیط کسب وکار و آسانی کسب وکار )مولفۀ ورودی(؛

)مولفۀ  شرکت ها  توسعۀ  و  تحقیق  هزینۀ  متوسط 
ورودی(؛

 شدت انرژی باال )مولفۀ ورودی(؛
)مولفۀ  خرد  سرمایه گذاران  از  حمایت  سهولت   

ورودی(؛
 سرمایه گذاری خطرپذیر )مولفۀ ورودی(؛

)مولفۀ  موجود  تعرفه های  و  محلی  رقابت  شدت   
ورودی(؛

 تعامالت استراتژیک خطرپذیر۱0 در مورد نوآوری 
)مولفۀ ورودی(؛

 GDP نسبت  به  خارجی  سرمایه گذاری  خالص   
)مولفۀ ورودی(؛

 انتشار دانش )شامل صادرات محصوالت با فّناوری 
خارج(  در  سرمایه گذاری  یا   ICT با  مرتبط  یا  باال 

)مولفۀ خروجی(؛
 تولید محصوالت/خدمات خالقانه و نوآورانه )مولفۀ 

خروجی(؛
رسانه های چاپی و ... )مولفۀ خروجی(؛

موبایلی  اپلیکیشن های  جمله  از  آنالین  تولیدات   
)مولفۀ خروجی(.
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جدول۲. كشورهای برتر در زمینۀ شاخص نوآوری،
)WIPO( مطابق با رتبه بندی سازمان جهانی مالکیت فکری 

ردیف

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱0

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲0

سال ۲۰1۲

سوییس

سوئد

سنگاپور

فنالند

بریتانیا

هلند

دانمارک

هنگ کنگ

ایرلند

ایاالت متحده

لوکزامبورگ

کانادا

نیوزیلند

نروژ

آلمان

مالت

اسراییل

ایسلند

استونی

بلژیک

سال ۲۰15

سوییس

بریتانیا

سوئد

هلند

ایاالت متحده

فنالند

سنگاپور

ایرلند

لوکزامبورگ

دانمارک

هنگ کنگ

آلمان

ایسلند

کره جنوبی

نیوزیلند

کانادا

استرالیا

اتریش

ژاپن

نروژ

سال ۲۰16

سوییس

سوئد

بریتانیا

ایاالت متحده

فنالند

سنگاپور

ایرلند

دانمارک

هلند

آلمان

کره جنوبی

لوکزامبورگ

ایسلند

هنگ کنگ

کانادا

ژاپن

نیوزیلند

فرانسه

استرالیا

اتریش

سال ۲۰17

سوییس

سوئد

هلند

ایاالت متحده

بریتانیا

دانمارک

سنگاپور

فنالند

آلمان

ایرلند

کره جنوبی

لوکزامبورگ

ایسلند

ژاپن

فرانسه

هنگ کنگ

اسراییل

کانادا

نروژ

اتریش

سال ۲۰18

سوییس

هلند

سوئد

بریتانیا

سنگاپور

ایاالت متحده

فنالند

دانمارک

آلمان

ایرلند

اسراییل

کره جنوبی

ژاپن

هنگ کنگ

لوکزامبورگ

فرانسه

چین

کانادا

نروژ

استرالیا

سال ۲۰19

سوییس

سوئد

ایاالت متحده

هلند

بریتانیا

فنالند

دانمارک

سنگاپور

آلمان

اسراییل

کره جنوبی

ایرلند

هنگ کنگ

چین

ژاپن

فرانسه

کانادا

لوکزامبورگ

نروژ

ایسلند
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در گزارش این سازمان، همچنین قسمتی تحت 
عنوان رتبه بندی بزرگترین خوشه های علم و فناوری 
در دنیا آمده، که زیست بوم های مهم در کشورهای 
این  است.  کرده  رتبه بندی  و  بررسی  را  مختلف 
رتبه بندی دو سال است که انجام و منتشر می شود.

داده های  اساس  بر  و  سال ۲0۱۸  در  اول  گزارش 
سال  در  دوم  گزارش  و   ۲0۱۶ تا   ۲0۱۲ سال های 
۲0۱۹ و بر اساس داده های سال های ۲0۱۳ تا ۲0۱۷. 
داده ها  تمامی  رصد  با   ،۲0۱۹ سال  گزارش  طبق 
و شاخص ها از سال ۲0۱۳ تا ۲0۱۷، در مجموع ۲0 
کشور به عنوان کشورهای برتر علم و فّناوری معرفی 

شده اند که ایران نیز در میان آنها قرار دارد )جدول ۳(. 
در این رتبه بندی معیارهای اصلی، مقاالت منتشر 
شده در مجالت علمی معتبر و همینطور اختراعات 
ثبت شده در مراجع معتبر جهانی و استفاده از این 
مقاالت یا اختراعات در قدم بعدی و تبدیل آنها به 

فّناوری است. 
رتبه بندی  برتر  زیست بوم  یا  شهر   ۱00 همچنین 
شده اند که از ایران، فقط تهران در این فهرست مشاهده 
زیست بوم های  رتبه بندی  مانند  درست  می شود؛ 
استارت آپی! بنابراین، لزوم توسعۀ زیست بوم های دیگر 

در کنار تهران بسیار احساس می شود.

ایران می تواند با اتخاذ و اجرای قوانین مالی و مدیریت شفاف تر در مورد سطح بدهی ملی خود، 
مؤلفه تحقق ارزش را ارتقا بخشد. در مولفۀ دیگر یعنی توانمندسازی محیطی، اثربخشی دولت، 
حق  و  مقررات  كیفیت  قانون،  حاكمیت  همچنین  است.  ضعیف  فساد  كنترل  و  بخش  رضایت 
اظهارنظر و پاسخگویی در محدودۀ خیلی ضعیف و غیرقابل قبول قرار دارند. این گزارش شرایط 
ایران را اینگونه تحلیل كرده است كه صنعت انرژی ایران به شدت به سرمایه گذاری نیاز دارد و 
نیز  نفتی و شرایط عقد آنها  لغو تحریم ها، می تواند بسیار كمک كند. همچنین نوع قراردادهای 
باید شفاف تر شده و روند صدور مجوز های سرمایه گذاری تسریع شود. در حالیکه قوانین مربوط 
به مراحل پس از صدور مجوز و قوانین مالیاتی، مناسب اند، اما اجرای عملی این قوانین، ناموفق 
است و بهبود در اجرای این قوانین، می تواند عملکرد ایران را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد. 
در هر دو چارچوب قانونی و اجرایی، توجه به شفافیت مالی و مالیاتی و همین طور توجه به اثرات 
و  بوده،  نفت  به  متکی  ایران،  اقتصاد  از  بزرگی  بخش  باشد.  مهم  بسیار  می تواند  زیست محیطی، 
متأسفانه  است.  بسیار مهم  نیز  مالیاتی  نظیر درآمد  افزایش درآمدهایی  و  وابستگی  این  كاهش 

شركت ملی نفت ایران با رتبۀ 47 از 5۲ شركت ملی نفت در كشورهای 
مورد بررسی، بدترین كارآیی را در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا دارد.



سال سوم  شماره 21  بهار 1400
36

جدول3. رتبه بندی بزرگترین خوشه های علم و فّناوری
 در جهان، مطابق با رتبه بندی سازمان جهانی

)WIPO( مالکیت فکری 

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱0

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲0

گزارش سال ۲۰18 

)داده های ۲۰1۲ تا ۲۰16(

ایاالت متحده

چین

ژاپن

آلمان

بریتانیا

فرانسه

ایتالیا

کره جنوبی

کانادا

اسپانیا

استرالیا

هند

برزیل

هلند

ترکیه

سوییس

روسیه

سوئد

لهستان

بلژیک

گزارش سال ۲۰19 

)داده های ۲۰13 تا ۲۰17(

ایاالت متحده

چین

ژاپن

آلمان

کره جنوبی

بریتانیا

فرانسه

ایتالیا

کانادا

هند

اسپانیا

هلند

استرالیا

برزیل

سوئد

سوییس

روسیه

ترکیه

ایران

اسرائیل

حضور  دسته بندی،  این  در  جالب  نکتۀ 
زیست بوم هایی از کشورهای شرق آسیا مانند 
ژاپن، چین و کرۀ جنوبی در صدر فهرست و 
باالتر از آمریکا و اروپا است. همچنین از نظر 
فّناوری،  و  علم  خروجی  خالص  تغییر  درصد 
اول و سپس  رتبۀ  اختالف در  با  کشور چین 
کشورهای هند، کرۀ جنوبی، بریتانیا، سوییس 

و ... قرار دارند. 
ایران   ،۲0۱۹ سال  در  رده بندی،  این  در 
پایین تر از ترکیه و باالتر از اسرائیل و در رتبۀ 
۱۹ قرار دارد؛ اما در سال ۲0۱۸، در میان ۲0 

کشور حضور نداشته است. 
عمده امتیاز ایران، همانطور که قابل حدس 
و  است  علمی  مقاالت  انتشار  از  است،  زدن 
بسیار  تقریباً  ایران،  رتبۀ  در  اختراعات  سهم 
سال  در  مثال  برای  است.  بی تأثیر  و  ناچیز 
ایران  نمایندۀ  تنها  عنوان  به  تهران   ،۲0۱۸
در شاخص انتشارات مقاالت علمی، در میان 
۱00 شهر یا زیست بوم در رتبۀ ۱۶ است، در 
با فاصله، در  حالی که در شاخص اختراعات، 
ردۀ آخر قرار دارد. در سال ۲0۱۹ نیز همین 

رتبه ها برای تهران تکرار شده است. 
در مجموع تهران در سال ۲0۱۹، با دو پله 
سقوط نسبت به سال ۲0۱۸، در ردۀ ۴۶ قرار 

گرفته است. 

ف
ردی
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1. Resource Governance Index

2. value realization

3. revenue management

 4. Sovereign Wealth Fund4

5. National Iranian Oil Company (NIOC)

6. World Intellectual Property Organization  

7. INSEAD  

8. Global Innovation Index  

 9.Gross Capital Formation  

10. Joint Venture Strategic Alliance Deals  

  منابع:
- D. Kaufmann, “2017 Resource Governance Index,” 2017.

- R. W. Institute, “The 2013 Resource Governance Index,” 2013.

 - WIPO, “The Global Innovation Index,” World Intellectual Property Organization, 2019. [Online].

Available: https://www.globalinnovationindex.org/Home.

از جمله شاخص هایی كه می تواند در ارزیابی زیست بوم های نوآوری در كشورهای مختلف استفاده 
شود، شاخص نوآوری در این كشورها است. یکی از گزارش های جامع در این باره، گزارشی است 
كه »سازمان جهانی مالکیت فکری« با همکاری »دانشگاه كرنل« و »مدرسه كسب وكار اینسید«  
از  جهانی«،  نوآوری  »شاخص  نام  به  وبسایتی  با  سازمان  این  می كند.  منتشر  ساالنه  صورت  به 
نوآوری  برای سنجش  ابزار خوب  می تواند  كه  است  كرده  منتشر  گزارش   1۲ تاكنون  سال ۲۰۰7 
در كشورهای مختلف باشد. برای تهیۀ این گزارش، آنها از بیش از 8۰ شاخص یا اندیکاتور شامل 
شرایط سیاسی، آموزشی، زیرساخت ها و شرایط كسب وكار استفاده می كنند. در سال های اخیر 
كشور سوییس همواره در جایگاه نخست قرار داشته است و 5 كشور برتر نیز از میان كشورهای 
سوییس، سوئد، ایاالت متحده، بریتانیا، هلند، فنالند و سنگاپور بوده اند. به غیر از سنگاپور، تمامی 
متحده  ایاالت  همراه  به  اروپایی  كشورهای  میان  از   ،۲۰15 سال  از  رده بندی  این  برتر  كشور   1۰
بوده اند و در سال ۲۰19، رژیم اشغالگر قدس توانسته است به رتبۀ دهم صعود كند. همچنین یکی 

از نکات جالب توجه در این جدول، رشد باالی كشور كره  جنوبی و قرار 
گرفتن در بین 15 كشور برتر در این زمینه است.
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عظیم  منابع  دارنده  یک  عنوان  به  ما  کشور 
میباید  گاز،  و  نفت  شامل  فسیلی  سوخت های 
تولید،  میزان  قبال  و روشنی در  واضح  سیاست 
این  برای  تکمیلی  حلقه های  ایجاد  و  صادرات 

مواد داشته باشد. 
و  مدیران  بین  پرسش ها  این  طوالنی،  سالیان 
به  نفت  باید  آیا  که  است  داشته  وجود  تصمیمگیران 
عنوان یک سرمایه برای نسل های آتی حفظ شود یا نه؟ 
استفاده  به  باید  محققان،  برخی  نظر  طبق 
نفت  باید  آیا  اما  نمود؛  اقدام  آن  از  حداکثری 
فرآورده  به  آنکه  یا  گردد؛  به صورت خام صادر 
باالتری  افزوده  باارزش  محصوالت  و  تبدیل، 

تولید، و آنگاه آن محصوالت صادر شود. 
در این گزارش، سعی خواهیم کرد، دیدگاه های 
مختلف در این زمینه را مرور، و بررسی نماییم. 
در ابتدا باید محیط بین المللی و بازار جهانی نفت 
را مورد مطالعه قرار دهیم تا با شناخت شرایط، 

بتوان بهتر تصمیم گیری نمود.
جهانی  روند  سؤاالتی،  با طرح  منظور  این  به 
نفت به عنوان حامل انرژی و یا ماده اولیه صنایع 

شیمیایی، مورد بررسی قرار می گیرد.
آیا انرژی های تجدیدپذیر، خودروهای برقی و 
سوخت های جایگزین، به کاهش مصرف نفت در 

بخش انرژی می انجامد؟

صنعت نفت ایران بر سر دو راهی غیر منطقی خام فروشی
 عبداهلل آزادی یا تولید فرآورده

نمودار 1. روند جهانی مصرف نفت در تولید برق تا سال ۲۰15 ]۲[
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اقتصادی  فزاینده  با حرکت  اخیر،  سالیان  در 
انرژی  مانند  تجدیدپذیر  انرژی های  شدن 
این  روزافزون  مصرف  با  بادی،  و  خورشیدی 
انرژی ها رو به رو بوده ایم؛ به طوری که سهم آنها 
در تولید برق از ۸/۶ درصد در سال ۲0۱0، به 

۲۲/۵ درصد در سال ۲0۲0 رسیده است ]۱[. 
سال  در ۵0  نفتی  فرآورده های  از  برق  تولید 
گذشته، تغییر محسوس داشته و مطابق نمودار 
به  است.  رسیده  درصد   ۳ به   ۲0 حدود  از   ،۱
دلیل سهم اندک نفت در تولید برق جهان، رشد 
تأثیر چندانی  تقاضای نفت،  بر  برق تجدیدپذیر 

نخواهد داشت.
جنبش های  گسترش  باعث  اقلیمی،  تغییرات 
و  فسیلی  سوخت های  مصرف  با  مخالفت 
انرژی های پاک شده است.  روی آوری بیشتر به 
و  برقی  خودروهای  برق،  تولید  بخش  برخالف 
سایر سوخت های جایگزین، عنصر تغییر دهنده 
بازی در دهه های آینده در بازار نفت خواهند بود. 

در سال ۲0۱۹، قبل از بروز همه گیری کرونا، 
جهان  نفت  مصرف  از  درصد   ۴0 به  نزدیک 
استفاده  مورد  زمینی،  حمل ونقل  بخش  در 
و  برقی  خودروهای  رشد  است.  می گرفته  قرار 
از  استفاده  طبیعی،  گاز  از  استفاده  هیدروژنی، 
سوخت های زیستی مانند بایواتانول، بهینه سازی 
مانند  سیاست ها  سایر  تأثیر  و  سوخت  مصرف 
رشد حمل ونقل عمومی، به اشتراک گذاری سفر، 
کاهش استفاده از خودرو و غیره، می تواند سهم 

نفت از این بخش را کاهش دهد.
در  و  نموده  بررسی  »بلومبرگ«  را  تأثیر  این 
نمودار ۲ ارائه شده است. بین سال های ۲0۳0 تا 
نیاز  مورد  نفتی  فرآورده های  پیک مصرف   ،۲0۳۳
در بخش حمل ونقل خواهد بود. مقدار سوخت مورد 
به ۴۷ م  نیاز حمل ونقل جاده ای در سال ۲0۳۱، 
ب د ر )میلیون بشکه در روز( و سپس با کاهش در 
سال ۲0۴0، به ۴۱/۲ م ب د ر خواهد رسید. این 
در حالی است که در سال ۲0۴0، مسافت طی شده 

نمودار ۲. بررسی رشد تقاضای نفت در بخش حمل ونقل جاده ای تا سال ۲۰4۰ ]3[
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جاده ای ۵۵ درصد رشد خواهد داشت. 
با ترکیب تمام موارد ذکر شده، در نمودار ۳، 
در  جاده ای  حمل ونقل  بخش  در  نفت  مصرف 
سال  از  کمتر  ر  د  م ب   ۱ حدود   ،۲0۴0 سال 

۲0۱۹، خواهد بود.

بررسی فزونی عرضه بر تقاضا
 در بازار و پیش بینی زمان وقوع قله 

تقاضای نفت خام
با  از سوی دیگر، جهان در دهه های گذشته، 
رشد عرضه و تولید نفت بویژه از نوع غیرمتعارف 
و شیل رو به رو بوده، و در بیشتر زمان ها، تولید، 
پتانسیلی بیش از تقاضا داشته است و کشورهای 
اوپک یا اوپک پالس، مجبور بوده اند، سهمیه های 
بازار  تا قیمت ها در  را کاهش دهند  تولید خود 
قیمتی  در  بازار  و  نیابند  کاهش  پیش،  از  بیش 

باالتر، به تعادل برسد.
به طوری که طبق نمودار ۴ و بر اساس گزارش 

»چشم انداز کوتاه مدت انرژی«۱، منتشر شده توسط 
پیشبینی  آمریکا«۲،  انرژی  اطالعات  و  آمار  »اداره 
شده بود که در ماه می ۲0۲۱، ظرفیت مازاد تولید 
کشورهای عضو اوپک، به باالتر از ۶ م ب د ر برسد.

نفت  مورد  در  تقاضا  کاهش  و  عرضه  رشد  با 
و گاز، پارادایم حاکم بر بازار این محصوالت، از 
فزونی تقاضا بر عرضه، به فزونی عرضه بر تقاضا 
تبدیل شده و سهم نفت در سبد انرژی جهانی، 
کاهش خواهد داشت و به همین دلیل، با مفهوم 
یعنی طی  هستیم؛  رو  به  نفت ۳رو  تقاضای  قله 
سال های بعد از این قله، تقاضای نفت روند نزولی 

به خود خواهد گرفت. 
البته بدیهی است، تقاضای نفت به صفر نخواهد 
به  انرژی  بازار  از  را  همواره سهمی  بلکه  رسید؛ 
خود اختصاص خواهد داد؛ بویژه آنکه در برخی 
حوزه ها مانند حمل ونقل بار جاده ای، کشتیرانی 
تکنولوژی های  به  رسیدن  تا  هنوز  هوانوردی،  و 
مناسب جایگزین به صورت تجاری، فاصله وجود 

نمودار 3. بررسی عوامل مؤثر در كاهش یا افزایش مصرف نفت در حمل ونقل جاده ای تا سال ۲۰4۰ ]3[
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ریستاد  »شرکت  پیش بینی   ،۵ نمودار  در  دارد. 
انرژی« از این قله، به صورت جهانی و در مناطق 

مختلف جغرافیایی، نشان داده شده است.
تنها  و  نیست  تردیدی  قله،  این  وقوع  در 
اختالف در بین مطالعات و گزارش های مختلف 
در سال وقوع این رویداد است که برخی، آن را 

زودتر و برخی، دیرتر پیش بینی کرده اند. 

با  همزمان  دهد،  رخ  سناریویی  چنین  اگر 
بازار  در  قیمت ها  کاهش  شاهد  عرضه،  فزونی 
درآمد  خالص  که  بود  خواهیم  نفت  جهانی 
مواجه خواهد  افت شدید  با  را  نفتی  کشورهای 
کرد. در جدول ۱، پیش بینی برخی شرکت های 
مهم نفتی در مورد زمان وقوع قله تقاضای نفت، 

آورده شده است.

نمودار 4. روند تغییرات ظرفیت مازاد تولید نفت كشورهای عضو اوپک از سال ۲۰11 ]4[

نمودار 5. پیش بینی زمان وقوع قله تقاضای نفت توسط »شركت ریستاد انرژی« به صورت جهانی و در مناطق مختلف ]5[
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جدول 1. پیش بینی زمان وقوع قله تقاضای نفت 
توسط برخی شركت های مهم نفتی ]6[

۲0۱۹BP
۲0۲۷-۲0۲۸Equinor

۲0۲۵-۳0Bernstein Energy
۲0۲۶Rystad Energy

IEAدر ۱0 سال آینده

Goldman Sachsبعد از سال ۲0۳0
OPECحدود سال ۲0۴0

Vitolدر ۱0 سال آینده

صنایع شیمیایی و پتروشیمی بازارهای رو 
به گسترش برای نفت خام

در  نفت  توجه داشت سهم مصرف  باید  البته 
افزایش  به  رو  پتروشیمی،  و  شیمیایی  صنایع 
انرژی در گزارش  خواهد بود. آژانس بین المللی 
صنعت  »آینده  عنوان  با  خود   ۲0۱۸ سال 

پتروشیمی«، اعالم کرد که بر اساس نمودار ۷، 
 ،۲0۳0 سال  تا  نفت  مصرف  رشد  سوم  یک  - 
تا سال ۲0۵0، مربوط به رشد  از رشد  و نیمی 

استفاده در این صنعت خواهد بود. 
به بیان دیگر، تا سال ۲0۵0، ۷ م ب د ر به 
مصرف نفت این بخش افزوده خواهد شد. طبق 
این گزارش و بر اساس نمودار ۶، در سال ۲0۱۷، 
صنایع  در  مصرفی  نفت  از  درصد   ۱۲ بهمیزان 
اولیه  ماده  عنوان  به  پتروشیمی،  و  شیمیایی 
 ۱۶ به   ،۲0۵0 سال  تا  که  است  شده  استفاده 

درصد خواهد رسید ]۷[. 
ایجاد  با  می توانند  نفتی،  کشورهای 
پتروشیمی هاِی با خوراک ترکیبات نفتی و مایع، 
بخشی از کمبود تقاضای جهانی خود را جبران 
نمایند؛ ولی این جبران، چندان باال نخواهد بود 
تولید  نفت  از  درصد   ۱۶ تا حدود  نهایت،  در  و 
جهانی به عنوان ماده اولیه در صنایع شیمیایی و 

پتروشیمی، مصرف خواهد شد.

نمودار 6. رشد سهم نفت به عنوان ماده اولیه در صنایع شیمیایی و پتروشیمی تا سال ۲۰5۰ )آژانس بین المللی انرژی( ]8[
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تولید نفت ایران با این روند در آینده به 
چه مقدار خواهد رسید؟

سؤال بسیار مهم دیگر، این است که با روند موجود، 
به چه مقدار  آینده  ایران در دهه های  نفت  تولید 
خواهد رسید؟ آیا نفت تولیدی، به مقداری خواهد 
بود که پاسخگوی نیاز داخل کشور باشد و مازاد بر 
آن را به صورت نفت خام و یا سایر محصوالت و 
فرآورده ها صادر نمود؟ به دلیل مسائل گفته شده 
دهه های  در  نفت  تقاضای  کاهش  بر  مبنی  قبلی 
آینده، رشد تولید نفت های غیرمتعارف مانند نفت 
باید  نفت،  جهانی  تولیدکنندگان  افزایش  و  شیل 
توجه داشت که در برهه کنونی، میزان منابع در جا 
و یا قابل بازیابی نفت ایران، اهمیت چندانی ندارد 
و میزان تولید سالیانه، از اهمیت باالتری برخوردار 

می باشد.
کم  حجم  دلیل  به  که  است  آن  واقعیت 
سرمایه گذاری ها در بخش باالدستی در سال های 

گذشته و افزایش عمر چاه های موجود و با فرض 
تولید  از  به تدریج  مناسب،  سرمایه گذاری  عدم 
نفت ایران در دهه های آینده کاسته خواهد شد.

انجام  نتایج مطالعه  بر اساس  نمودار ۸ و  طبق 
 شده در پروژه ایران ۲0۴0 دانشگاه استنفورد که 
در سال ۲0۱۶ اجرا شده است، تا نیمه دهه ۲0۲0 
)۲0۲۵(، تولید نفت ایران، تقریباً روند فعلی خود 
صورت  در  آن،  از  بعد  اما  نمود؛  خواهد  حفظ  را 
انجام سرمایه گذاری در اکتشافات و حفر چاه های 
که  کشف  شده  قباًل  میدان های  از  تولید  جدید، 
مخزن  به  گاز  تزریق  پروژه های  نداشته اند،  تولید 
و  نفت  برداشت  ازدیاد  انجام روش های مختلف  و 
سایر موارد، تولید ایران تا سال ۲0۴0، به ۴/۴ م ب 
بدون سرمایه گذاری های  د ر خواهد رسید وگرنه 
ذکر شده به ۲/۵ م ب د ر سقوط خواهد کرد که با 
رشد مصرف داخلی تا آن سال، احتماالً به سختی 

جوابگوی نیاز داخل کشور خواهد بود.

نمودار 7. رشد سهم نفت به عنوان ماده اولیه در صنایع شیمیایی و پتروشیمی تا سال ۲۰3۰ )آژانس بین المللی انرژی( ]8[
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برای  نهایی  تصمیم  بین  مقاله،  این  طبق 
 ۵-۶ چاه،  از  نفت  تولید  اولین  و  سرمایه گذاری 
سال زمان و بین زمان اکتشاف مخزن و نخستین 
که  است  نیاز  مورد  زمان  سال   ۱0 نفت،  تولید 
باید در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در نظر 
گرفت؛ یعنی اگر مخزنی قرار است، مورد اکتشاف 
باید  قرار گیرد و در سال ۲0۳0 به تولید برسد، 
عملیات اکتشاف آن در ۲0۲0، نهایی شده باشد.

آیا وجود ماده اولیه فراوان ضمانت 
موفقیت یک واحد تولیدی می تواند باشد؟

مناسبی  غنای  نفتی،  منابع  نظر  از  ما  کشور 
بر  فرآورده، عالوه  به  نفت خام  تبدیل  اما  دارد؛ 

دانش  مانند  دیگری  پارامترهای  به  اولیه،  ماده 
و  بازار  شرایط  از  شناخت  تکنولوژی،  و  فنی 
منابع  از همه  و مهم تر  انسانی  نیروی  بازاریابی، 
مالی نیاز دارد و بدون بررسی این موارد، صرفاً بر 
اساس موجود بودن مواد اولیه، نمی توان نسبت 

به ساخت این واحدها جمع بندی نمود.
جمله  از  و  صنعتی  واحدهای  از  بسیاری 
ساخت،  به  شروع  از  پیش  پاالیشی،  واحدهای 
عالوه بر طراحی ها و مطالعات مهندسی، نیاز به 
ریسک های  بررسی  از جمله  اقتصادی  مطالعات 
خریداران،  محصوالت،  و  اولیه  مواد  بازارهای 
تعیین  و  جایگزین  محصوالت  و  موجود  رقبای 
مدل تجاری دارند و استراتژی خود را برای ورود 

نمودار 8. پیش بینی تولید نفت ایران تا سال ۲۰4۰ )مطالعات استنفورد( ]9[
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به بازار، از پیش مشخص می نمایند. 
واحدهای  دولتی،  بسته  اقتصادهای  در 
تولیدی، نیاز به چنین مطالعاتی ندارند؛ زیرا در 
اولیه  ارائه دهنده مواد  انحصار نسبی، طرف  یک 
اما  است؛  مشخص  محصوالت  خریدار  طرف  و 
درصورتی که واحدی با نیت صادرات محصوالت 
می باید  می شود،  ساخته  ارزی  درآمد  کسب  و 
و  تجاری  تعیین مدل  راستای  این مطالعات در 

کسب وکار، ضرورتاً صورت گیرد.
اولیه،  مواد  کنار  در  شد،  اشاره  که  همان طور 
است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  نیز  مالی  تأمین 

واحدهای  برای ساخت  هزینه سرمایه گذاری الزم 
طرحی،  هر  برای  و  است  باال  بسیار  پاالیشگاهی، 
میزان سرمایه الزم، نحوه و امکان تأمین مالی طرح 
و هزینه تأمین مالی، باید مدنظر قرار گیرد. برای 
منطقه  در  مدرن  و  روز  به  پاالیشگاه  یک  ساخت 
روز،  در  بشکه  هزار   ۴00 ظرفیت  با  خاورمیانه 
حدود ۱۵ هزار دالر به ازای هر بشکه و در مجموع 
اگر  است.  نیاز  سرمایه  دالر  میلیارد   ۶ حدود  به 
بخواهیم تمام ظرفیت صادراتی خود را در حدود 
۲ م ب د ر به فرآورده تبدیل کنیم، به حدود ۳0 

میلیارد دالر سرمایه نیاز خواهد بود ]۱۱[.

نمودار 9. تحلیل پنج نیروی رقابتی پورتر، تعیین كننده سودآوری یک صنعت ]1۰[
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ممکن است این سؤال مطرح شود که طرح های 
در دست اجرای پاالیشگاهی در منطقه و جهان، 
دینامیک  به  توجه  اینجا،  دارد.  توجیهی  چه 
در  می کند.  پیدا  اهمیت  کنونی،  شرایط  و  بازار 
هر طرح ساخت واحد صنعتی، می باید به زمان 
ورود به بازار توجه کرد. عربستان و کره جنوبی 
در سال های قبل و در زمانی مناسب، وارد بازی 

شده اند. 
باید توجه داشت که با توجه به شرایط کنونی، 
برخی از طرح های در دست مطالعه و یا حتی اجرا، 

کنار گذاشته شده ، یا با تأخیر، رو به رو بوده اند. 
بعد  کویت  »الزور«  بشکه ای  هزار   ۶00 طرح 
عربستان طرح  و  نشده  تمام  هنوز  از ۱0 سال، 
محصوالت  به  نفت  تبدیل  بشکه ای  هزار   ۴00
مهم تر،  نکته  است.  گذاشته  کنار  را  پتروشیمی 
سال   ۱0 بازار  دینامیک  می باید  که  است  آن 
آینده را در نظر گرفت؛ زیرا در کشور ما، با توجه 
و  تحریم ها  مالی،  تأمین  در  فراوان  به مشکالت 
غیره، حداقل این مدت برای ساخت الزم است 

.]۱۲[
بازاری  پاالیشی،  فرآورده های  بازار جهانی  آیا 

اشباع است یا نه؟
د  ب  م   ۱0۲/۶ از  جهان  پاالیشی  ظرفیت 
سال  در  ر  د  ب  م   ۱0۳ به   ،۲0۱۹ سال  در  ر 
۲0۲0، رسیده است. البته به دلیل کاهش تقاضا 
بهره برداری  کورونا، ضریب  همه گیری  به جهت 
از واحدها از ۸۳ درصد در سال ۲0۱۹، به ۷۵ 

درصد در سال ۲0۲0 رسیده است. 
اجرا  حال  در  و  جدید  پروژه های  به  توجه  با 
جهان  پاالیشی  ظرفیت  به   ،۲0۲۵ سال  تا 
م   ۱۳ آسیا،  شرق  و  خاورمیانه  حوزه  در  بویژه 
ب د ر اضافه خواهد شد و تنها ۳ م ب د ر از 
ظرفیت واحدهای در حال بهره برداری، به دلیل 
تعطیلی واحدها کاهش، و در مجموع، ۱0 م ب 
بازار  افزوده میشود که  د ر به ظرفیت پاالیشی 
واحدهای پاالیشی را - فراتر از نیازهای جهانی 

- کاماًل اشباع  خواهد نمود ]۱۳[.
در  پاالیشگاهی  واحدهای  بازار  دانست،  باید 

جدول۲. هزینه سرمایه گذاری الزم برای یک واحد پاالیشگاهی در سه سطح پیچیدگی مختلف ]11[
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شرایط کنونی، تقریباً رو به اشباع بوده و رقابت 
در این بازار برای به دست آوردن مشتریان، تقریباً 
دلیل  به  البته  بود.  رو خواهد  به  رو  دشواری  با 
عدم وجود ظرفیت مناسب پاالیشی در منطقه، 
می توان از این ظرفیت استفاده نمود. همچنین  
باید توجه داشت که در این شرایط بازار اشباع، 
با هزینه تولید  واحدهای تولیدی در کشورهای 
مانند  نیستند،  نفت  تولید  دارای  خود،  که  باال 
اروپا و استرالیا، زیانده خواهند شد و کم کم رو به 
تعطیلی خواهند رفت و بالعکس، در کشورهای 
رونق  می توانند  واحدها  این  مختلف،  شرایط  با 

گیرند ]۱۳[.

آیا تولید فرآورده های نفتی پاالیشی، 
نسبت به فروش نفت خام، ارزش  افزوده 

باالیی ایجاد می كند؟
قسمت باالیی نمودار ۱0، قیمت نفت خام برنت و 
قسمت پایینی، حاشیه سود پاالیش )تفاوت قیمت 
نشان  را  خام(  نفت  و  پاالیشی  محصوالت  سبد 
دالر   ۱0 حدود  در  پاالیش  سود  حاشیه  می دهد. 
است که از این رقم هم، باید حدود ۶-۵ دالر بابت 
پاالیشگاه، هزینه سرمایه، دستمزد و  انرژی  هزینه 
سود  صورت،  این  در  کرد.  کم  ورودی  موارد  بقیه 
در  دالر   ۵ حدود  چیزی  پاالیش  از  ناشی  خالص 
دالری   ۴0-۸0 سود  با  قیاس  در  که  است  بشکه 

نمودار 1۰. قیمت نفت خام برنت )قسمت باالیی( و حاشیه سود پاالیش )قسمت پایینی( ]14[
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است.  اندک  بسیار  خام،  نفت  فروش  از  ما  کشور 
نتایج برخی مطالعات، نشان داده که صنعت  البته 
پاالیش ایران- به طور میانگین- زیان ده بوده و سود 
شناسایی شده، ناشی از قیمت پایین خوراک، قیمت 

باالی خرید فرآورده و تسعیر ارز است.
است،  پایین  خیلی  خام  نفت  قیمت  وقتی 
سود ناشی از پاالیش می تواند مقداری به درآمد 
صادراتی کشورهای نفت خیز بیفزاید. ولی وقتی 
مقابل  در  مازاد  این  است،  باال  نفت خام  قیمت 
از  است.  کوچک  بسیار  خام،  نفت  تولید  رانت 
این حیث، صنعت پاالیش نفت، مقداری پوشش 
خلق  نفت  تولیدکننده  کشورهای  برای  ریسک 

می کند؛ ولی اندازه آن کوچک است.
نفت در  پاالیش  از  آمده  به دست  مازاد  سود 
سود  یا  خام  نفت  فروش  از  حاصل  سود  برابر 
پتروشیمی،  صنعت  در  نفت  استفاده  از  حاصل 
اندک  سود  حتی  که  دانست  باید  است.  اندک 
باالی  بسیار  سرمایه گذاری  درنتیجه  حاصل، 
مورد نیاز برای ساخت پاالیشگاه به دست می آید 
و  سود  می توان  انجام شده،  سرمایه گذاری  با  و 
عایدی باالتری در سایر بخش های صنعت مانند 

بخش باالدستی و در سایر صنایع کسب نمود. 

این گزاره ها چه تأثیری بر
 تصمیم گیری كشورمان در انتخاب

 بین نفت خام و تولید فرآورده دارد؟
از مباحث پیشین، می توان این گونه جمع بندی 
جهانی  تقاضای  کاهش  روند  با  اوالً،  که  نمود 

بود  رو خواهیم  به  رو  از سال ۲0۳0،  بعد  نفت 
بازار  گرفت.  خواهد  پیشی  تقاضا  بر  عرضه  که 
فرآورده های پاالیشی، حاشیه سود باالیی ندارد 
و بازار این محصوالت نیز تا حدودی اشباع است. 
در  زمان  به  نیاز  پاالیشی،  واحدهای  ساخت 
حدود ۱0 سال و نیاز به سرمایه گذاری باال دارد. 
همچنین حفظ تولید نفت خام در کشورمان در 
باالیی  سرمایه گذاری  به  نیاز  ر  د  ب  م   ۴ حد 
تولیدی  نفت  از  تا حدود ۱۵ درصد  البته  دارد. 
بخش  در  جهانی  روندهای  طبق  می توان  را 
پتروشیمی سرمایه گذاری نمود و در کشور ما نیز 

می توان این بخش را رشد داد. 
آنجایی  از  خام فروشی  با  مقابله  ایده،  اصل 
شکل گرفته است که کشور ما به دلیل رو به 
فروش  مورد  در  تحریم های شدید  با  بودن  رو 
مشکالت  با  اخیر،  سال های  در  خام  نفت 
فروش  ردیابی  است.  بوده  رو  به  رو  عدیده ای 
نفت خام به دلیل حجم باالی فروش، محدود 
بودن مشتریان و مسائل این چنینی برای دولت 
آمریکا راحت بوده است و بنا به همین دالیل، 
برخی کارشناسان تبدیل نفت خام به فرآورده 
و محصوالت بعدی و صادرات آنها را راهکار این 

امر می دانند. 
متنوع  مانند  دارد،  حسن  چند  راهکار،  این 
کردن محصوالت و به تبع متنوع شدن و افزایش 
عمده  مشتریان  از  مشتریان، جهت گیری  تعداد 
منطبق  منطقه ای،  خرد  مشتریان  به  جهانی 
از  تغییر جهت  منطقه،  کشورهای  نیاز  با  شدن 
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خصوصی  بخش  به  مشتری  عنوان  به  دولت ها 
تحت  کمتر  که  جهان  و  منطقه  کشورهای  در 
قابلیت  معموالً  و  می گیرند  قرار  تحریم ها  تأثیر 

شناسایی برای دولت آمریکا را ندارند. 
بخش  در  تحریم ها  با  مقابله  بر  عالوه 
از  کشور  شدن  بی نیاز  به   ، تولید  درآمدزایی، 
در  تحریم ها  با  مقابله  و  محصوالت  این  واردات 

این بخش می انجامد.
بازاریابی  دارد.  نیز  معایبی  راهکار،  این  البته 
خام،  نفت  به  نسبت  متنوع  محصوالت  این 
دشوارتر خواهد بود. حاشیه سود ایجادشده برای 
فرآورده نسبت به نفت خام، چندان باال نیست و 
چندان برای مجموعه دولتی مانند شرکت نفت، 

صرفه اقتصادی باالیی ندارد. 
این  به  کشورها،  از  بسیاری  در  تولید  الگوی 
صورت است که در داخل کشور خود، پاالیشگاه 
به  و  می کنند  وارد  خام  نفت  و  نموده اند  ایجاد 
نیاز خود  دلیل استراتژیک بودن، فرآورده مورد 

را در داخل تولید می نمایند. 
از  حساس تر  و  فّرارتر  پاالیشی  محصوالت 
نفت خام هستند و هزینه حملشان از نفت خام 
بیشتر است و لذا نفت، هر قدر نزدیک به »محل 

مصرف« پاالیش باشد، اقتصادی تر است. 
مقصد  در  محصول  است  قرار  وقتی  اساساً 
و  آمریکا  یا  اروپایی  کشورهای  )قباًل  صادرات 
این  راحت تر  هند( مصرف شود،  و  اکنون چین 
است که در همان جا، پاالیشگاه ساخته شود نه 
در مبدأ. نفت خام را می توان با هزینه اندکی در 

سراسر دنیا جابه جا کرد. در نتیجه نیازی نیست 
تولید صورت  نزدیک محل  نفت در  پاالیش  که 
صاحب  زیادی  کشورهای  حیث،  این  از  بگیرد. 
پاالیشگاه هستند، بدون اینکه هیچ منابع نفتی 

داشته باشند.
صادرات فرآورده در حجم باال و به کشورهای 
خام  نفت  صادرات  مشابه  منطقه،  از  خارج 
شناسایی  قابل  تحریم کنندگان،  نظر  از  و  بوده 
اگر  مقابل،  در  و  ندارد  چندانی  مزیت  و  است 
که  دید  باید  باشد،  منطقه  کشورهای  هدف، 
کشور،  در  فرآورده  تولید  افزایش  میزان  به  آیا 
یا  داشت  خواهد  وجود  منطقه  در  مصرف  بازار 
به  فرآورده  مقدار  این  جابه جایی  امکان  آیا  نه؟ 
داشت؟  زمینی وجود خواهد  صورت حمل ونقل 
ایمنی این  افزایش ریسک  بر  و خطرات مترتب 
کار در جاده ها چقدر خواهد بود؟ و سایر سؤاالت 

مشابه در این زمینه.
نظر  از  خام  نفت  بازار  اینکه،  نکته  یک 
کشورمان  برای  جهانی  معادالت  بر  تأثیرگذاری 
حذف  و  می باشد  استراتژیک  اهمیت  دارای 
تأثیرات  می تواند  بازار،  این  از  خودخواسته 
کشورمان  بر  امنیتی  و  ژئوپلیتیک  نامطلوب 
از  صحیح  مدیریت  با  باشد.  داشته  منطقه  و 
برای کاستن  بازار، می توان  این  اهرم حضور در 
که  البته  و  نمود  استفاده  خارجی  فشارهای  از 

تاکنون چنین نشده است. 
در  تحریم ها  شروع  با  میگویند،  کارشناسان 
زمان اوباما، اگر کشورمان به صورت یک باره اقدام 
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برهه،  آن  در  می نمود،  خود  صادرات  حذف  به 
دولت  شدن  تسلیم  و  قیمت ها  شدید  افزایش  با 
آمریکا رو به رو می شدیم که البته حذف تدریجی 
تدریجی  شدن  سازگار  امکان  بازار،  این  از  ایران 

مشتریان ایران با شرایط جدید را فراهم نمود. 
نکته دیگر آنکه، تبدیل نفت خام به فرآورده، 
نیاز به سرمایه، نیروی انسانی کافی، دانش فنی، 
مطالعات  و  شناسایی  و  تکنولوژی  و  تجهیزات 
اولیه  مواد  فراوانی  اساس  بر  صرفاً  و  دارد  بازار 
ساخت  بودن  اقتصادی  به  نسبت  نمی توان 

واحدهای پاالیشی اظهارنظر نمود. 
واحدها،  این  ساخت  باالی  مالی  تأمین 
بحران  با  در شرایط کنونی که کشور  مخصوصاً 
فروش نفت خام و کسب درآمد ارزی رو به رو 
شرایط  در  البته  و  بود  خواهد  دشوارتر  است، 
خارجی،  طرف های  مشارکت  بدون  نیز  نرمال 

امکان پذیر نیست. 
از سویی، ساخت این واحدها، زمان بر بوده و 
پارامتر زمان را در بررسی ها خصوصاً در کشورمان 
که معموالً پروژه ها بیشتر از حد معمول به طول 

می انجامد، میباید در نظر گرفت. 
زیادی  زمان  مدت  واحدها  این  ساخت  اگر 
طول بکشند، عماًل نقشی در کاستن از تحریم ها 

حداقل در ۱0 سال آینده، نخواهند داشت و این 
استدالل، چندان برای گسترش بخش پاالیشی 

مورد قبول نخواهد بود. 
قله  به  نزدیک شدن  دلیل  به  دیگر،  از سوی 
تقاضای نفت و شروع روند احتمالی کاهش تقاضا 
و کاهش قیمت های نفت خام، باید هرچه زودتر 
در بخش باالدستی سرمایه گذاری نموده و درآمد 
کشور را از این بخش تا قبل از اینکه فرصت ها از 

دست برود، رشد دهیم. 
کشور  محدود  سرمایه های  که  صورتی  در 
تأمین  قطعاً  دهیم،  سوق  پاالیشی  بخش  به  را 
مالی بخش باالدستی نفت در سال های آینده، با 

مشکالتی رو به رو خواهد شد. 
چنین  عایدات  که  کنیم  محاسبه  باید 
باالتر خواهد  باالدستی  سرمایه گذاری در بخش 

بود یا در بخش پایین دستی؟
بهتر  می دهند،  پیشنهاد  صاحب نظران  برخی 
را  خود  نفت  تولید  سریع تر،  هرچه  تا  است 
در  ممکن  حداکثر  به  را  فروش  و  داده  افزایش 
دهه های آینده نفت برسانیم؛ قبل از آنکه تقاضا 
برای این ماده، بسیار کاهش یابد و مانند الگوی 
حاصل  درآمد  با  نفتی  موفق  کشورهای  برخی 
به صورت درازمدت در شرکت های دانش بنیان، 

در سالیان اخیر، با حركت فزاینده اقتصادی شدن انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و 
بادی، با مصرف روزافزون این انرژی ها رو به رو بوده ایم؛ به طوری كه سهم 
آنها در تولید برق از 8/6 درصد در سال ۲۰1۰، به ۲۲/5 درصد در سال 

۲۰۲۰ رسیده است.



سال سوم  شماره 21  بهار 1400
51

پاک  و  باال، کم کربن  فناوری  با  و  نوین  صنایع 
اطالعات،  فّناوری  مانند  باال  درآمدزایی  با  و 
منافع  از  نیز  آیندگان  تا  نماییم  سرمایه گذاری 

این نعمت خدادادی بهره مند شوند. 
با عدم ورود سرمایه به صنایع نوین، کشور با 
بحران های فزاینده در آینده، رو به رو خواهد بود.

نکته بعدی، آن است که در این مباحث، یکی 
افزایش  فرآورده،  به  خام  نفت  تبدیل  دالیل  از 

سود حاصل و ایجاد ارزش افزوده می باشد. 
گام  حاصل،  محصوالت  و  خام  نفت  پاالیش 
نخست است و تفاوت ارزش ایجاد شده در این 
مرحله، چندان باال نیست. با جلو رفتن در زنجیره 
ارزش افزوده مانند تولید محصوالت پتروشیمی 
از مواد نفتی، میتوان درآمد باالتری کسب نمود؛ 
اما باید توجه داشت، نیاز به عواملی مانند منابع 
بیشتر  غیره  و  تکنولوژی  و  فنی  دانش  مالی، 

می شود و بازاریابی نیز پیچیده تر می گردد. 
و  سود  می توان  انجام شده،  سرمایه گذاری  با 
بخش  مانند  بخش ها  سایر  در  باالتری  عایدی 

باالدستی نفت و در دیگر صنایع کسب نمود. 
لزوم توجه به مسائل زیست محیطی، اقتصادی، 
و  فرآورده  بین  تصمیم  در  اجتماعی  و  سیاسی 
بحران  با  کشور  است.  مهم  بسیار  نیز  خام  نفت 
اشتغال صورت  به رو است و میدانیم  بیکاری رو 
گرفته در بخش پاالیش نسبت به بخش های دیگر 
پایین می باشد و با این میزان سرمایه، می توان در 

بخش های دیگر، اشتغال باالتری ایجاد نمود. 
باال  آب  مصرف  مانند  زیست محیطی  مسائل 

بر  انرژی  صنایع  سهم  افزایش  بخش،  این  در 
گازهای  و  آالینده ها  افزایش  ملی،  اقتصاد  در 
گلخانه ای، خروج از چرخه اقتصاد جهانی مبنی 
به  کمتر  اتکای  با  و  دانش بنیان  حرکت های  بر 
باید مدنظر قرار  انرژی، از سایر نکاتی است که 

گیرد.
باید  از خام فروشی،  همچنین در کنار نگرانی 
به ضرورت جلوگیری از مصرف غیربهینه انرژی 
برای  انرژی  مصرف  شدت  کاهش  کشور،  در 
جلوگیری از خام سوزی حامل های انرژی  فسیلی، 
در  هدرروی ها  سایر  و  مشعل  گازهای  کاهش 
همین  داشت.  توجه  نیز  مصرف  و  تولید  بخش 
مقدار صرفه جویی شده را اگر بتوان صادر نمود، 

برای کشور دارای عایدی باالیی خواهد داشت.
البته باید اشاره نمود که در شرایط کنونی نیز 
تولید  ظرفیت  به  نفت  پاالیش  ظرفیت  نسبت 
نفت )تقریباً ۴۵ درصد( در کشورمان در مقایسه 

با کشورهای مشابه، قابل قبول است. 
)با  درصد   ۳0 حدود  عربستان  در  نسبت  این 
فرض پاالیشگاه های بین المللی، حدود ۵0 درصد(، 
روسیه ۵۵ درصد، قطر ۵0 درصد، عراق حدود ۲0 

درصد و کل اوپک، حدود ۳۵ درصد است.
جمع بندی

سؤاالت  که  کرده ایم  تالش  گزارش،  این  در 
فروش  درباره  تصمیم گیری  برای  الزم  و  مهم 
نفت خام یا فرآوری آن را طرح نماییم که البته 
پژوهشی  کار  به  نیاز  هرکدام،  به  عمیق  پاسخ 
آنها،  مورد  در  افراد  بسا،  چه  و  دارد  گسترده 
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مجال،  این  در  باشند.  داشته  مختلفی  نظرات 
صرفاً طرح بحث اولیه صورت گرفته تا در آینده، 

تکمیل تر گردد.
باالی  شدت  با  که  است  این  ماجرا  واقعیت  اما 
مصرف انرژی در کشور و توسعه بر پایه صنایع 
بهره وری،  اصل  گرفتن  نظر  در  بدون  انرژی بر، 
در  انرژی  تولیدی  حامل های  از  عمده ای  بخش 

کشور مورد استفاده غیرصحیح قرار می گیرند. 
یا  پاالیشی  واحدهای  ساخت  از  باالتر 
سند  تدوین  محصوالت،  تولید  برای  پتروشیمی 
کشور،  انرژی  سبد  سازی  متنوع  انرژی،  جامع 
کاهش شدت مصرف انرژی، پیگیری بهینه سازی 
مصرف انرژی و جلوگیری از خام سوزی در سطح 
درآمد صادراتی  که  می باشد  در کشور  گسترده 
حاصل از فروش حامل های به دست آمده ناشی 
از صرفه جویی، بسیار باالتر از ارزش ایجاد شده 

در صنایع تبدیلی خواهد بود. 
و  کاذب  دوراهی  ایجاد  دیگر،  نکته  عنوان  به 
غیرمنطقی بین تولید نفت خام و صادرات آن و 
یا صادرات فرآورده های نفتی، صحیح نمی باشد 
و می باید با در نظر گرفتن اصول تولید اقتصادی 
و شرایط بازار، نسبت به تعیین حجم بهینه هر 
کدام از آنها اقدام نمود و نمی توان به صورت صفر 

یا یک، اقدام نمود. 
به  گزارش،  این  در  شده  اشاره  اصلی  موارد 

عنوان جمع بندی، نکات زیر است:
نفت  باالدست  بخش  در  سرمایه گذاری   -۱
کشور، رشد تولید نفت خام و برداشت و صادرات 

حداکثری نفت خام، به صورت صیانتی؛
نیاز  مورد  پاالیشی  فرآورده های  تولید   -۲
داخل کشور، برای جلوگیری از اثرات تحریم در 

این بخش در داخل کشور؛
به  فرآورده  صادرات  سیاست  پیگیری   -۳
مصرف  بهینه سازی  محل  از  منطقه،  کشورهای 
ساخت  اتمام  یا  و  موجود  واحدهای  ارتقای  و 

واحدهای در حال ساخت در حال حاضر؛
پتروشیمی  واحدهای  توسعه  پیگیری   -۴
در حد  البته  خام؛  نفت  و  مایع  پایه خوراک  بر 
مطالعات  پایه  بر  تعیین  شده  بهینه  ظرفیت 
با هدف  بازار در نواحی ساحلی  اقتصاد تولید و 

صادرات و ارزآوری؛
در  نفت  صادرات  از  حاصل  پول  انباشت   -۵
توسعه  برای  خاص  سرمایه گذاری  صندوق 
و مصرف  باال  افزوده  ارزش  با  و خدمات  صنایع 
اطالعات  فّناوری  صنایع  مانند  پایین،  انرژی 
همچون  موفق  کشورهای  از  الگوبرداری  با 

عربستان، نروژ؛
سرمایه گذاری  صندوق  منابع  از  استفاده   -۶
نفت،  و  گاز  مشترک  میدان های  توسعه  برای 
کاهش  و  انرژی  مصرف  بهینه سازی  طرح های 
مانند  خام سوزی  از  جلوگیری  مصرف،  شدت 
جمع آوری گازهای مشعل و گازهای همراه نفت، 
پاالیشگاه های  اصالح  و  ارتقا  ظرفیت،  افزایش 
اجرا،  دست  در  واحدهای  تکمیل  و  موجود 
اقتصاد  مطالعات  پایه  بر  ارزش  زنجیره  تکمیل 

تولید و بازار و غیره.
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انرژی  انرژی، به معنای مقدار مصرف  شدت 
واقعی  درآمد  یا  کاال  معینی  مقدار  تولید  برای 
)با تعدیل تورم( در یک کشور است. منظور از 
انرژی  اصلی  حامل های  انواع  فقط  نیز  انرژی 

است )شامل نفت، گاز، زغال سنگ و برق(. 
در  شده  مصرف  انرژی  میزان  محاسبه  برای 
هر کشور، معادل حرارتی تمام انواع حامل  های 
انرژی را با هم جمع می کنند. این شاخص نیز 
توسعۀ  سنجش  برای  مناسبی  معیار  می تواند 
کشورها باشد. در واقع، در راستای بهینه سازی 
منابع،  از  بهره برداری  روش های  بهبود  و 
و  انرژی  انتقال  و  تبدیل  فرآوری،  فرایندهای 
زمینۀ  در  کشورها  وضعیت  مقایسۀ  همینطور 
عامل  این  اثربخشی  میزان  و  انرژی  مصرف 

شاخص  این  از  می توان  اقتصادی،  توسعۀ  بر 
استفاده کرد. 

شاخص،  این  در  ایران  وضعیت  متأسفانه 
تا   ۲۵ در  که  طوری  به  نیست،  مطلوب  اصاًل 
طور  به  ایران  در  انرژی  اخیر، شدت  سال   ۳0
شدت  آمار  آنکه  حال  است؛  شده  زیاد  مداوم 
انرژی در اکثر قریب به اتفاق کشورها، کاهش را 
نشان می دهد. نمودار ۱ و ۲، وضعیت شاخص 
شدت انرژی ایران در مقایسه با سایر کشورها یا 

مناطق را نشان می دهد. 
ایران  در  انرژی  شدت  که  می شود  مالحظه 
از سال ۱۹۹0 تا ۲0۱۵، برخالف همۀ مناطق 
دیگر )کشورهایی با درآمدهای مختلف(، تقریباً 

روندی صعودی داشته است.

جایگاه ایران در شدت انرژي و تولید كربن در جهان 
 مژگان محسنی

نمودار 1. مقایسۀ وضعیت شاخص »شدت انرژی« در ایران با سایر كشورها از نظر سطح درآمد
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میزان تولید آلودگی كربن
آلودگی  تولید  نظر  از  کشور  هفتمین  ایران 
اقتصادهای  تنها  یعنی  است؛  جهان  در  کربن 
عظیمی مانند چین، آمریکا، هند، روسیه،  ژاپن 
و آلمان که جمعاً حدود ۵0 درصد جمعیت و 
اقتصاد جهان را در خود جای داده اند، هر یک 
می کنند.  تولید  کربن  جهان  در  ایران  از  بیش 
این در حالی است که اقتصاد ایران از نظر مقدار 

تولید، تقریباً رتبه ۲۹ جهان را دارد. 
همچنین اگر میزان کربنی که هر کشور به ازای 
هر واحد درآمد ملی اش، تولید می کند، مد نظر قرار 
گیرد، ایران پنجمین کشور تولید کننده  کربن دنیا 

یک  تولید  برای  ایران  در  بنابراین،  بود.  خواهد 
کاالی معین، بیش از ۲/۵ برابر میانگین جهانی، 
درصد   ۳0 این  و  می شود  کربن ایجاد  آلودگی 
عراق، ۴۳  از  بیش  درصد  روسیه، ۳۸  از  بیش 
از  بیش  درصد   ۴۹ عربستان،  از  بیش  درصد 
درصد   ۹۶ امارات،  از   بیش  درصد   ۹0 چین، 
ترکیه،  از  بیش  درصد   ۲۷0 مالزی،  از  بیش 
۳۲۷ درصد بیش از آمریکا، ۳۴۱ درصد بیش از 
سودان، ۵۷۷ درصد بیش از ژاپن، ۶۲۷ درصد 
انگلستان ،  از  از زامبیا، ۸0۲ درصد بیش  بیش 
درصد   ۲000 و  سوئد  از  بیش  درصد   ۱۴00

بیش از سوئیس است.

نمودار ۲. مقایسۀ وضعیت شاخص »شدت انرژی« در ایران با چند كشور و میانگین منطقۀ خاورمیانه

متأسفانه وضعیت ایران در شاخص شدت انرژی، اصاًل مطلوب نیست، به طوری كه در ۲5 تا 3۰ 
سال اخیر، شدت انرژی در ایران به طور مداوم زیاد شده است؛ حال آنکه 
آمار شدت انرژی در اكثر قریب به اتفاق كشورها، كاهش را نشان می دهد.
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سهم رسته های مختلف كاربری
 در مصرف انرژی

به  مربوط  آمارهای  در  مهم  موارد  از  یکی 
و  تولیدی  بخش های  از  یک  هر  سهم  انرژی، 
خدماتی از مصرف انرژی است. نمودار ۳، سهم 
نقل،  و  حمل  صنعت،  بخش های  از  یک  هر 
)تصویر  انرژی  از  مسکونی  استفادۀ  و  خدمات 
هر  در  انرژی  منبع  هر  سهم  و  راست(   سمت 
می دهد.  نشان  را  چپ(  سمت  )تصویر  بخش 
مشاهده می شود که بیشترین مصرف در بخش 
حمل و نقل است که بخش بسیار بزرگی از آن، 

از نفت و فرآورده های نفتی تأمین می گردد. 
در  ایران  برای  را  آمار  همین   ،۱ جدول 
مقایسۀ  در  می دهد.  نشان  مختلف  سال های 
آمار ایران با جهان، می توان دید که سهم بخش 

خانگی و تجاری از مصرف انرژی در کشور باالتر 
و  است  کمتر  صنایع  سهم  عوض،  در  و  بوده 
بنابراین، همین تفاوت، می تواند یکی از انگیزه ها 
برای بهینه کردن مصرف انرژی در ایران باشد. 
در واقع، اگر چه زنجیرۀ ارزش حامل های انرژی 
رفاه ختم  و  تأمین آسایش  به  در بخش خانگی، 
ماده  شکل  به  دیگر  بخش های  در  اما  می شود، 
سرازیر  مختلفی  ارزش های  زنجیره  به  انرژی،  یا 
دیگر  عوامل  با  آن  ترکیب  نتیجه  که  می شود 
تولید، یک محصول یا یک خدمت می  باشد. حذف 
مصرف خانگی از کل مصرف انرژی، کمک می کند 
را  انرژی  مصرف  و   GDP ارتباط  بهتر  بتوان  تا 

نسبت به شاخص شدت انرژی درک کرد. 
زنجیره  مطالعات  مرکز  گزارش  اساس  بر 
ارزش، کشور ایران به ازای مصرف انرژی معادل 

نمودار 3. سهم هر یک از بخش های صنعتی در جهان به عنوان مصرف كنندۀ نهایی انرژی )تصویر سمت راست( و سهم هر كدام از 
منابع انرژی در هر بخش )تصویر سمت چپ(
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جدول 1. سهم هر یک از بخش های صنعتی به عنوان مصرف كنندۀ نهایی انرژی در ایران
 در سال های مختلف

كل مصرف سال
)TFC( نهایی

مصارف
 غیر انرژی

كل مصرف نهایی 
)TFEC( انرژی

خانگی و صنعتحمل و نقلكشاورزی
تجاری

۱۳۵۳

۱۳۵۷

۱۳۶۸

۱۳۷۴

۱۳۷۹

۱۳۸۴

۱۳۹0

۱۳۹۳

۱00

۱00

۱00

۱00

۱00

۱00

۱00

۱00

۱۲

۱0

۸.۳

۸

۹.۲

۷

۱0.۵

۱۲.۱

۸۸

۹0

۹۱.۷

۹۲

۹0.۸

۹۳

۸۹.۵

۸۷.۹

۸.۳

۸.۹

۸.۴

۵.۹

۴.۵

۳.۸

۳.۹

۳.۸

۲۲.۴

۲۷.۲

۲۵.۱

۲۴.۹

۲۶.۲

۲۷.۵

۲۴.۳

۲۵.۹

۲۳.۳

۱۹.۱

۱۸

۱۹.۷

۱۹.۸

۲0.۲

۲۴.۸

۲۴.۴

۳۴

۳۴.۹

۴0.۱

۴۱.۵

۴0.۲

۴۱.۵

۳۶.۵

۳۳.۸

میلیارد   ۱۲/۶ )معادل  خام  نفت  بشکه  یک 
می کند؛  خلق  ارزش  دالر   ۳۱۹ تنها  ژول(، 
ایاالت  و  ژاپن  آلمان،  کشورهای  که  درحالی 
از  استفاده کنندگان  بهترین  عنوان  به  متحده، 
انرژی، به ازای هر بشکه نفت، به ترتیب ۲۳۷۳، 

۲۳۱۵ و ۱۸۴۵ دالر ارزش خلق می نمایند. 
در واقع موتور اقتصاد آنها، بهره ورتر و کارآتر 
از کشورهای دیگر است و به ازای انرژی کمتر، 
ارزش افزودۀ بیشتری خلق می کنند. از معادل 
دالر،   ۱۲0۷ جنوبی  کره  خام،  نفت  بشکه  هر 
چین  دالر،   ۱۱۱۸ برزیل  دالر،   ۱۱۹۲ کانادا 
۹۳0 دالر، هند ۶۲۸ دالر، روسیه ۴۶۴ دالر و 
ایران ۳۱۹ دالر ارزش اقتصادی خلق می کنند. 

از  مهمی  بخش  که  است  اینجا  مهم  نکته 
نفت،  صادرات  خاطر  به  هم  دالر   ۳۱۹ این 
است.  نفتی  فرآورده های  و  گاز  گازی،  میعانات 
در واقع ارزش افزوده ای که از مصرف بیش از 
۱000 میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی در 
بخش های مولد اقتصاد ایران به دست می آید، 
کمتر از ۳00 دالر به ازای هر بشکه معادل نفت 

خام است. 
بنابراین با توجه به این سه شاخص، می توان 
به این نتیجه رسید که اقتصاد ایران در مجموع 
تولید مقدار  برای  و  است  و غیربهینه  ناکارآمد 
معینی کاال یا خدمت، سال به سال، باید انرژی 
بیشتری مصرف، و آلودگی بیشتری تولید کند. 
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مصرف  در  افزایش  این  است  ممکن  البته 
به صورت  و  جانبی  هزینه های  علت  به  انرژی، 
انرژی  مصرف  صرفاً  نه  و  باشد  غیرمستقیم 

مستقیم یک واحد یا نهاد. 
بازبینی  با  می توان  حال،  این  با 
و  مدیریت  ارتقاء  کالن،  سیاست گذاری های 
فّناوری، این شاخص را بهبود بخشید. همچنین 
در سطح سازمان ها و بنگاه ها، نقش شرکت های 
شاخص،  این  بهبود  در  نوآور  و  دانش بنیان 
اساسی  مورد  سه  باشد.  اهمیت  حائز  می تواند 
زیر، در افزایش این شاخص تأثیر بسزایی دارد:

افزوده  ارزش  ازای  به  بهره وری،  افزایش   -۱
فعلی؛

۲- تعیین ترکیب بهینۀ صنایع و خدمات در 
جهت افزایش ارزش آفرینی انرژی در بلندمدت؛

با  جدید  محصوالت  سوی  به  حرکت   -۳
فّناوری باال و مولِّد ارزش افزوده و مزیت رقابتی 

برای شرکت ها )رویکرد نوآوری(.

 منابع:
http://www.renani.net/index.php/texts/ -
notes/811-2020-09-03-13-28-41.

 - IEA, “Energy Intensity”, 2020. [Online].

Available: https://ourworldindata.org/energy.

مرکز مطالعات زنجیره ارزش،“سودآوری موارد مصرف انرژی 
در ایران و سایر کشورها”. 

 - IEA, “Statistics report, World Energy

Balances”, 2020.

 - Ministry of Energy, I.R. IRAN, “Iran and

World Energy Facts and Figures”, 2014.

 - D. F. Birol, “Key world energy statistics”,

2019.

اقتصادهای عظیمی  از نظر تولید آلودگی كربن در جهان است؛ یعنی تنها  ایران هفتمین كشور 
مانند چین، آمریکا، هند، روسیه،  ژاپن و آلمان كه جمعًا حدود 5۰ درصد جمعیت و اقتصاد جهان 
را در خود جای داده اند، هر یک بیش از ایران در جهان كربن تولید می كنند. این در حالی است 
كه اقتصاد ایران از نظر مقدار تولید، تقریبًا رتبه ۲9 جهان را دارد. همچنین اگر میزان كربنی كه 
هر كشور به ازای هر واحد درآمد ملی اش، تولید می كند، مد نظر قرار گیرد، ایران پنجمین كشور 
تولید كننده  كربن دنیا خواهد بود. بنابراین، در ایران برای تولید یک كاالی معین، بیش از ۲/5 
برابر میانگین جهانی، آلودگی كربن ایجاد می شود و این 3۰ درصد بیش از روسیه، 38 درصد بیش 
از عراق، 43 درصد بیش از عربستان، 49 درصد بیش از چین، 9۰ درصد بیش از  امارات، 96 درصد 
بیش از مالزی، ۲7۰ درصد بیش از تركیه، 3۲7 درصد بیش از آمریکا، 577 درصد بیش از ژاپن، 

انگلستان ، 14۰۰ درصد بیش از سوئد و ۲۰۰۰ درصد  از  8۰۲ درصد بیش 
بیش از سوئیس است.
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و  میلیونی   ۳۱ جمعیت  با  مالزی  کشور 
در  درست  ایران،  یک-پنجم  با  برابر  مساحتی 
این  رتبۀ  است.  شده  واقع  سنگاپور  همسایگی 
استارت آپ  شاخص  در   ۲0۱۹ سال  در  کشور 
بلینک ۴۸، در شاخص نوآوری ۳۵ و در شاخص 

سهولت کسب وکار، ۱۲ است. 
با برنامه ریزی مناسب، توانسته است  این کشور 
داشته  اخیر  دهه های  در  را  خوبی  اقتصادی  رشد 
باشد. مالزی یکی از کشورهای غنی از نظر منابع 
نفت و بویژه گاز در منطقۀ جنوب شرقی آسیا است. 
البته سطح منابع و ذخایر این کشور در مقایسه با 

کشورهای نفتی خاورمیانه، بسیار کمتر است. 
با این حال، صنعت نفت مالزی و در راس آن 
شرکت پتروناس، یکی از صنایع قدرتمند و پیشرو 
محصوالت  از  بعد  است.  منطقه  در  و  مالزی  در 
الکترونیکی، صنعت نفت مالزی بیشترین صادرات 
به خود اختصاص داده است و در حدود ۲0  را 
از صادرات نفت، گاز و  درصد بودجۀ این کشور 

محصوالت پاالیشی تأمین می شود. 
شرکت پتروناس که شرکت ملی نفت مالزی 
است، یکی از شرکت های پیشرو در صنعت نفت 
دولتی،  شرکت  این  و  می آید  حساب  به  دنیا 
به  را  خود  بهره وری،  حیث  از  است  توانسته 
شرکت های بین المللی بزرگ نفتی نزدیک کند. 
هم اکنون این شرکت در مناطق مختلف و در 

کل زنجیره از باالدست تا پایین دست در حال 
فعالیت است. 

در  فرچون  رتبه بندی  در  پتروناس  شرکت 
بزرگترین شرکت های  لیست  در  و   ،۵00 رتبه 
جهان در سال ۲00۵، در رتبۀ ۹۵ قرار گرفت 
و سال ۲00۸، در رتبه ۸0 این فهرست بود و 
سپس در سال ۲00۹، در لیست سودآورترین 

شرکت های جهان، در رتبه ۱۳ قرار گرفت.
در همان سال، پتروناس به عنوان سودآورترین 
تا  پتروناس،  شرکت  شد.  معرفی  آسیا  شرکت 
پیش از ادغام شرکت های گوناگون در آن، فقط 
در زمینه تجارت نفت و گاز، در ۳۵ کشور فعالیت 
تعداد  خرید  با   ۲00۵ سال  در  سپس  می کرد. 
زیادی از شرکت ها، که در صنایع مختلف فعالیت 
می کردند، عماًل به یک شرکت خوشه ای، یا فعال 

در صنایع گوناگون، تبدیل گردید.
پتروناس،  شرکت  حضور  وجود  با  همچنین 
شرکت های بزرگ بین المللی )۱IOC( زیادی در 
صنعت نفت مالزی مشغول فعالیت هستند و این 
موضوع، تأثیر زیادی در رشد زیست بوم نوآوری 
و پیدایش استارت آپ های نفتی در مالزی داشته 
است. برای نمونه، می توان به فعالیت های نوآورانۀ 

شرکت شل۲ در مالزی اشاره کرد. 
کاهش قیمت نفت در سال های اخیر، از یک سو 
از چاه های  و سخت تر شدن استخراج نفت و گاز 

نگاهي اجمالي به ساختار شركت منابع نفتی مالزی
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از  بهره گیری  به  را  مالزی  نفت  قدیمی تر، صنعت 
برای  داخلی  نوآوری  زیست بوم  رشد  و  فناوری 
مواجهه با این چالش ها سوق داده است. نتیجۀ این 
رویکرد، ظهور شرکت های جوان فناور و همینطور 
رشد شرکت های کوچک و متوسط بوده است؛ به 
طوری که این شرکت ها حتی در دوران رکود اخیر 
به رشد خود ادامه داده اند و برخی از آنها در حال 

ورود به بازارهای منطقه ای و جهانی هستند.
و  خدمات  برتر  شرکت   ۲0 از  اکنون،  هم 
تجهیزات نفت و گاز در آسیای جنوب شرقی، 
آن  از  بعد  و  مالزی اند  به  متعلق  شرکت   ۱0
سنگاپور با ۴ شرکت، ویتنام با ۳، اندونزی با ۲ 

و تایلند با ۱ شرکت قرار دارند. 
دولت مالزی نیز برای حمایت هر چه بیشتر 
برنامه های  حوزه،  این  در  فعال  شرکت های  از 
به  ادامه،  در  که  است  کرده  طراحی  حمایتی 

بررسی آنها پرداخته شده است. 
منابع  به شرکت  مربوط  برنامه ها،  از  گروهی 
صورت  به  که  است   )MPRC( مالزی  نفتی 
اختصاصی به شرکت های فعال در صنعت نفت 
مالزی خدمات می دهد و گروه دیگر، مربوط به 
بانکSME  مالزی است که به صورت عمومی، 
متوسط  و  کوچک  شرکت های  همۀ  برای 

مالزیایی، برنامه های حمایتی دارد. 

)MPRC( شركت منابع نفتی مالزی
)MPRC(۳در  مالزی  نفتی  منابع  شرکت 
و  خدمات  صنعت  پیشبرد  برای   ،۲0۱۱ سال 

تجهیزات نفت و گاز  )OGSE۴( تأسیس شد 
استراتژیک  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با  تا 
موفق  قطب  یک  به  را  کشور  این  مالزی، 

منطقه ای در این بخش تبدیل کند. 
این شرکت، به بازیگران بین المللی که پایگاه 
منطقه ای خود را در این کشور مستقر کنند، 
خدمات و تسهیالت در حوزه سرمایه گذاری و 
بازرگانی اعطا کرده، تا نقش مالزی را به عنوان 
تحکیم  گاز  و  نفت  صنعت  منطقه ای  قطب 

نماید.
انعطاف پذیری  و  رقابت پذیری  تقویت  برای 
و  خدمات  صنعت  در  مالزیایی  شرکت های 
مشوق هایی   MPRC گاز،  و  نفت  تجهیزات 
منابع  توسعه  نوآوری،  فّناوری،  حوزه های  در 
انسانی، دسترسی به بازار، جهانی سازی و تأمین 

مالی برای این شرکت ها فراهم کرده  است. 
شده  تأسیس   ۲0۱۱ سال  در  شرکت  این 
اقتصادی  برنامه ریزی  واحد  هدایت  تحت  و 
مجموعۀ نخست وزیری مالزی اداره می شود. این 
ارتقاء  برای  الزم  توصیه های  همچنین  شرکت، 
برنامه جهانی سازی صنعت خدمات و تجهیزات 
نفت و گاز مالزی در بخش های باالدست، میانه 

و پایین دست را برای دولت تهیه می کند. 

MPRC بیانیه ماموریت
 خلق صنعت خدمات و تجهیزات نفت و گاز 
پویا و پیشرونده در مالزی که شرکت ها در آن 

رقابت و رشد کنند.
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صنعت،  بین  نزدیک  همکاری های  ترویج   
مالزی،  گاز  و  نفت  صنعت  تا  جامعه،  و  دولت 

تأمین کنندۀ رفاه کشور در آینده باشد.
از طریق  توانمندی صنعت نفت و گاز  ارتقاء   
شراکت  همکاری،  مشترک،  سرمایه گذاری 

راهبردی و ائتالف. 

MPRC برنامه های حمایتی
گروه   ۴ شامل   ،MPRC حمایتی  برنامه های 

زیر است:
 جهانی شدن؛

 شروع کسب وکار در مالزی؛

 دسترسی به تأمین مالی؛
 کارگزاری نوآوری و فّناوری.

شکل ۱، برنامه ها و زیربرنامه های اصلی را نشان 
حمایت های  انواع  شامل  برنامه ها  این  می دهد. 
ارائۀ  شبکه سازی،  مالیاتی،  مشوق های  مالی، 
شرکت ها  به  کمک  و  تخصصی  مشاوره های 
برای ورود به بازارهای جهانی می شود. بسیاری 
گاز  و  نفت  به شرکت های  محدود  برنامه ها،  از 
را  حوزه ها  همۀ  عمومی،  صورت  به  و  نیست 
شامل می شود؛ اما برخی به صورت اختصاصی 
مالزی  نفت  صنعت  در  فعال  شرکت های  برای 
طراحی شده اند؛ مانند برنامه های جهانی شدن. 

 )MPRC( شکل1. برنامه های حمایتی شركت منابع نفتی مالزی
)برنامۀ تأمین مالی نیز شامل 36 زیر برنامه (

1. International Oil Companies  

2. Shell  

3. Malaysia Petroleum Resources Corporation

4. Oil and Gas Services and Equipment
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ایجاد دوراهی كاذب و غیرمنطقی بین تولید نفت خام و صادرات آن و یا صادرات فرآورده های نفتی، صحیح نمی باشد و می باید با در نظر گرفتن اصول 
تولید اقتصادی و شرایط بازار، نسبت به تعیین حجم بهینه هر كدام از آنها اقدام نمود و نمی توان به صورت صفر یا یک، اقدام نمود.
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پرونده  
راهبردهای انرژی   پاک در آینده

پنج درس آموخته فناوري ذخیره سازی انرژی در دوره كرونا

شکست ایاالت متحده در جنگ فّناوری های انرژی در برابر چین

فّناوری جذب و ذخیره سازی كربن، ابزار كلیدی در تحقق اهداف آب و هوایی

آینده سرمایه گذاری در صنعت زغال سنگ 
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اگرچه سال ۲0۲0 میالدی پایان یافته است، 
اما زمان   های دشواری که ما در این سال سپری 
گذشته،  به  نگاهی  با  نیافته اند.  پایان  کردیم، 

می توانیم درس   های زیادی بیاموزیم. 
سلول   های  تولید  مدیر  عنوان  به  کارایا  آروه 
کیفیت  تضمین  ارشد  کارشناس  و  خورشیدی 
باتری   های ذخیره سازی انرژی در ادامه، ۵ درس 
برای  ما  همه  که  دوره ای  در  را  خود  آموخته 
فراموش کردن آن تالش می کنیم، ارائه می کند.

آتش سوزی   های  شاهد  گذشته،  ماه   ۱۲ در   
کالیفرنیا،  و  استرالیا  در  وحش  حیات  هولناک 
تنش   های  تگزاس،  در  دما  شدید  رفتن  باال 
همه گیری  و  جهان  مختلف  نقاط  در  سیاسی 
ویروس کرونا، در یکی از سخت ترین سال   های 

زندگی بشریت بودیم. 
در  پیشرفت  دشواری ها،  همه  وجود  با  اما 
ذخیره سازی انرژی، گامی بلند در کارزار جهانی 
علیه انتشار کربن و تغییر آب و هوا خواهد بود. 

این درس آموخته ها را مرور می کنیم:

درس 1. چشم انداز امیدبخش صنعت 
ذخیره سازی انرژی

به  دستیابی  سوی  به  انرژی،  ذخیره سازی 
رکوردهای جدیدی در حال گذار است. 

تجدیدپذیر  انرژی   های  و  برق  گزارش 
در  که  می دهد  نشان  مکنزی«،  وود  »مؤسسه 
از  پیش  سال  به  نسبت  میالدی   ۲0۲0 سال 
ذخیره سازی  میزان  شدن  برابر   ۲ شاهد  آن، 
انرژی بوده ایم. آمار مربوط به ایجاد فرصت   های 
شغلی که توسط »آژانس بین المللی انرژی   های 
تجدیدپذیر«۲ منتشر شده، نشان می دهد که در 
بازار انرژی   های تجدیدپذیر شامل ذخیره سازی 
به  تعداد فرصت   های شغلی  انرژی، شاهد رشد 

وجود آمده در گستره جهانی هستیم. 
از  او  دولت  و  بایدن  جو  متحده،  ایاالت  در 
اولویت باالی سرمایه گذاری در انرژی   های پاک 
سخن می گویند. در برنامه آب و هوایی بایدن، 
حرکت به سوی اقتصاد انرژی ۱00 درصد پاک 
و بدون انتشار کربن تا پیش از فرا رسیدن سال 
است. رهبران  ۲0۵0، میالدی پیش بینی شده 

پنج درس آموخته فناوري ذخیره سازی انرژی در دوره كرونا
 نویسنده: آروه کارایا۱- مترجم: محسن داوری

 ۲۰۲۰ سال  در  كه  می دهد  نشان  مکنزی«،  وود  »مؤسسه  تجدیدپذیر  انرژی   های  و  برق  گزارش 

میالدی نسبت به سال پیش از آن، شاهد ۲ برابر شدن میزان ذخیره سازی 

انرژی بوده ایم.
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کاخ سفید، با اجرای سازوکارهایی نظیر تعیین 
اهداف چالش برانگیز و عملی کردن نوآوریها در 
به  را  اقتصاد  بخش   های  همه  پاک،  انرژی   های 

سوی دورنمایی پایدار به پیش می برند. 
وزارت انرژی ایاالت متحده، از پرداخت ۱/۷ 
تریلیون دالر وام در ۱0 سال آینده، برای توسعه 
منابع انرژی پاک خبر داده است. در این مدت، 
این  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری   های 
حوزه، از مرز ۵ تریلیون دالر عبور خواهد کرد. 
طرح   های ذخیره سازی انرژی، یکی از بخش   های 
و  کنوني  دهه  در  زیرساختها  توسعه  در  مهم 

فراتر از آن خواهد بود. 
درس ۲. شركت   های ذخیره سازی انرژی، 

به نوآوری و عرضه محصوالت جدید، ادامه 
خواهند داد.

»شرکت  میالدی،   ۲0۲0 سال  ژوئن  در 
در  تجاری  جدید  محصول  چند  از  فلوئنس«۳ 
حوزه ذخیره سازی انرژی و تجهیزات خورشیدی 
در  می توان  محصوالت،  این  از  کرد.  رونمایی 
مجموع در پروژه هایی با ۸00 مگاوات ظرفیت 
ذخیره سازی انرژی، استفاده نمود. همچنین در 
پاییز گذشته، »شرکت وارتسیال«۴ از محصوالت 
پیشرفته  معماری  با  ذخیره سازی  جدید 
با  همراه  پایین،  شده  تمام  قیمت  و  »مدوالر« 
بازار،  این  راهاندازی سریع و آسان تر خبر داد. 
در آستانه رسیدن به بلوغ خود قرار دارد. همه 
نقش  باید  گذار،  دوره  در  انرژی  حوزه  فعاالن 

خود را به بهترین صورت ایفا کنند. 

درس 3. توسعه پرشتاب مدل   های تجاری
پویا  ماهیتی  از  انرژی،  ذخیره سازی  صنعت 
محصوالت  و  شرکتها  ورود  که  است  برخوردار 

جدید، می  تواند چالش برانگیز باشد. 
شرکت  چند  میالدی،   ۲0۲0 سال  در 
عرضه کننده باتری و سامانه   های مدیریت باتری، 
محصوالت جدیدی روانه بازار کردند. تجهیزات 
کاراتر، یکپارچه سازی شبکه   های برق مستقیم و 
متناوب یک دستاورد بزرگ محسوب می شود. 
یکپارچه سازی  خدمات  نیز  کنترل  شرکت   های 

را به بازار معرفی کرده اند. 
تجهیزات  کننده  تولید  شرکت   های  ورود 
برق، کنترل و ابزار دقیق به حوزه ذخیره سازی 
توسعه  سوی  به  را  بازار  این  می تواند  انرژی، 

بیشتر سوق دهد.
»فلوئنس«،  و  »تسال«  شرکت  دو  اکنون،  هم 
محسوب  دنیا  انرژی  ذخیره سازی  بازار  رهبران 
یافته جدید  توسعه  تجاری  می شوند. چند مدل 
برای یکپارچه سازی کامل سامانه های انرژی ارائه 
شده که در پروژه های بزرِگ دارای بیش از ۵0 
مگاوات مصرف برق، قابل اجرا است. در بسیاری 
یکپارچه سازی  به  نیازی  کنونی،  تجهیزات  از 
مجدد شبکه وجود ندارد. ادغام عمودی تجهیزات 
بلند  باتری، یک گام  در کنار کاهش هزینه های 

در توسعه این فّناوری محسوب می شود. 
انرژی،  ذخیره سازی  تجاری  مدل   های  این 
بیشتر  اثربخشی  و  کارآیی  سوی  به  همچنان 

حرکت می کنند. 
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درس 4. ضرورت ایمنی در برابر 
آتش سوزی و توجه به آزمون ها و 

استانداردهای كاهش ریسک
آتش سوزی  میالدی،   ۲0۱۹ آوریل   ۱۹ در 
»مک  در  انرژی  ذخیره سازی  سامانه  یک  در 
میکن« روی داد. سیستم اطفای حریق در این 
حادثه ناکارآمد بود و خسارت فاجعه آمیزی به 
بار آورد. بررسی   های انجام شده، نشان داد که 
گرم شدن بیش از اندازه مجاز تجهیزات و عدم 
این حادثه  عامل  اعالم حریق،  کارآیی سامانه 

بوده است. 
 ۲0۲0 سال  سپتامبر  شانزدهم  روز  در 
میالدی نیز یک سامانه   های ذخیره سازی انرژی 
در لیورپول انگلستان دچار آتش سوزی شد. این 
به  یونی،  لیتیوم  باتری   های  مگاواتی   ۲0 پروژه 

کمپانی اورستد تعلق داشت. 
داشتن  که  می دهد  نشان  حوادث  این 
آتش  برابر  در  ایمنی  پیشرفته  سازوکارهای 
سوزی در پروژه   های باتری لیتیوم یونی، تا چه 
میزان حیاتی است.  هم اکنون استانداردهایی 
انرژی  ذخیره سازی  تأسیسات  ایمنی  برای 
تدوین و اجرایی شده است؛ اما همچنان میباید 

اقدامات گسترده تری انجام شود.
درس 5. خروج بهت آور 

»شركت ان ای سی انرژی سولوشن« از 
بازار ذخیره سازی انرژی

سولوشن«۵  انرژی  سی  ای  ان  »شرکت 
در  انرژی  ذخیره سازی  جهانی  بازار  رهبر 

گیگاوات  یک  از  بیش  ظرفیت  با  پروژه   های 
بود، اما در ژوئن سال ۲0۲0 میالدی، رهبران 
شرکت تصمیم گرفتند که از این بازار خارج 
کار  پیشرو  شرکت  این  در  سالها  من  شوند. 
کرده ام. شرکت ان ای سی برای تداوم رشد 
یکپارچه سازی  بخش  در  خود  سودآوری 
این  کرد.  خواهد  فعالیت  انرژی،  سامانه   های 
سهامداران  منافع  برای حفظ  راهبرد،  تغییر 

شرکت ان ای سی، انجام شده است.

چشم انداز جذاب بازار ذخیره سازی انرژی
 ۲0۲0 سال  در  انرژی  ذخیره سازی  صنعت 
دنیا  جذاب  وکارهای  کسب  از  یکی  میالدی، 
کرونا  ویروس  همه گیری  پیامدهای  از  اما  بود، 

در امان نبوده است. 
پیش بینی شده که در ۱۲ ماه آینده، ظرفیت 
برابر   ۲ جهان،  انرژی  ذخیره سازی  طرح   های 
انرژی  ذخیره سازی  دهۀ  آغاز  در  امروزه  شود. 

هستیم.

 منبع:
https://www.energy-storage.news/blogs/

five-things-energy-storage-learned-during-the-

pandemic

1. Aaroh Kharaya

2. International Renewable Energy Agency

3. Fluence

4. Wärtsilä

5. NEC Energy Solutions
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از سال  ها پیش، ایاالت متحده و چین، جنگ 
دامنه دار خود بر سر فّناوری، تجارت و بازارهای 
دو  این  میان  تنش  ها  کرده اند.  آغاز  را  سرمایه 
جمهور  رئیس  دوره  در  دنیا  پیشرو  اقتصاد 
اوج  به  ترامپ  دونالد  متحده،  ایاالت  پیشین 
خود رسید و باعث شد، شاهد افزایش تعرفه ها 

و محدودیت  های تجاری باشیم. 
اما اینک جبهه اي جدید در برابر آنها گشوده 
شده است. چینی  ها سرمایه گذاری هنگفتی در 
توسعه  و  پژوهش  در  متحده  ایاالت  با  مقایسه 

انرژی  های تجدیدپذیر انجام می دهند. 
گزارش  در  شده  منتشر  اطالعات  اساس  بر 
 ۲0۲0 تا   ۲0۱0 سال های  در  آمریکا،  بانک 
سرمایه گذاری  دالر  یک  هر  برابر  در  میالدی 
انرژی  های  بخش  در  متحده  ایاالت 
سرمایه گذاری  دالر   ۲ چینی  ها  تجدیدپذیر، 
به  امروز  دنیای  در  آنها  ترتیب،  بدین  کرده اند. 
تبدیل  بخش  این  در  سرمایه گذار   بزرگترین 

شده اند.
بانک آمریکا اعالم کرده که در جنگ جدید 
برای  رقابت  در  امیدوارند  چیني  ها  هوا،  و  آب 
تجاری  تعرفه  های  عرضه،  زنجیره  بر  سلطه 
»تولید  راهبردهای  و  کربن  انتشار  با  مرتبط 
چشمگیری  موفقیت  های  به  محور«،  داخل 

دست یابند. 

به سوی برتری جهانی
بر اساس گزارش بانک آمریکا، رقابت کنونی 
را  فّناوری  حوزه  در  پکن  و  واشنگتن  میان 
مرتبط  اقلیم  تغییر  بحران  به  تنها  نمی توان 
دانست. بزرگترین عامل انگیزشی در این رقابت، 
کاماًل متفاوت است: دستیابی به استقالل انرژی 

و رهبری جهانی. 
بخش  رییس  و  مدیرعامل  بوردمن«،  »هری 
برکلي«۲  پژوهشی  »گروه  در  جدید  بازار  های 
می گوید: »این جنگ بزرگ، تنها برای حفاظت 
از کره زمین نیست. ما معتقدیم که راهبرد  های 
جهانی  رهبری  برای  ابزاری  هوایی،  و  آب 
قرن  در  هوا  و  آب  اقتصادی  تأثیرات  هستند. 
خواهد  فراتر  دالر  تریلیون   ۶۹ مرز  از  کنونی، 
انرژی،  گذار  دوره  برای  سرمایه گذاری  و  رفت 
افزایش  دالر  تریلیون   ۴ به  سال  هر  در  باید 
عرضه،  زنجیره  کنترل  و  انرژی  استقالل  یابد. 
قدرت،  ژئوپلیتیک  توازن  در  که  موضوع اند  دو 
 ۲0۳0 سال  در  اویل  پیک  دوره  فرارسیدن  با 

میالدی مرتبط هستند«. 
به  نسبت  متحده  »ایاالت  می افزاید:  وي 
حوزه  در  دنیا  دموکراتیک  کشورهای  سایر 
مناسبی  عملکرد  تجارت،  و  سرمایه گذاری 
توسعه  و  پژوهش  حوزه  در  اما  است،  داشته 

عملکرد فوق العاده ضعیفی داشته ایم. 

شکست ایاالت متحده در جنگ فّناوری های انرژی در برابر چین
 نویسنده: آلکس کیمانی۱- مترجم: محسن داوری



سال سوم  شماره 21  بهار 1400
68

قدرت  یک  و  قدرتمند  رقیب  یک  چینی  ها 
نظر  از  که  هستند  بزرگ  بسیار  اقتصادی 
ایاالت  برای  بزرگ  تهدید  نیز یک  ژئوپولیتیک 

متحده محسوب می شوند«.

راه دشوار استقالل انرژی
و  کارتر  جیمی  جمهوری  ریاست  زمان  از 
تاکنون،  میالدی   ۱۹۷0 دهه  در  نفت  بحران 
اتوپیای  دنبال  به  همواره  متحده،  ایاالت 
استقالل انرژی بوده است؛ اما بحران  های نفتی 
متوالی، شوک  های شدید قیمت نفت و حرکت 
جهانی به سوی انرژی  های پاک، باعث شده که 
سوخت  های  به  اتکا  با  نتواند  هرگز  واشنگتن 

فسیلی، به استقالل انرژی دست یابد.
دولت  که  معتقدند  آمریکایی  ها  اکثریت  لذا 
باید بر توسعه منابع جایگزین انرژی و نه توسعه 
ترتیب،  بدین  شود.  متمرکز  فسیلی  منابع 

می توان با چالش تغییر آب و هوا، مقابله کرد.
و  پاک  انرژی  منابع  اهمیت  افزایش  با  اما 
جدید  چالش  یک  با  آمریکایی  ها  تجدیدپذیر، 
به  کامل  صورت  به  تقریباً  آنها  شده اند.  روبرو 
ساخت  نیاز  مورد  معدنی  مواد  برای  چینی  ها 

سامانه  های انرژی  های پاک، وابسته اند. 

چین دارای انحصار جهانی در فلزات کمیاب 
عناصر  درصد   ۸0 کننده  تأمین  آنها  است. 
معدنی کمیاب بازار ایاالت متحده هستند تا از 
آنها، در ساخت صفحه  های خورشیدی، پره  های 
پارازیت،  ایجاد  دستگاه هاي  بادی،  توربین  های 
تلفن  های  برقی،  خودروهای  باتری  های  لیزرها، 
همراه، رایانه ها، سامانه  های دفاع ملی، تجهیزات 
پزشکی و حتی فّناوری  های نفت و گاز استفاده 

شود. 
دلیل  به  بویژه  را  متحده  ایاالت  شرایط،  این   
بسیار  چین،  دولت  با  بی پایان  تجاری  تنش  های 
آسیب پذیر کرده است. اگر چینی  ها صادرات این 
صنعت  کنند،  قطع  را  متحده  ایاالت  به  فلزات 
و  بی سابقه  و  بزرگ  بحرانی  با  این کشور،  انرژی 
تا آستانه نابودی، رو به رو خواهد شد. همچنین 
افزایش  شاهد  بایدن،  دولت  سبز  راهبرد  های  با 
قدرت چینی  ها در این رقابت صنعتی خواهیم بود. 

افزایش وابستگی به چینی ها
عنوان  با  آنها  از  که  کمیاب  معدنی  مواد 
گروهی  می شود،  یاد  شیمی  ویتامین  های 
از  متنوعی  گستره  تولید  در  که  عناصرند  از 

تجهیزات، مورد استفاده قرار می گیرند

در  میالدی   ۲۰۲۰ تا   ۲۰1۰ در سال های  آمریکا،  بانک  گزارش  در  منتشر شده  اطالعات  اساس  بر 
برابر هر یک دالر سرمایه گذاری ایاالت متحده در بخش انرژی  های تجدیدپذیر، چینی  ها ۲ دالر 

بزرگترین  به  امروز  دنیای  در  آنها  ترتیب،  بدین  كرده اند.  سرمایه گذاری 
سرمایه گذار در این بخش تبدیل شده اند.
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به  کمیاب،  عناصر  این  از  دنیا  پاالیشگران   
عنوان کاتالیست در فرآورش نفت خام به بنزین 

و سوخت هواپیما، بهره می برند.
چین تولیدکننده بیش از ۹0 درصد این عناصر 
کلیدی در یک دهه اخیر بوده است. اما هم اکنون 

سهم آنها به ۷۱/۴ درصد رسیده است. 
در سال ۲0۱۸ میالدی، انجمن زمین شناسی 
و  اقتصاد  ایاالت متحده، ۳۵ عنصر کلیدی در 
امنیت ملی این کشور را معرفی کرد. آمریکا به 
شدت به واردات این عناصر وابسته است و کمتر 
از یک -دهم عرضه جهانی آنها را تولید می کند 

و نیمی از مصرف خود را وارد می نماید. 
این  به  نرم  وابستگی  داد  نشان  این گزارش، 
مقابل،  در  است.  جدی  میزان  چه  تا  عناصر 
سلطه چینی  ها در این بخش، در حال افزایش 

است. 
 ۸/۱ از  کمیاب،  فلزات  جهانی  بازار  ارزش   
 ۲ حدود  رشد  با  سال ۲0۱۸  در  دالر  میلیارد 
 ۲0۲۵ سال  در  دالر  میلیارد   ۱۴/۴ به  برابری 
خودروهای  برای  تقاضا  رسید.  خواهد  میالدی 
برقی، گوشی های هوشمند و میکروچیپ  ها، از 
بایدن  است.  برخوردار  صعودی  بسیار  رشدی 
ایستگاه شارژ خودروهای  از ساخت ۵00 هزار 
برقی تا سال ۲0۳0 میالدی در ایاالت متحده، 
خبر داده است. تعداد کنونی این مراکز ۲۶ هزار 

جایگاه است.
رهبران کاخ سفید، معتقدند سلطه چینی  ها 
بر این عناصر کمیاب، می تواند به عامل موفقیت 

که  شود؛  تبدیل  آمریکایی  ها  با  رقابت  در  آنها 
این چالش  ها و فرصت  ها را شناسایی کرده اند و 
تالش می کنند تا با اکتشاف بیشتر لیتیوم، مس، 
نیکل و سایر عناصر، از تأمین نیاز داخلی خود 
توربین  های  سلول  های خورشیدی،  تولید  برای 

بادی و خودروهای برقی، بهره ببرند. 
از  کمیاب  عناصر  بازیافت  مراکز  توسعه 
یک  نیز  رده  از  خارج  الکترونیکی  تجهیزات 
به شمار می رود.  فلزات  این  تأمین  برای  راهکار 
هم اکنون حدود یک درصد عناصر مورد نیاز در 
ساخت تجهیزات پیشرفته، از طریق بازیافت به 

دست می آید؛ اما می تواند ده  ها برابر شود. 
در  توسعه  و  پژوهش  از شرکت  های  حمایت 
حوزه عناصر کمیاب و اعطای معافیت مالیاتی 
دیگر  از  حوزه  ها،  این  در  سرمایه گذاران  به 
برنامه های دولت آمریکا به شمار می رود. ده  ها 
شرکت نوآور و استارت آپ از آالسکا تا تگزاس 
آغاز  را  فعالیت خود  فلزات کمیاب،  در صنعت 
کرده اند. ساخت نخستین مرکز پاالیش عناصر 
آغاز  فلوریدا  در  نیز  چین  از  خارج  در  کمیاب 

شده است. 

 منبع:
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/

The-US-Is-Losing-The-Energy-Tech-War-

Against-China.html

1. Alex Kimani

2. Berkeley Research Group
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پرزیدنت جو  برنامه های  اجرایی شدن  آغاز  با 
بایدن در حوزه های انرژی و محیط زیست، وی 
جمهوریخواهان  و  دموکرات ها  همراهی  باید 
روبرو  با دشواری  اقدامی که  آورد.  به دست  را 

خواهد بود. 
صنعت نفت و گاز با توسعه فّناوری جذب و 
امیدوار  اخیر،  کربن۱ در سال های  ذخیره سازی 
انتشار کربن  نقشی کلیدی در کاهش  تا  است 
ایفا کند. »مؤسسه مشاوره انرژی وود مکنزی« 
تاکنون  که  کرده  اعالم  خود،  اخیر  گزارش  در 
بیش از ۲0 طرح جذب و ذخیره سازی کربن در 
ایاالت متحده راه اندازی شده است؛ اما در مورد 
اقتصادی بودن این فّناوری همچنان ابهام هایی 

وجود دارد. 
اجرای  از  موبیل«  »اکسون  نفتی  شرکت 
و  جذب  فّناوری  پیشبرد  برای  جدیدی  پروژه 
در  مثاًل  است.  داده  خبر  کربن  ذخیره سازی 
هوستون، ساخت یک خط لوله برای جمع آوری 
دی اکسید کربن در دستور کار قرار گرفته که به 
مجریان و مدیران طرح های پتروشیمی، صنعتی 
و نیروگاهی ارائه شده که میتواند گازهای زائد 
و آلوده کننده را به یک مخزن ذخیره سازی در 
از  و  کرده  پمپاژ  مکزیک،  خلیج  بستر  اعماق 

انتشار گازهاي گلخانه ای جلوگیری کند. 
در سال ۲0۳0 میالدی، با راه اندازی این پروژه، 

می توان ساالنه ۵0 میلیون تن دی اکسید کربن 
را جمع آوری کرد. این عدد، بیش از ظرفیت کل 
ساخته  کربن  ذخیره سازی  و  جذب  پروژه های 
شده در سراسر جهان است. پیش بینی می شود 
که در سال ۲0۴0 میالدی، ظرفیت این طرح، 

به ۱00 میلیون تن افزایش یابد.
راهکارهای  بخش  رییس  بلومارت«۲،  »جو 
در  موبیل«  اکسون  »شرکت  کربن  کاهش 
وبالگ خود نوشته است: اجرای این پروژه های 
نوآورانه، می تواند تغییردهنده بازی و گامی بلند 
در جهت توسعه طرح های جذب و ذخیره سازی 

کربن باشد. 
درس آموخته های پروژه هوستون را می توان 
در  گرفت.  کار  به  نیز  دنیا  پروژه های  سایر  در 
مخازن  می توان  صنعتی،  پروژه های  اکثر  کنار 
این  انتشار  از  تا  کرد  ایجاد  کربن  ذخیره سازی 
گاز گلخانه ای به هوا، جلوگیری گردد. در این 
مسیر، تأمین هزینه، مهمترین چالش مجریان 
شمار  به  زیست  محیط  دوستدار  فّناوری  این 

می رود. 
هوستون،  در  اجرا  حال  در  پروژه  این  در 
است  نیاز  مورد  میلیون دالری  بودجه ای ۱00 
عمومی،  و  خصوصی  شرکت های  منابع  از  که 

تأمین می گردد. 
و  پروژه ها  این  از  حمایت  با  نیز  دولت ها 

فّناوری جذب و ذخیره سازی كربن، ابزار كلیدی
 در تحقق اهداف آب و هوایی
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توسعه  به  می توانند  کربن،  قیمت گذاری 
کمک  کربن  ذخیره سازی  و  جذب  طرح های 
توسعه  فّناوری،  این  توسعه  مسیر  در  کنند. 
باید مورد توجه قرار  نیز  مقررات و رگوالتوری 
گیرد. این فّناوری به الگویی نیاز دارد که تشویق 
مقامات  میان  همکاری  و  سرمایه گذاری  به 

محلی، ایالتی و فدرال، یک ضرورت است. 
فّناوری جذب و ذخیره سازی کربن، با حمایت 
گسترده حامیان محیطزیست و صنایع و بیش 

 از سایر راهکارها رو به رو شده است. 
کنگره آمریکا دو طرح برای افزایش اختصاص 
بودجه دولتی به این فّناوری در دستور کار قرار 
داده و نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه از 

این دو طرح حمایت کرده اند. 
مالیاتی  حمایت  با  کرده،  اعالم  بایدن  دولت 
از پروژه های جذب و ذخیره سازی کربن، تالش 

خواهد کرد تا به کارزار جهانی مقابله با تغییر 
اقلیم و گرمایش جهانی بپیوندد. 

با سایر کشورهای توسعه  آمریکا در مقایسه 
از  زیست محیطی  تعهدات  انجام  در  یافته، 
باید  و  است  برخوردار  زیادی  عقبماندگی 
بلندتری  گام های  کنونی،  شرایط  جبران  برای 

برداشته شود. 

 منبع:
- https://www.timesrecordnews.com/story/

opinion/columnists/2021/05/08/carbon-capture-

technology-could-play-key-role-meeting-climate-

goals/4971993001/

 
1. carbon capture and storage (CCS)

2. Joe Blommaert

شركت نفتی »اكسون موبیل« از اجرای پروژه جدیدی برای پیشبرد فّناوری جذب و ذخیره سازی 
كربن خبر داده است. مثاًل در هوستون، ساخت یک خط لوله برای جمع آوری دی اكسید كربن 
در دستور كار قرار گرفته كه به مجریان و مدیران طرح های پتروشیمی، صنعتی و نیروگاهی 
ارائه شده كه میتواند گازهای زائد و آلوده كننده را به یک مخزن ذخیره سازی در اعماق بستر 
خلیج مکزیک، پمپاژ كرده و از انتشار گازهاي گلخانه ای جلوگیری كند. در سال ۲۰3۰ میالدی، 
با راه اندازی این پروژه، می توان ساالنه 5۰ میلیون تن دی اكسید كربن را جمع آوری كرد. این 
عدد، بیش از ظرفیت كل پروژه های جذب و ذخیره سازی كربن ساخته شده در سراسر جهان 

است. پیش بینی می شود كه در سال ۲۰4۰ میالدی، ظرفیت این طرح، 
به 1۰۰ میلیون تن افزایش یابد. 
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سنگ  زغال  صنعت  در  فعال  شرکت های 
روبرو  سهام  قیمت  افزایش  با  جاری،  سال  در 
که  می دهند  هشدار  کارشناسان  اما  شده اند، 
این  کوتاه مدت،  چشمگیر  سودهای  وجود  با 
چراکه  است؛  روبرو  سیاه  آینده ای  با  صنعت 
دولت ها  و  محیطی  زیست  فعاالن  قانونگذاران، 
تالش می کنند تا استفاده از این سوخت فسیلی 
انتشار گازهای  را به دلیل نگرانی های ناشی از 

گلخانه ای، کاهش دهند.
در  اجرایی  ارشد  مدیر  زابیگاال«۲،  »تونی 
»مؤسسه استراتژیک ولث پارتنرز«۳ در اوهایو، 
می گوید: با بهبود در اقتصاد جهان پس از گذار 
در  نفت  قیمت  افزایش  و  همه گیری  اوج  از 
بازارهای جهانی و عبور قیمت هر بشکه نفت از 
مرز ۷0 دالر در بهار امسال، قیمت زغال سنگ 

نیز افزایش یافته است. 
اکثر  در  قرنطینه  سیاست  یافتن  پایان  با 
کشورها، تقاضای همه حاملهاي انرژی در حال 

افزایش است. 
 وی می افزاید: سرمایه گذاران در شرکت های 

عرضه کننده زغال سنگ در کوتاه مدت، شاهد 
سودآوری در این حوزه خواهند بود؛ اما از نگاه 
شاهد  سبز،  انرژی های  توسعه  با  و  مدت  بلند 
کاهش سهم سوخت های فسیلی با هدف حفظ 

محیط زیست خواهیم بود. 
»مؤسسه  اجرایی  مدیر  اسکات،  تونی 
با  می گوید:  دنور  در  یو«۴  بی تو  مشاوره ای 
اخیر،  ماه های  در  طبیعی  گاز  قیمت  افزایش 
رقیب  اصلی ترین  عنوان  به  زغال سنگ  قیمت 

این سوخت، افزایش یافته است. 
نیروگاه های  از  تعدادی  کرده،  اعالم  اسکات 
شرقی  شمال  و  غربی  مناطق  در  برق  تولید 
آمریکا که به زغال سنگ بسیار ارزان دسترسی 
دارند، ممکن است سوخت مصرفی خود را در 
ماه های اوج گیری تقاضا از گاز طبیعی به زغال 

سنگ ارزان تغییر دهند.
اسکات افزود: در نگاه بلندمدت، تولید زغال 
با ریسک روبرو است و در سیاست های  سنگ 
کربن  انتشار  تا  می شود  تالش  ایالتی  و  فدرال 

محدود گردد. 

آینده سرمایه گذاری در صنعت زغال سنگ 
 نویسنده: پاالش قوش۱- مترجم: محسن داوری

تعدادی از نیروگاه های تولید برق در مناطق غربی و شمال شرقی آمریکا كه به زغال سنگ بسیار 

ماه های  در  را  است سوخت مصرفی خود  ممکن  دارند،  ارزان دسترسی 

اوج گیری تقاضا از گاز طبیعی به زغال سنگ ارزان تغییر دهند.
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مدیر  و  مدیرعامل  اگیلینسکی«۵،  »اد 
»شرکت  در  جایگزین  سرمایه گذاری های 
مالی  منابع  تأمین کنندگان  از  دایرکسیون«۶، 
بازار بورس، در گفتگو با »فوربس«، اعالم کرد: 
اکثر سهام شرکت های کوچک و متوسط فعال 
در صنعت زغال سنگ در سال جاری، عملکرد 
مورد  در  نمی توان  اما  داشته اند؛  خوبی  مالی 

آینده مالی این شرکت ها شرط بندی کرد. 
مصرف  به  مربوط  قوانین  جهان،  سراسر  در 
شرکت های  و  شده  سختگیرانه تر  سنگ  زغال 
موانع  با  فسیلی  سوخت  این  کننده  عرضه 
با  می گوید:  »زابیگاال«  هستند.  روبرو  مختلفی 
گذار دنیای ما به انرژی های پاک، سرمایه گذاران 
کنند  فعالیت  بازارهایی  در  تا  ترجیح می دهند 
که پایدارتر و پاک تر بوده و انرژی های فسیلی، 

با مخالفان زیادی روبرو است. 
تریدینگ  سهام  مشاوره  »مؤسسه  گزارش  در 
شرکت های  سهام  قیمت  که  شده  اعالم  ویو«۷، 
فعال در صنعت زغال سنگ در سال جاری نسبت 
به سال گذشته، ۳۳/۵ درصد رشد ارزش داشته اند. 
عدد مشابه برای ۵00 شرکت برتر براساس شاخص 

»اس اند پی«،۸ ۱۱ درصد بوده است.
صنعت  در  فعال  شرکت های  از  تعدادی 
انرژی«۹، »کنسول  زغال سنگ نظیر »پیابادی 
سال  یک  در  انرژی«۱۱  »هاالدور  و  انرژی«۱0 
اخیر، به ترتیب، با ۹۶/۷، ۶۵/۶ و ۶۴/۶ درصد 

رشد ارزش، رو به رو شده اند. 
به هر صورت، با اکثر پارامترها، صنعت زغال 

گرفته  قرار  سراشیبی  در  متحده  ایاالت  سنگ 
بلند  چشم انداز  مورد  در  زیادی  پرسش های  و 

مدت فعالیت های این شرکت ها وجود دارد. 
بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا نظیر آلمان، 
برای تعطیل کردن  فرانسه،  و  انگلستان  کانادا، 
آینده،  سال های  در  خود  سنگ  زغال  صنعت 
ایاالت  سنگ  زغال  تولید  کرده اند.  برنامه ریزی 
میالدی   ۲0۲0 سال  چهارم  فصل  در  متحده 
نسبت به همین دوره در سال ۲0۱۹ میالدی، 

۱۸/۸ درصد افزایش یافته است. 
مصرف زغال سنگ در ایالت متحده در این 
دوره، ۶/۹ درصد کاهش یافته است. بر اساس 
ایاالت  انرژی  اطالعات  اداره  اطالعات  گزارش 
متحده در دو سال اخیر، صادرات زغال سنگ 
این کشور، رشد ۲۶ درصدی داشته است. چند 
در  سنگ  زغال  سوخت  با  برق  تولید  نیروگاه 
ایندیانا  در  کیبورد  نظیرنیروگاه  متحده  ایاالت 
اعالم کرده اند که در چند سال آینده، فعالیت 

خود را متوقف خواهند کرد. 
زغال  سوخت  با  برق  تولید  نیروگاه   ۳۳۹  
اخیر،  دهه  یک  در  متحده  ایاالت  در  سنگ 
قرار  تعطیلی  آستانه  در  یا  و  شده اند  تعطیل 
سنگ  زغال  نیروگاه   ۱۹۱ همچنین  گرفته اند. 

سوز، در حال فعالیت هستند.
صنعت جهانی زغال سنگ هنوز نمرده است. 
ایاالت  انرژی  اطالعات  اداره  گزارش  براساس 
سنگ  زغال  بزرگ  کننده  مصرف  دو  متحده، 
دنیا )شامل چین و هند(، برنامه ریزی کرده اند 
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تا مصرف این سوخت فسیلی را در سال جاری 
افزایش دهند. 

این دو کشور به تنهایی دو - سوم زغال سنگ 
جهان را در نیروگاه های برق، مصرف می کنند. به 
دلیل تداوم رشد تقاضای برق در این دو کشور، 
مصرف زغال سنگ آنها همچنان در حال افزایش 
سال  از  که  کرده اند  اعالم  پکن  رهبران  است. 
۲0۲۶ میالدی، برنامه خود برای کاهش مصرف 
نظر  در  آنها  کرد.  خواهند  آغاز  را  سنگ  زغال 
انتشار  میزان  میالدی،  سال ۲0۶0  در  تا  دارند 
گازهای گلخانه ای خود را به صفر برسانند. بدین 
ترتیب، در چند دهه آینده، همچنان شاهد تداوم 

مصرف زغال سنگ در چین خواهیم بود.
در  اقلیم  تغییر  دفتر  مدیر  گاوو«۱۲،  »لی 
کشور  می گوید:  چین  زیست  محیط  وزارت 
نیروگاه  ساخت  نیازمند  انرژی،  عرضه  برای  ما 

جدید زغال سنگ سوز است. 
فّناوری  توسعه  با  می گوید:  »زابیگاال« 
سنگ  زغال  جهانی  مصرف  سبز،  انرژی های 
یافتن  پایان  برای  اما  یافت؛  خواهد  کاهش 
زمان  دهه  چند  به  انرژی،  منبع  این  سوزاندن 

نیاز خواهیم داشت.
تعهدات  به  که  نموده  اعالم  بایدن«  »جو 
انتشار  کشورش در کاهش ۵0 تا ۵۲ درصدی 
گازهای گلخانه ای در افق سال ۲0۳0 میالدی 
است.  پایبند  میالدی،   ۲00۵ سال  به  نسبت 
پژوهشگران »مرکز پایداری جهانی« در دانشگاه 
مریلند، اعالم کردند که برای دستیابی به اهداف 

آب و هوایی پرزیدنت جو بایدن تا سال ۲0۳0 
میالدی، باید همه نیروگاه های تولید برق زغال 

سنگ سوز این کشور، تعطیل شوند.
»مؤسسه  عامل  مدیر  کروسبی«۱۳،  »پیرس 
اعالم  فوربس،  با  گفتگو  در  ویو«  تریدینگ 
انرژی های  سایر  و  سنگ  زغال  اگرچه  کرد: 
دولت  محدودکننده  مقررات  با  غیرتجدیدپذیر 
بایدن آسیب خواهند دید، اما با کاهش تقاضا و 
افزایش مالیات کربن و جرایم زیست محیطی، 
شاهد پایان سریع تر مصرف این سوخت فسیلی 

خواهیم بود. 

 منبع:
https://www.forbes.com/sites/

palashghosh/2021/05/06/heres-why-investors-

are-pouring-money-into-coal-despite-its-bleak-

future/?sh=4937a12610d9

    
1. Palash Ghosh

2. Tony Zabiegala

3. Strategic Wealth Partners in Independence

4. BTU Analytics

5. Ed Egilinsky

6. Direxion

7. TradingView

8. S&P 500

9. Peabody Energy

10. CONSOL Energy

11. Hallador Energy

12. Li Gao

13. Pierce Crosby



سال سوم  شماره 21  بهار 1400
75

انرژی های تجدیدپذیر و صنعت برق

دالیل سرمایه گذاری غول های نفتی در انرژی بادی فراساحلی

سرمایه گذاری ۲5۰ میلیارد دالری در صنعت برق خاورمیانه در افق ۲۰۲5 میالدی

صنعت انرژی خورشیدی چین: اوپک سبز جدید
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برنامه ریزی های  در  فراساحلی،  بادی  انرژی 
گذار غول های نفتی به سوی انرژی های پاک تر، 

نقشي کلیدی بازی می کند. 
اروپایی  نفتي  بزرگ  شرکتهاي  از  تعدادی 
نظیر »اکویینور« و »شل«، از سال ها پیش، در 
را  خود  فعالیت  فراساحلی  بادی  انرژی  بخش 
آغاز کرده اند؛ اما سایر شرکت های بزرگ نفتی 
توجه  قابل  تغییراتی  اجرای  با  اخیراً  اروپایی، 
در برنامه فعالیت های خود، در نظر دارند تا در 
چند دهه آینده، سبد تولید انرژی های خود را 

دگرگون کنند.

چرا غول های نفتی، از انرژی بادی 
فراساحلی استقبال كرده اند؟

به  شدن  تبدیل  حال  در  نفتی،  غول های 
غول های انرژی اند و سهم انرژی های تجدیدپذیر 
در سبد تولید انرژی های آنها، در حال افزایش 
زیادی  سهم  فراساحلی،  بادی  انرژی  است. 
دالیل  دارد.  آنها  تولیدات  جدید  سبد  این  در 
مختلفی برای محبوبیت این انرژی وجود دارد: 
بادی  انرژی  صنعت  اینکه  اول،  نکته 
برخوردار  رشد  گسترده  ظرفیت  از  فراساحلی، 
نصب  ظرفیت  که  می شود  پیش بینی  است. 
شده توربین های انرژی بادی فراساحلی در یک 
 ۲00 حدود  به  برابری   ۶ رشد  با  آینده،  دهه 

ترسیم  دورنمای  البته  رسید.  خواهد  گیگاوات 
بوده،  این میزان  از  شده توسط دولت ها، بیش 
و ظرفیت نهایی تولید انرژی در این توربین ها، 
که  می دهد  نشان  آمارها  است.  بیشتر  بسیار 
تاکنون، برای تولید ۴00 گیگاوات انرژی بادی 
شده  برنامه ریزی  جهان،  سراسر  در  فراساحلی 

است. 
حوزه  تجهیزات  و  تجارب  آنکه  دوم،  نکته 
فعالیت های شرکت های بزرگ نفتی در صنعت 
فراساحلی، با طراحی و ساخت و بهره برداری از 
توربین های بادی فراساحلی، همپوشانی زیادی 
بهره گیری  و  هم افزایی  با  ترتیب،  بدین  دارد. 
می توان  کنونی،  مدیریت  ارزش  زنجیره  از 

ارزش افزایی کرد. 
و نکته آخر، این است که انرژی بادی فراساحلی، 
انرژی  فّناوری های  سایر  رشد  سکوی  می  تواند 
این  از  دیگر  یکی  سبز،  هیدروژن  باشد.  نوین 
با استقبال زیادی  فّناوری ها است که هم اکنون، 
روبرو شده است و شرکت های نفتی برای فعالیت 

در این بخش، در حال برنامه ریزی اند.

نقشۀ راه گذار غول های نفتی به انرژی 
بادی فراساحلی

فراساحلی  بادی  انرژی  پروژه های  سبد 
پهناوری  جغرافیایی  گستره  از  نفتی،  غول های 

دالیل سرمایه گذاری غول های نفتی در انرژی بادی فراساحلی
  مترجم: محسن داوری
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نفتی،  بزرگ  شرکت های  این  است.  برخوردار 
کنونی خود  تا سهم ۳0 درصدی  دارند  تالش 
به  را  انرژی  این  ساخت  حال  در  طرح های  از 

سرعت راه اندازی کنند. 
رقابتی  مزیت  به  دستیابی  خواهان  آنها 
دسترسی  بازاریابی،  و  عملیاتی  هم افزایی  با 
مناسب جغرافیایی به بازارهای مصرف، تجارب 

مشارکتی و رهبری فّناوری هستند. 
از  یکی  مشارکتی،  طرح های  اجرای 
نفتی  شرکت های  این  راهبردی  ویژگی های 
بازارهای  در  تا  اجازه می دهد  آ نها  به  که  است 
از  و  بردارند  گام  بادی،  انرژی  صنعت  جدید 
تبادل دانش عملیاتی، سود ببرند. بدین ترتیب، 

آنها می توانند به فّناوری هایی نظیر توربین های 
اکویینور«  »شرکت  یابند.  دست  شناور  بادی 
توانسته است تجارب عملیاتی و توسعه تجاری 
توسعه  را  فراساحلی  بادی  انرژی  فّناوری 
چشم گیری دهد و نسبت به سایر رقبای خود 

در این حوزه، پیشگام است. 
بدین ترتیب، باید به این نکته اشاره کرد که 
داشتن  با  پاک،  انرژی های  توسعه  راهبردهای 
منجر  چشم گیري  نتایج  به  رقابتی  مزیت 
اکویینور،  شرکت  مثال،  عنوان  به  می گردد. 
خواهان رهبری این بازار به عنوان یک توسعه 
دهنده است، اما شرکت شل، نگاهی بازار محور 

در این صنعت دارد. 

نمودار 1. پیش  بیني هزینه سرمایه گذاري غول هاي نفتي اروپایي در تولید انرژي بادي فراساحلي در افق سال ۲۰۲5 میالدي
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به سوی كسب فرصت ها
در  همزمان،  صورت  به  نفتی  غول های  اکثر 
حال توسعه انرژی خورشیدی توربین های بادی 
از  فراساحلی،  بادی  انرژی  اما  خشکی هستند؛ 
دامنه بیشتر و ظرفیت باالتری برخوردار است. 

در گزارش انرژی های نو »مؤسسه مکنزی«، 
نفتی  غول های  سرمایه گذاری  که  شده  اعالم 
اروپا در انرژی بادی فراساحلی در سال ۲0۲۵ 
خواهد  فراتر  دالر  میلیارد   ۸ مرز  از  میالدی، 
رفت. این عدد نسبت به سال ۲0۲0 میالدی، 
رشدی ۱۸ برابری نشان می دهد. این شرکت ها، 

در حال تغییر مهره های بازی هستند. 
در نمودار ۱، پیش  بیني هزینه سرمایه گذاري 
بادي  انرژي  تولید  در  اروپایي  نفتي  غول هاي 
نشان  میالدي  سال ۲0۲۵  افق  در  فراساحلي، 

داده شده است.
است  امیدوار  اکویینور،  نروژی  شرکت 
فراساحلی  بادی  انرژی  صنعت  غول  به  تا 
برق  تولید  کنونی  ظرفیت  شود.  تبدیل 
گیگاوات   ۱۲ شرکت،  این  فراساحلی  بادی 
است؛  رقبا  سایر  ظرفیت  مجموع  از  بیش  و 
کسب  برای  نیز  دیگر  شرکت های  اما 
هستند.  تالش  حال  در  بازار،  این  در  بیشتر 
در این میان، شرکت های »بی پی« و »توتال« 
تالش می کنند تا در زمینه فّناوری های بادی، به 
پیشرفت های بیشتری دست یابند. شرکت شل، 
مشتری محور بوده و انرژی بادی فراساحلی را 
به بخشی از زنجیره ارزش یکپارچه خود تبدیل 

کرده است که انرژی هایی با انتشار کربن کمتر، 
به مشتریان عرضه کند.

نگاهی به چشم انداز آینده
شرکت های بزرگ نفتی جهان، در مناقصه های 
پروژه های انرژی بادی در سال ۲0۲۱ میالدی، 
اجاره،  فعالیت های  دارند.  فعال  حضوری 
افزایش  مسیر  در  فّناوری  خرید  یا  و  مشارکت 
در  بویژه  آنها  پروژه های  سبد  کردن  متنوع  و 

بازارهای جدید، در حال افزایش است. 
مسابقه برای توسعه راهکارهای تولید انرژی 
بادی شناور و تبدیل آن به طرحهای تجاری به 

سرعت ادامه دارد.
گذشته  سال  بیست  در  اکویینور،  شرکت 
به  همچنان  و  داشته  فعالیت  حوزه  این  در 
سرمایه گذاری خود در این بخش، ادامه خواهد 
دنبال  به  نیز  توتال  و  شل  شرکت های  داد. 
مشارکت در این پروژه هستند که به پیشرفت 

این فّناوری کمک خواهد کرد. 
بدین ترتیب، پیش بینی می شود که در دهه 
رهبران  به  شرکت،  دو  این  میالدی،   ۲0۳0
فّناوری تولید انرژی بادی شناور تبدیل شوند. 

 منبع:
https://www.forbes.com/sites/

woodmackenzie/2021/04/06/why-are-oil-majors-

investing-in-offshore-wind/?sh=757cfc0d3ffa

1. Valentina Kretzschmar
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میزان  میالدی،   ۲0۲۵ تا   ۲0۲۱ سال های  در 
و  خاورمیانه  منطقه  برق  طرح های  در  سرمایه گذاری 
شمال آفریقا از مرز ۲۵0 میلیارد دالر فراتر خواهد رفت. 
»مؤسســـــه سرمایه گذاری هـــای نفتی عرب«۱ 
)آپیکورپ( در گزارش خود، چشم انداز سرمایه گذاری 
در صنعت برق این منطقه را ارائه کرده است. مجموع 
از  بیش  منطقه  این  برق  صنعت  در  سرمایه گذاری 
گزارش  براساس  و  است  انرژی  بخش های  سایر 
پروژه های  میزان  که  می شود  پیش بینی  آپیکورپ، 
به  آینده  سال   ۵ در  برنامه ریزی شده  و  تعهد شده 

ترتیب ۹۳ میلیارد دالر و ۱۵۷ میلیارد دالر باشد. 
سهم تولید برق تجدیدپذیر از این سرمایه گذاری ها، 
۴0 درصد بوده و گامی بلند در جهت متنوع کردن 
آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  منطقه  انرژی  منابع 
همکاری  شورای  عضو  کشورهای  در  بود.  خواهد 
توسعه  دفتر  و  فارس، صندوق سرمایه گذاری  خلیج 
انرژی های تجدیدپذیر عربستان سعودی،  پروژه های 
پیشرو در توسعه انرژی های پاک در این منطقه است.

در کشورهای شمال آفریقا نیز شاهد توسعه قابل 
توجه انرژی های پاک بویژه در الجزایر و مصر هستیم. 
سازمان  تعیین  حال  در  دولت ها  کشور،  دو  این  در 
رگوالتوری برای توسعه انرژی های پاک هستند. آنها 
توانمندی های بخش خصوصی  از  تا  تالش می کنند 

برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر، بهره ببرند. 
عامل  مهمترین  تجدیدپذیر،  انرژی های  به  گذار 

توزیع  و  انتقال  حوزه های  در  سرمایه گذاری  توسعه 
زنجیره ارزش شبکه برق است. برای یکپارچگی برق 
سرمایه گذاری  به  برق،  توزیع  شبکه  با  تجدیدپذیر 
یابد.  افزایش  شبکه  کارآیی  تا  داریم  نیاز  هنگفتی 
ذخیره  برای  انرژی  ذخیره سازی  طرح های  ایجاد 
راهکارهای  از  یکی  شده،  تولید  مازاد  برق  کردن 

کاهش اتالف انرژی و بهبود کارآیی خواهد بود. 
سال  در  که  کرده  پیش بینی  آپیکورپ  مؤسسه 
۲0۲۱ میالدی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، 
۳ گیگاوات به ظرفیت تولید انرژی خورشیدی افزوده 
رشدی  با  میالدی   ۲0۲۵ سال  در  که  شد؛  خواهد 
یافت.  خواهد  افزایش  گیگاوات   ۲0 به  پرشتاب 
ظرفیت تولید انرژی بادی و سایر منابع نظیر برقابی 
نیز با تالش کشورها در متنوع کردن سبد انرژی های 

خود، به سرعت در حال توسعه است. 
به عنوان مثال، اردن سهم انرژی های تجدیدپذیر 
در تولید برق را از ۱ درصد در سال ۲0۱۲ میالدی 
به ۲0 درصد در سال ۲0۲۱ میالدی، افزایش داده 

است. 
تولید  ظرفیت  گیگاوات   ۴ دارای  مراکش،  کشور 
و  خورشیدی  بادی،  شامل  تجدیدپذیر  انرژی های 
برقابی است که ۳۷ درصد سبد انرژی های مصرفی را 
تشکیل می دهد. از ۳/۵ گیگاوات ظرفیت تولید برق 
در حال ساخت این کشور، ۹0 درصد آن، به منابع 

پاک اختصاص یافته است. 

سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیارد دالری در صنعت برق خاورمیانه 
در افق ۲۰۲۵ میالدی
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در کشور مصر، ظرفیت نصب شده تولید انرژی های 
تجدیدپذیر، از مرز ۲/۳ گیگاوات فراتر رفته که یک 
گیگاوات آن به سلول های خورشیدی و بقیه آن، به 

توربین های بادی خشکی اختصاص دارد. 
 ۶ تجدیدپذیر  منابع  عربی،  متحده  امارات  در 
درصد ظرفیت تولید برق نصب شده این شیخ نشین 
را تشکیل می دهد. در سال ۲0۲0 میالدی، ۳ درصد 
منابع  از  عربی،  متحده  امارات  در  شده  تولید  برق 
ابوظبی  رهبران  اگرچه  است.  آمده  دست  به  پاک 
به  مدت،  کوتاه  در  خود  اهداف  به  دستیابی  در 
موفقیت کامل دست نیافته اند، اما ظرفیت تولید برق 
خورشیدی این کشور به سرعت در حال توسعه است. 
امارات با ساخت تأسیسات تولید انرژی خورشیدی با 
ظرفیت ۵ گیگاوات، پیشگام در منطقه خاورمیانه و 

شمال آفریقا محسوب می شود. 
طرح  مگاوات   ۳۳0 فقط  سعودی،  عربستان  در 
برق  تولید  گیگاوات   ۲/۵ و  انرژی خورشیدی  تولید 
تا  الکتریک  جنرال  و  آرامکو  سرمایه گذاری  با  بادی 

پایان سال ۲0۲0 میالدی راه اندازی شده است. 
ساخت  حال  در  و  شده  ساخته  طرح های  مجموع 
تولید انرژی برق پاک این کشور پادشاهی، ۳/۳ گیگاوات 
است. با توجه به اعالم چشم انداز تولید ۲۷/۳ گیگاوات 
عقب  شاهد  میالدی،   ۲0۲۴ سال  افق  در  پاک  انرژی 

ماندگی ۲۴ گیگاواتی شیوخ ریاض هستیم. 
بزرگ  تأسیسات  اجرای  تجهیزات  تأمین  وجود  با 
از  اعالمی،  برنامه های  با  مقایسه  در  نیز  عمان  برق،  تولید 
اعالم  کشور  این  است.  برخوردار  چشم گیری  عقب ماندگی 
از  را  خود  برق  درصد   ۱0 میالدی،   ۲0۲۵ سال  در  کرده 

منابع تجدیدپذیر تأمین خواهد کرد. این کشور تاکنون، یک 
مزرعه  و چند  مگاواتی سلول های خورشیدی  نیروگاه ۱0۵ 
توربین های بادی خشکی با ظرفیت ۵0 مگاوات ساخته است. 
برق  مزرعه  ساخت  مناقصه  نخستین  عراق،  در 
خورشیدی با ظرفیت ۷۵۵ مگاوات در ماه می  سال 
شرکت های  فهرست  و  شد  منتشر  میالدی   ۲0۱۹
حائز شرایط، در سپتامبر همان سال مشخص گردید. 
تولید  ایجاد ۱0 گیگاوات  برای  برنامه ریزی  از  بغداد 
خبر  میالدی،   ۲0۳0 سال  افق  در  خورشیدی  برق 
این  داده و در آن سال، ۲0 درصد برق تولید شده 
کشور، از صفحه های خورشیدی، تأمین خواهد شد. 

توسعه سهم منابع انرژی تجدیدپذیر، رشد تقاضای 
برق و متوازن کردن عرضه و تقاضا به صورت لحظه ای، 
و  شبکه  یکپارچگی  به  نیاز  افزایش  دالیل  مهمترین 

بهره گیری از روش های ذخیره سازی انرژی است. 
با وجود ظرفیت بالقوه و مهم این بخش، منطقه 
شبکه  اندک  ظرفیت  با  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه 
گذار  برای  است.  رو  به  رو  برق  انرژی  ذخیره سازی 
از این شرایط، باید مقررات رگوالتوری توسعه یابد و 
با افزایش ظرفیت ذخیره سازی انرژی، افزایش نقش 
آفرینی بخش خصوصی و رشد سهم انرژی های پاک 
در سبد مصرف انرژی، راه را برای رشد انعطاف پذیری، 

کارآیی و حفظ محیط زیست هموار کرد.
 منبع:

https://m.gulf-times.com/story/690965/Mena-

power-investments-may-total-250bn-up-to-2025

1. Apicorp
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چین در حال تبدیل شدن به اوپک سبز دنیا 
است. آیا کسی می تواند آنها را در این مسیر به 

چالش بکشد؟
برای کاهش  در سایه تالش دولت های غربی 
وابستگی به سوخت های فسیلی، دو منبع کلیدي 
باد  تولید برق وجود خواهد داشت:  برای  انرژی 

و خورشید.
کار  و  کسب  یک  بادی،  انرژی  تولید  صنعت 
است.  تغییر  حال  در  شرایط  اما  است،  اروپایی 
اروپایی ها معرفی شد،  توسط  انرژی خورشیدی 
اختیار  در  را  صنعت  این  چینی ها  اینک  اما 
کننده  تولید  بزرگ  شرکت   ۱0 از  گرفته اند. 
چینی  شرکت   ۸ دنیا  خورشیدی  سلول های 

است. دو شرکت دیگر نیز اروپایی نیستند. 
انرژی  صنعت  مشاوران  از  زایکین۲،  دیوید 
لندن  در  گروپ«۳  المنتس  »کی  بنیانگذار  و 
غرب  که  مشکالتی  بزرگترین  از  یکی  می گوید: 
جهت  زیست محیطی  سیاستگذاری های  در 
برای  تالش  و  دی اکسیدکربن  انتشار  کاهش 
کاهش وابستگی به نفت و گاز انجام داده، گذار 
به انرژی های تجدیدپذیر بوده که غربی ها را به 

چینی ها وابسته تر کرده است. 
مصرف  کاهش  خواهان  بایدن«  »جو  دولت 
سوخت های فسیلی است و در کمپین تبلیغاتی 
برنامه ریزی  از  بایدن،  گذشته  سال  انتخابات 

جهت نصب ۵00 میلیون صفحه خورشیدی در 
اما  بود.  شده  گفته  سخن  آمریکا  خاک  سراسر 
شرکت   ۸ توسط  سلول ها  این  که  دانست  باید 

بزرگ چینی ساخته خواهند شد. 
با  است که چینی ها  این  نگران کننده  نکته   
انرژی  صنعت  به  یارانه  دالر  میلیارد ها  اعطای 
به دنبال رهبری جهانی  خورشیدی کشورشان، 

این تولیدات هستند.
»جف فری«۴، اقتصاددان ارشد مؤسسه »سي 
پي ای«۵ می گوید: چین به دنبال رهبری جهانی 

این صنعت است.
در گزارش ۱۹ صفحه ای آنها در مورد صنعت 
خورشیدی چین اعالم شده که سلطه چینی ها بر 
این بازار، استقالل انرژی ایاالت متحده و رهبری 
فناوری های  سایر  و  خورشیدی  فناوری های 

انرژی های سبز را با مخاطره روبرو کرده است.
آمده  گزارش،  این  برقی  خودروهای  بخش  در 
است: رقابت میان پکن و واشنگتن می تواند بر آینده 
تأثیر  پاک  انرژی های  بازار  در  آنان  جهانی  جایگاه 
گذارد. چینی ها به دنبال رهبری جهانی این صنعت 
هستند؛ چراکه آنها اهمیت انرژی های تجدیدپذیر را 
دریافته اند و اگر بتوانند در حوزه انرژی خورشیدی 
امتیاز  به  شوند،  تبدیل  آن  جهانی  پرچم دار  به 

حمایت سایر کشورهای دنیا دست خواهند یافت. 
منابع  کنترل  جهانی،  ژئوپلیتیک  بازی  در 

صنعت انرژی خورشیدی چین: اوپک سبز جدید
  نویسنده: کنت راپوزا۱ -مترجم: محسن داوری
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عرضه انرژی، یک سالح کارآمد و سودآور است. 
شدن  تبدیل  امروز،  رقابتی  تجاری-  جهان  در 
داشتن  از  مهمتر  انرژی،  نخست  تولیدکننده  به 
کفش هاي  ساخت  یا  و  بورس  بازار  بزرگترین 

بسکتبال است.
سال ها پیش، شرکت های آمریکایی توانستند 
پرونده  در  دامپینگ  ضد  مقررات  به  استناد  با 
تولیدکننده  چینی  شرکت های  از  شکایت 
صفحه های خورشیدی، برنده شوند. بدین ترتیب، 
شاهد افزایش تعرفه های واردات محصوالت آنها 
با  نیز  چینی ها  البته  هستیم.  متحده  ایاالت  به 
انتقال بخشی از تولیدات خود به سایر کشورهای 
جنوب شرق آسیا، تالش کردند تا با این تصمیم 

واشنگتن مقابله کنند.
قانونی  میالدی  در سال ۲0۱۸  ترامپ  دولت 
را به تصویب رساند که بر اساس آن، صفحه های 
خورشیدی تولید شده در همه مناطق دنیا برای 
یکسان  تعرفه  باید  ایاالت متحده،  بازار  به  ورود 
از شرکت های بزرگ  بعد، یکی  اندکی  بپردازند. 
خاک  در  کارخانه ای  تا  گرفت  تصمیم  چینی 

ایاالت متحده تأسیس کند.
سهم  افزایش  برای  معتقدند،  کارشناسان 
سلول های  بازار  در  آمریکایی  تولیدکنندگان 
مشوق های  از  مجموعه  از  می باید  خورشیدی، 
مالی، اعتبارات و معافیت های مالیاتی، تعرفه های 
در  دولت  حمایتی  سیاست های  و  تجاری 

بلندمدت بهره برد. 
به  باید  آمریکایی ها  انرژی،  امنیت  دیدگاه  از 

سوی خودکفایی و کاهش وابستگی در فناوری ها 
با  بردارند.  گام  خورشیدی  انرژی  محصوالت  و 
افزایش خودکفایی ایاالت متحده در صنعت نفت 
و گاز، می توان در صنعت انرژی خورشیدی نیز 

گام های مشابهی برداشت.
کردند  تالش  بارها  چین  صنایع  مدیران 
سایر  عرضه،  زنجیره  از  بخشی  بر  سلطه  با  تا 
شرکت های خارجی را از این زنجیره خارج کنند. 
این اقدام آنها، مخالف اصول تجارت منصفانه، و 

تهدیدی برای رقبای آمریکایی است. 
اروپایی  شرکت های  صنعت،  این  در  البته 
نسبت به شرکت های آمریکایی، از عقب ماندگی 
شرکت های  همه  تقریباً  برخوردارند.  بیشتری 
به  خورشیدی،  سلول های  تولیدکننده  اروپایی 
روانه چین شده اند.  قیمتی،  مزیت  فقدان  دلیل 
عرضه  زنجیره  بر  چین  کنترل  با  ترتیب  بدین 
سلول های خورشیدی، آینده رقابت در این بازار، 

دشوارتر از همیشه شده است.

 منبع:
https://www.forbes.com/sites/

kenrapoza/2021/03/14/how-chinas-solar-

industry-is-set-up-to-be-the-new-green-

opec/?sh=73cdc3b51446
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