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در چهارمین اجالس GECF چه گذشت؟

GECF چالش ها و فرصت های پیش روی
چهارمی��ن نشس��ت س��ران GECF در زمانی 
برگزار  ش��د که بازار ان��رژی به طور کلی و بازار 
گاز به ط��ور ویژه، دوران گذار و پر نوس��انی را 
پش��ت س��ر می گذارد. دورانی که ویژگی آن، 
تح��ول و چال��ش اس��ت. رقاب��ت ش��دیدي در 
بازاره��ای گاز حکم فرماس��ت. محی��ط تجاری 
جدی��دي در حال ظهور اس��ت که ل��زوم ایجاد 
س��ازوکارهای جدیدي را بین صادرکنندگان و 
مصرف کنن��دگان ضروري مي س��ازد. همین امر 
لزوم هوش��یاری صادرکنن��دگان در برابر اتخاذ 
س��ازوکارهایی که می توانند عام��ل مهمی مثل 
امنی��ت عرضه و تقاض��ا را مختل کنن��د را بیش 
از پیش نش��ان می دهد. این مسئولیت هم متوجه 
تولیدکنن��دگان و هم متوج��ه مصرف کنندگان 
است که همه ي تالش خود را برای تضمین ثبات 

بازار گاز به کار گیرند.
و چالش ه��ای  سیاس��ت گذاری ها  در  ابه��ام 
ژئوپولتی��ک نیز بر بازارهای انرژی و گاز س��ایه 
انداخته اس��ت؛ اما در میان همه ي این چالش ها، 
دو مس��أله بسیار روش��ن و قطعی هستند؛ نخست 
افزای��ش تقاضا برای گاز اس��ت. طب��ق برآورد 
GECF تقاض��ای گاز در 23 س��ال آین��ده 53 
درصد افزایش خواهد یافت و همین امر اطمینان 
خاط��ر تولیدکنندگان و صادرکنن��دگان گاز را 

به همراه دارد.
به بیان دقیق تر عوام��ل اصلی اثرگذار بر بازار 
انرژی و گاز نش��ان دهنده ي اینس��ت ک��ه دنیا به 
انرژی بیش��تری نیاز دارد و ان��رژی پاک از همه 
مهم تر جلوه می کند. تا سال 2040 یعنی 23 سال 
آینده، یک میلیارد و 700 میلیون نفر به جمعیت 
جهان اضافه می ش��ود و همی��ن افزایش جمعیت 
نش��انه ي مطمئن��ی بر نی��از دنیا به انرژی اس��ت. 
میانگین درآمد سرانه ي دنیا تا آن سال 80 درصد 
افزایش می یابد و جمعیت ش��هری نیز 10 درصد 

رشد خواهد داشت. همچنین ناوگان خودرویی 
دنی��ا از یک میلیارد و 300 میلیون دس��تگاه به 2 

میلیارد خودرو می رسد.
طب��ق نظ��ر محمدحس��ین عادل��ی؛ دبی��رکل 
ایرانی GECF )که با پایان س��ال جاری میالدی 
مأموریت چهار ساله اش به اتمام می رسد( همه ي 
این آمار بر اساس مدل جهانی گاز نشان می دهد 
که تقاضا برای انرژی و گاز رو به افزایش است. 
تا س��ال 2040 به ترتیب تقاضا برای انرژی اولیه 
و گاز 30 و 53 درص��د افزایش می یابد. نکته ي 
دیگر آنک��ه تقاضا ب��رای گاز طبیعی در س��ال 
2040 به س��مت کش��ورهای غیرعضو س��ازمان 
توس��عه و هم��کاری اقتص��ادی )OECD( تغییر 

مسیر می دهد.
دوم آنکه تعهد کش��ورهای جهان به اهداف 
توافق پاریس )COP21( در س��ال 2015 فرصتی 
طالیی برای گاز طبیعی پدید می آورد. دبیرکل 

GECF، تحوالت مهمی از جمله توافق نشس��ت 
تغییرات اقلیمی پاریس درباره ي محیط زیس��ت 
را بر گس��ترش تقاضا برای گاز در س��ال 2040 
تأثیرگ��ذار دانس��ت و تصریح ک��رد: تحوالت 
مهم سیاس��ی و ژئوپلتیک، ظهور صادرکنندگان 
جدی��د، ظه��ور ش��یل گاز، تبدی��ل آمری��کا از 
واردکننده به صادرکننده ي گاز و سیاس��ت های 
ان��رژی کش��ورها از جمله عوام��ل تأثیرگذار بر 
بازار گاز هستند که از یک سو چالش و از سوی 

دیگر فرصت ایجاد می کنند.
بنابراین ب��ا وجود همه ي خطره��ای مهم و 
محیط تج��اری چالش برانگی��ز، گاز همچنان 
از مزیت های پ��اک و یگانه ي خود برخوردار 
خواهد ب��ود و فرصت هایی امیدوارکننده برای 
کش��ورهای عض��و GECF پدی��د م��ی آورد. 
ام��ا نباید ای��ن فرصت ه��ا را پیش پاافتاده تلقی 
ک��رد. پیچیدگی چالش ها و فرصت ها ش��کی 

مجتبی كریمی،  پژوهشگاه صنعت نفت

نشســت فوق العاده ي وزیــران نفت و انرژی کشــورهای عضو مجمع کشــورهای صادرکننده ي گاز 
)GECF( و نشست سران این مجمع به ترتیب ۲۳ و ۲۴ نوامبر )دوم و سوم آذرماه( در بولیوی 
برگزار شــد. وزیران نفت و انرژی مجمع کشــورهای صادرکننــده ي گاز ۴۴ درصد از تولید گاز 
جهان، ۶٧ درصد از ذخایر گازی جهان، ۶۴ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ۶۶ درصد از تجارت 

گاز طبیعی مایع شده )ال ان جی( را در اختیار دارند.

  چه گذشت؟ GECFچهارمين اجالس  در
  مجتبي كريمي

  
  

) و نشست GECFگاز ( يوزيران نفت و انرژي كشورهاي عضو مجمع كشورهاي صادركننده يالعادهنشست فوق
و انرژي مجمع  وزيران نفت شد. نوامبر (دوم و سوم آذرماه) در بوليوي برگزار 24و  23ترتيب سران اين مجمع به

درصد از انتقال  64درصد از ذخاير گازي جهان،  67درصد از توليد گاز جهان،  44گاز ي هكشورهاي صادركنند
  جي) را در اختيار دارند.انتجارت گاز طبيعي مايع شده (الدرصد از  66گاز با خط لوله و 

GECFرو هاي پيشچالش ها و فرصت

طور ويژه، دوران طور كلي و بازار گاز بهشد كه بازار انرژي بهزماني برگزار در  GECFچهارمين نشست سران 
در بازارهاي دي آن، تحول و چالش است. رقابت شديگذارد. دوراني كه ويژگي گذار و پر نوساني را پشت سر مي

 ينبرا  يايجاد سازوكارهاي جديد كه لزومدر حال ظهور است  يفرماست. محيط تجاري جديدگاز حكم
در برابر اتخاذ همين امر لزوم هوشياري صادركنندگان سازد. ضروري مي كنندگانان و مصرفصادركنندگ

. دهدرا بيش از پيش نشان مي امنيت عرضه و تقاضا را مختل كنند مثلتوانند عامل مهمي سازوكارهايي كه مي
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باقی نمی گذارد ک��ه برخورد با این موقعیت ها 
نیازمن��د هم��کاری و هماهنگ��ی بیش��تر میان 

کشورهای عضو GECF است.

نق�ش پررنگ ایران در تجارت انرژی و موازنه ي 
گازی دنیا

در موقعیت حساس کنوني ایران شرایط الزم 
را ب��رای جذب س��رمایه  و فعالیت ش��رکت های 
خارج��ی فراه��م ک��رده و تأمین مناف��ع همه ي 
صادرکنن��ده ي  کش��ورهای  مجم��ع  اعض��ای 
گاز و تحق��ق اه��داف مجم��ع را ه��دف اصلی 
فعالیت های ملی، منطق��ه ای و بین المللی می داند 
و اتخ��اذ سیاس��ت هایی هماهن��گ و همس��و را 
ب��رای جلوگیری از اعم��ال تحریم های یکجانبه 
و چندجانب��ه علیه هر کش��وری را بیش از پیش 
ض��روری ارزیابي مي کن��د. در این اجالس مهم 
دکت��ر جهانگیری؛ مع��اون اول رئی��س جمهور 
نکات قابل توجه و مهمی را درباره ي نقش ایران 
در GECF مطرح کرد که اهم مطالب به ش��رح 

زیر است:
ام��روز ب��ازار گاز طبیع��ی را باید ی��ک بازار 
رقابت��ی به حس��اب آورد ک��ه این رقاب��ت هم با 
تولیدکنن��دگان جدید در نق��اط مختلف جهان 
و هم با انرژی های جایگزین دیگر مواجه ش��ده 
و ع��الوه ب��ر آن، ای��ن ب��ازار از دگرگونی های 
ژئوپولتیک��ی هم به دور نیس��ت. دگرگونی هایی 
ک��ه در برخی موارد بر موقعیت گاز در عرصه ي 
جهان��ی انرژی اث��ر می گ��ذارد و امنی��ت بازار 
و موازن��ه ي عرض��ه و تقاض��ای جهان��ی گاز را 

خدشه دار می کند.
با توجه ب��ه این تحوالت، ای��ران باید به عنوان 
تولیدکنندگان اصل��ی گاز طبیعی همکاری های 
خود را به س��طح نوین��ی ارتق��اء داده و به تبادل 
اطالعات و تجربیات و هماهنگی بین سیاست های 
بازاریاب��ی و ص��ادرات در س��طوح منطق��ه ای و 

بین المللی بیش از گذشته اهتمام بورزد.
جهانگیری با تأکید بر اهمیت نقش نوآوری 
و تکی��ه بر توس��عه ي ف��ن آوری در بازارهای 
انرژی و از جمله بازار گاز طبیعی تصریح کرد: 
بر این اساس ما باید به رویکردهای نوآورانه و 

راهبردهای مبتنی بر فن آوری های نوین در کل 
زنجیره ي گاز طبیعی اعم از بخش اکتش��اف، 
تولی��د، انتق��ال، توزیع و مص��رف آن اولویت 

بدهیم.
وی افزود: در این فرآیند، همکاری مش��ترک 
کش��ورهای عضو مجمع در ترغیب شرکت های 
ذیربط ملی ب��رای تبادل دانش فن��ی در زمینه ی 
کاه��ش هزینه ه��ای تولید، تبدی��ل و انتقال گاز 
طبیع��ی، انجام س��رمایه گذاری های مش��ترک و 
اتخاذ سیاس��ت های همسو در بازار گاز، منجر به 

افزایش منافع جمعی کشورها خواهد شد.

بیانیه ی پایانی اجالس
چهارمین اجالسGECF  با انتشار بیانیه ای که 
حاوی نکات قابل توجهی است به کار خود پایان 
داد. مهم ترین نکات این بیانیه به شرح زیر است:

 تأکید بر حق حاکمانه و مطلق کشورهای عضو 
بر منابع طبیعی خود

 تأکی��د بر نقش کلی��دی گاز به عن��وان منبعي 
پاک و مطمئن برای توس��عه ي پایدار و همچنین 
دستیابی به اهداف توس��عه ي پایدار سازمان ملل 
متح��د، از جمله ه��دف ش��ماره ي-7 درباره ي 
تضمین دسترسی به انرژی ارزان، مطمئن، پایدار 

و نوین برای همگان
 تأکی��د بر اهمی��ت گاز طبیعی در س��بد انرژی 
جهان��ی و ایج��اد اقتصاده��ای مق��اوم در برابر 

تغییرات آب و هوا، همسو با توافق پاریس
 GECF ی��ادآوری اینک��ه کش��ورهای عض��و 
بیشترین س��هم را در ذخایر و ظرفیت تولید گاز 
طبیعی جهان دارند و تأکید بر نقش آنها به عنوان 

تأمین کنندگان مطمئن نیازهای انرژی جهان
 تأکی��د بر اهمیت گاز در بهب��ود امنیت انرژی 
جهان، ثب��ات بازار گاز، امنی��ت عرضه و تقاضا 
و ل��زوم تضمین انجام س��رمایه گذاری کافی در 
همه ي بخش های زنجیره ي ارزش گاز طبیعی در 

زمان مناسب برای تأمین نیاز روزافزون جهانی
 تأکید بر اهمیت همکاری و هماهنگی تالش ها 
میان کش��ورهای عضو برای توسعه ي پژوهش، 
تبادل اطالعات، انتقال دانش و اش��تراک بهترین 
رویه ه��ا در صنع��ت گاز و اس��تقبال از ایج��اد 

مؤسسه ي پژوهش GECF در الجزایر
 تأکید بر قصد این مجم��ع برای ارتقاء جایگاه 
بین الملل��ی GECF به عنوان یک نه��اد کارآمد 
میان دولتی فعال در گس��ترش همکاری س��ازنده 
درباره ي مس��ائل مربوط به توسعه ي صنعت گاز 

و شرایط مطلوب بازار
 تأکی��د بر ارزش گذاری عادالن��ه منابع گاز بر 
مبنای ح��ق حاکمیت کش��ورهای عض��و برای 
تعیین سیاس��ت ها و مقررات متناسب و اعتراض 
به تحریم های یک جانبه که مورد تأیید نهادهای 

مسئول در سازمان ملل متحد نیست
 گسترش استفاده از گاز در شکل ها و بخش های 
گوناگون آن از جمله تولید انرژی، حمل و نقل 
و صنعت، همس��و با منافع جهانی و استفاده از آن 
توس��ط همه ي طرف های فعال در بخش انرژی، 
از طریق اتخاذ سیاست ها و راهبردهای هماهنگ 

GECF میان کشورهای عضو
 تأکید بر تالش مشترک اعضای GECF جهت 
تثبیت گاز به عنوان سوخت و خوراک مطلوب و 
همچنین برای جذب سرمایه در زنجیره ي ارزش 
گاز طبیع��ی و تضمین توازن بین رش��د احتمالی 
عرض��ه و تقاض��ای گاز ک��ه ثبات ب��ازار گاز و 

توسعه ي بازارهای جدید گاز را تضمین کند
تقس��یم  در  منصفان��ه  رویک��ردی  پیگی��ری   
خطرپذیری در مس��أله ی سازوکار قیمت گذاری 
گاز بر اس��اس قیمت نفت خ��ام و فرآورده های 
آن ب��رای تضمین قیمتي منصفان��ه برای گاز که 
مزیت ه��ای آن از جه��ت به��ره وری ان��رژی و 

ارزش های زیست محیطی را در نظر بگیرد
 تقوی��ت GECF به عن��وان جایگاه��ی ب��رای 
برنامه ری��ز و موضع گیری هماهن��گ و همچنین 
ارتق��اء جای��گاه و اه��داف GECF در زمینه ي 

جهانی انرژی
 تقوی��ت و ارتق��اء تحلی��ل، انتقال ف��ن آوری، 
آم��وزش، پژوهش، و توس��عه ي صنعت گاز از 
طری��ق هم��کاری و هماهنگی میان کش��ورهای 
عض��و GECF ، به وی��ژه از طری��ق مؤسس��ه ي 

پژوهش گاز در الجزایر
 ارتق��اء سیاس��ت ها و مقررات آس��ان کننده ي 

تجارت میان کشوری گاز


