گزارش

در چهارمین اجالس  GECFچه گذشت؟
مجتبی کریمی ،پژوهشگاهصنعت نفت

چالش ها و فرصتهای پیشروی GECF

چهارمی��ن نشس��ت س��ران  GECFدر زمانی
برگزارش��د که بازار ان��رژی بهطور کلی و بازار
گاز بهط��ور ویژه ،دوران گذار و پر نوس��انی را
پش��ت س��ر میگذارد .دورانی که ویژگی آن،
تح��ول و چال��ش اس��ت .رقاب��ت ش��دیدي در
بازاره��ای گاز حکمفرماس��ت .محی��ط تجاری
جدی��دي در حال ظهور اس��ت كه ل��زوم ایجاد
س��ازوکارهای جدیدي را بين صادرکنندگان و
مصرفکنن��دگان ضروري ميس��ازد .همین امر
لزوم هوش��یاری صادرکنن��دگان در برابر اتخاذ
س��ازوکارهایی که میتوانند عام��ل مهمی مثل
امنی��ت عرضه و تقاض��ا را مختل کنن��د را بیش
از پیش نش��ان میدهد .این مسئولیت هم متوجه
تولیدکنن��دگان و هم متوج��ه مصرفکنندگان
است که همهي تالش خود را برای تضمین ثبات
بازار گاز بهکار گیرند.
ابه��ام در سیاس��تگذاریها و چالشه��ای
ژئوپولتی��ک نیز بر بازارهای انرژی و گاز س��ایه
انداخته اس��ت؛ اما در میان همهي این چالشها،
دو مس��أله بسیار روش��ن و قطعی هستند؛ نخست
افزای��ش تقاضا برای گاز اس��ت .طب��ق برآورد
 GECFتقاض��ای گاز در  ۲۳س��ال آین��ده ۵۳
درصد افزایش خواهد یافت و همین امر اطمینان
خاط��ر تولیدکنندگان و صادرکنن��دگان گاز را
بههمراه دارد.
به بیان دقیقتر عوام��ل اصلی اثرگذار بر بازار
انرژی و گاز نش��اندهندهي اینس��ت ک��ه دنیا به
انرژی بیش��تری نیاز دارد و ان��رژی پاک از همه
مهمتر جلوه میکند .تا سال  ۲۰۴۰یعنی  ۲۳سال
آینده ،یک میلیارد و  ۷۰۰میلیون نفر به جمعیت
جهان اضافه میش��ود و همی��ن افزایش جمعیت
نش��انهي مطمئن��ی بر نی��از دنیا به انرژی اس��ت.
میانگین درآمد سرانهي دنیا تا آن سال  ۸۰درصد
افزایش مییابد و جمعیت ش��هری نيز  ۱۰درصد

رشد خواهد داشت .همچنين ناوگان خودرویی
دنی��ا از یک میلیارد و  ۳۰۰میلیون دس��تگاه به ۲
میلیارد خودرو میرسد.
طب��ق نظ��ر محمدحس��ین عادل��ی؛ دبی��رکل
ایرانی ( GECFکه با پایان س��ال جاری میالدی
مأموریت چهار سالهاش به اتمام میرسد) همهي
این آمار بر اساس مدل جهانی گاز نشان میدهد
که تقاضا برای انرژی و گاز رو به افزایش است.
تا س��ال  ۲۰۴۰به ترتیب تقاضا برای انرژی اولیه
و گاز  ۳۰و  ۵۳درص��د افزایش مییابد .نکتهي
دیگر آنک��ه تقاضا ب��رای گاز طبیعی در س��ال
 ۲۰۴۰بهس��مت کش��ورهای غیرعضو س��ازمان
توس��عه و هم��کاری اقتص��ادی ( )OECDتغییر
مسیر میدهد.
ﮔﺬﺷﺖ؟به اهداف
کش��ورهای جهان
آنکه تعهد
در دوم
اﺟﻼس  GECFﭼﻪ
ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ
پاریس ( )COP21در س��ال  ۲۰۱۵فرصتی
توافق
ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻛﺮﻳﻤﻲ
طالیی برای گاز طبیعی پدید میآورد .دبیرکل

 ،GECFتحوالت مهمی از جمله توافق نشس��ت
تغییرات اقلیمی پاریس دربارهي محیط زیس��ت
را بر گس��ترش تقاضا برای گاز در س��ال ۲۰۴۰
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 صادرکنندهي گاز و سیاس��تهای
ان��رژی کش��ورها از جمله عوام��ل تأثیرگذار بر
بازار گاز هستند که از یکسو چالش و از سوی
دیگر فرصت ایجاد میکنند.
بنابراین ب��ا وجود همهي خطره��ای مهم و
محیط تج��اری چالشبرانگی��ز ،گاز همچنان
از مزیتهای پ��اک و یگانهي خود برخوردار
خواهد ب��ود و فرصتهایی امیدوارکننده برای
کش��ورهای عض��و  GECFپدی��د م��یآورد.
ام��ا نباید ای��ن فرصته��ا را پیشپاافتاده تلقی
ک��رد .پیچیدگی چالشها و فرصتها ش��کی

نشس��ت فوقالعادهي وزی��ران نفت و انرژی کش��ورهای عضو مجمع کش��ورهای صادرکنندهي گاز
دروبولیوی
آذرماه)
سوم
نوامبر (دوم
 ۲۳و ۲۴
ترتیب
مجمع به
سران این
( )GECFو
ﮔﺎز )
ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪهوي
ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻀﻮ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي
نشستو اﻧﺮژي
وزﻳﺮان ﻧﻔﺖ
ﻧﺸﺴﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهي
ﻧﺸﺴﺖ
(GECF

تولید گاز
ﺷﺪ.گاز ۴۴
صادرکنن��دهي
وزیران نفت
ﻣﺠﻤﻊ
درصدوازاﻧﺮژي
وزﻳﺮان ﻧﻔﺖ
کش��ورهایﺑﻮﻟﻴﻮي ﺑﺮﮔﺰار
مجمعآذرﻣﺎه( در
انرژیو ﺳﻮم
ﻧﻮاﻣﺒﺮو )دوم
ش��د 23.و 24
برگزارﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺳﺮان اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ
جهان ٦٧ ،درصد از ذخایر گازی جهان ۶۴ ،درصد از انتقال گاز با خط لوله و  ۶۶درصد از تجارت

ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪهي ﮔﺎز  44درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز ﺟﻬﺎن 67 ،درﺻﺪ از ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﺎزي ﺟﻬﺎن 64 ،درﺻﺪ از اﻧﺘﻘﺎل
گاز طبیعی مایع شده (الانجی) را در اختیار دارند.

ﮔﺎز ﺑﺎ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ و  66درﺻﺪ از ﺗﺠﺎرت ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺷﺪه )الانﺟﻲ( را در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ.
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﭘﻴﺶرو GECF
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ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮان  GECFدر زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزار اﻧﺮژي ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ و ﺑﺎزار ﮔﺎز ﺑﻪﻃﻮر وﻳﮋه ،دوران
ﮔﺬار و ﭘﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﻲ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻲﮔﺬارد .دوراﻧﻲ ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ آن ،ﺗﺤﻮل و ﭼﺎﻟﺶ اﺳﺖ .رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪي در ﺑﺎزارﻫﺎي

ی علمی -ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 150
ماهنامه 

باقی نمیگذارد ک��ه برخورد با این موقعیتها
نیازمن��د هم��کاری و هماهنگ��ی بیش��تر میان
کشورهای عضو  GECFاست.
نق�ش پررنگ ایران در تجارت انرژی و موازنهي

گازی دنیا

در موقعیت حساس كنوني ایران شرایط الزم
را ب��رای جذب س��رمایه و فعالیت ش��رکتهای
خارج��ی فراه��م ک��رده و تأمین مناف��ع همهي
اعض��ای مجم��ع کش��ورهای صادرکنن��دهي
گاز و تحق��ق اه��داف مجم��ع را ه��دف اصلی
فعالیتهای ملی ،منطق��های و بینالمللی میداند
و اتخ��اذ سیاس��تهایی هماهن��گ و همس��و را
ب��رای جلوگیری از اعم��ال تحریمهای یکجانبه
و چندجانب��ه علیه هر کش��وری را بیش از پیش
ض��روری ارزيابي ميكن��د .در این اجالس مهم
دکت��ر جهانگیری؛ مع��اون اول رئی��س جمهور
نکات قابلتوجه و مهمی را دربارهي نقش ایران
در  GECFمطرح کرد که اهم مطالب به ش��رح
زير است:
ام��روز ب��ازار گاز طبیع��ی را باید ی��ک بازار
رقابت��ی بهحس��اب آورد ک��ه این رقاب��ت هم با
تولیدکنن��دگان جدید در نق��اط مختلف جهان
و هم با انرژیهای جایگزین دیگر مواجه ش��ده
و ع�لاوه ب��ر آن ،ای��ن ب��ازار از دگرگونیهای
ژئوپولتیک��ی هم بهدور نیس��ت .دگرگونیهایی
ک��ه در برخی موارد بر موقعیت گاز در عرصهي
جهان��ی انرژی اث��ر میگ��ذارد و امنی��ت بازار
و موازن��هي عرض��ه و تقاض��ای جهان��ی گاز را
خدشهدار میکند.
با توجه ب��ه این تحوالت ،اي��ران باید بهعنوان
تولیدکنندگان اصل��ی گاز طبیعی همکاریهای
خود را به س��طح نوین��ی ارتق��اء داده و به تبادل
اطالعات و تجربیات و هماهنگی بین سیاستهای
بازاریاب��ی و ص��ادرات در س��طوح منطق��های و
بینالمللی بیش از گذشته اهتمام بورزد.
جهانگیری با تأکید بر اهمیت نقش نوآوری
و تکی��ه بر توس��عهي ف��نآوری در بازارهای
انرژی و از جمله بازار گاز طبیعی تصریح کرد:
بر این اساس ما باید به رویکردهای نوآورانه و

راهبردهای مبتنی بر فنآوریهای نوین در کل
زنجیرهي 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 شرکتهای
ذیربط ملی ب��رای تبادل دانش فن��ی در زمینهی
کاه��ش هزینهه��ای تولید ،تبدی��ل و انتقال گاز
طبیع��ی ،انجام س��رمایهگذاریهای مش��ترک و
اتخاذ سیاس��تهای همسو در بازار گاز ،منجر به
افزایش منافع جمعی کشورها خواهد شد.
بیانیهی پایانی اجالس

چهارمین اجالس GECFبا انتشار بیانیهای که
حاوی نکات قابلتوجهی است بهکار خود پایان
داد .مهمترین نکات این بیانیه بهشرح زير است:
تأکید بر حق حاکمانه و مطلق کشورهای عضو
بر منابع طبیعی خود
تأكی��د بر نقش کلی��دی گاز بهعن��وان منبعي
پاک و مطمئن برای توس��عهي پایدار و همچنین
دستیابی به اهداف توس��عهي پایدار سازمان ملل
متح��د ،از جمله ه��دف ش��مارهي 7-دربارهي
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
ی��ادآوری اینک��ه کش��ورهای عض��و GECF
بیشترین س��هم را در ذخایر و ظرفیت تولید گاز
طبیعی جهان دارند و تأکید بر نقش آنها بهعنوان
تأمینکنندگان 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��رمایهگذاری کافی در
همهي بخشهای زنجیرهي ارزش گاز طبیعی در
زمان مناسب برای تأمین نیاز روزافزون جهانی
تأکید بر اهمیت همکاری و هماهنگی تالشها
میان کش��ورهای عضو برای توسعهي پژوهش،
تبادل اطالعات ،انتقال دانش و اش��تراک بهترین
رویهه��ا در صنع��ت گاز و اس��تقبال از ایج��اد

مؤسسهي پژوهش  GECFدر الجزایر
تأکید بر قصد این مجم��ع برای ارتقاء جایگاه
بینالملل��ی  GECFبهعنوان یک نه��اد کارآمد
میاندولتی فعال در گس��ترش همکاری س��ازنده
دربارهي مس��ائل مربوط به توسعهي صنعت گاز
و شرایط مطلوب بازار
تأکی��د بر ارزشگذاری عادالن��ه منابع گاز بر
مبنای ح��ق حاکمیت کش��ورهای عض��و برای
تعیین سیاس��تها و مقررات متناسب و اعتراض
به تحریمهای یکجانبه که مورد تأیید نهادهای
مسئول در سازمان ملل متحد نیست
گسترش استفاده از گاز در شکلها و بخشهای
گوناگون آن از جمله تولید انرژی ،حمل و نقل
و صنعت ،همس��و با منافع جهانی و استفاده از آن
توس��ط همهي طرفهای فعال در بخش انرژی،
از طریق اتخاذ سیاستها و راهبردهای هماهنگ
میان کشورهای عضو GECF
تأکید بر تالش مشترک اعضای  GECFجهت
تثبیت گاز بهعنوان سوخت و خوراک مطلوب و
همچنین برای جذب سرمایه در زنجیرهي ارزش
گاز طبیع��ی و تضمین توازن بین رش��د احتمالی
عرض��ه و تقاض��ای گاز ک��ه ثبات ب��ازار گاز و
توسعهي بازارهای جدید گاز را تضمین کند
پیگی��ری رویک��ردی منصفان��ه در تقس��یم
خطرپذیری در مس��ألهی سازوکار قیمتگذاری
گاز بر اس��اس قیمت نفتخ��ام و فرآوردههای
آن ب��رای تضمین قیمتي منصفان��ه برای گاز که
مزیته��ای آن از جه��ت به��رهوری ان��رژی و
ارزشهای زیستمحیطی را در نظر بگیرد
تقوی��ت  GECFبهعن��وان جایگاه��ی ب��رای
برنامهری��ز و موضعگیری هماهن��گ و همچنین
ارتق��اء جای��گاه و اه��داف  GECFدر زمینهي
جهانی انرژی
تقوی��ت و ارتق��اء تحلی��ل ،انتقال ف��نآوری،
آم��وزش ،پژوهش ،و توس��عهي صنعت گاز از
طری��ق هم��کاری و هماهنگی میان کش��ورهای
عض��و  ، GECFبهوی��ژه از طری��ق مؤسس��هي
پژوهش گاز در الجزایر
ارتق��اء سیاس��تها و مقررات آس��ان کنندهي
تجارت میانکشوری گاز
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