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  پايش بازار 

  
  

  پويايي هاي بازار 
دالر هر    ٧٠هم عبور كرده و به نزديكي   دالر ٦٧يعني    ٢٠٢٠ژانويه  باالترين مقدار خود از    از قيمت نفت   -١

نتيجه جلسه مجازي وزراي نفت وانرژي عضو ائتالف اوپك پالس و تصميم آنها براي پايين  .  بشكه رسيد 
قيمت نفت تگزاس  بازار نفت را به سمت قيمت جهش يافته رهنمون شد.    آوريل  براي ماه نگاهداشتن توليد  

دالر هر بشكه رسيد. اين به معناي سرازير شدن سرمايه و امكانات    ٦٧به حدود  دالر    ٦٢از    اينترمدييت نيز
  ٤و تگزاس  قيمت هر دو نفت برنت  براي راه اندازي توليد مجدد نفت شيل در اياالت متحده و كاناداست.  

دالر هر    ٣قيمت گاز طبيعي در بازار هنري هاب مجددا از  درصد در روز پنج شنبه و جمعه باال رفتند.   
در  .  كه نشانه اي از افزايش دما در نيمكره شمالي است  دالر رسيد   ٢.٩كمتر شده و  ميليون بي تي يو  

يند اجازه يافتند كه كمي به  همين حال روسيه و قزاقستان كه از فصل زمستان به تدريج بيرون مي آ 
نيز مجددا تعهد نمود كه همان كاهش نمايند. عربستان سعودي  يك    داوطلبانه   توليد نفت خود اضافه 

ميليون بشكه اي توليد نفت را در آوريل نيز اجرا نمايد. هندوستان اوپك را مورد خطاب قرار داده كه  
 قيمت كمتر نياز داريم. ما نفت بيشتري با چون  توليد را باال ببريد، 

  

 تفسير هفته  

بر اساس سوخت    يجهانفعلي  جامعه است. اقتصاد و جامعه   ت يريموضوع مهم در اقتصاد و مد   ك ي  يانرژ -٢
  ر يياز جمله تغ  ستيز  ط يبر مح  ي بزرگ  راتيگونه سوخت ها تاث  ن يا  مصرف   بنا شده است.   ي ل يفس  يها
در مورد    ينگران،  نفت و گاز   متيق  د يشد   يها  تكانهچند عامل از جمله:    هوا و آب دارد.  يآلودگ  م،ياقل
براي بخشي از جمعيت جهان، و    يانرژ  فقر در انتقال نفت و گاز از نقطه اي به نقطه ديگر،    يانرژ  تيامن

براي بخشي ديگر بشر را واداشته تا در مورد گذار انرژي تفكر و انديشه نمايد. اما  ي به انرژ يدسترس عدم 
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گذار از سيستم سنتي انرژي مبتني بر سوخت هاي فسيلي به سيستم پايدار انرژي يك چالش در سطح  
جهاني است. تا امروز بيشتر با پيشرفت تكنولوژي به يافتن هر چه بيشتر سوخت هاي فسيلي در اعماق 

ين و درياها مي پرداختيم. اما اكنون ناچار هستيم كه نوع ديگري بينديشيم و به نوآوري و گسترش  زم
يعني در موارد زير تغيير و  صرف انرژي را كامال تغيير دهيم.  و مفنآوري بسنده نكرده، بلكه مسير توليد  

 تحول همزمان انجام دهيم. 
   يمنابع انرژ  -
   يانرژ  يها حامل -
 ها ي فنآور -
 نهادها  -
 ها يگذار استيس  -
 ي اقتصاد يرهايمتغ -
  ها مهارت -
  ياجتماع ي و تجربه ها هنجارها -

در اين مسير و در كنار سياست گذاري دولتها، اقتصاد بازار مي تواند تسهيل كننده باشد. چرا كه پيشرفت  
طريق اندازه  فنآوري و كاهش هزينه توليد در بازارهاي رقابتي بهتر اتفاق مي افتد. كاهش هزينه توليد از 
و همچنين    هتوليد و تبعيت از اقتصاد معيار امكان پذير است. در اين گذار نبايد به مسير خاصي وابسته بود 

 در يك فنآوري محبوس ماند.   نبايد 
در بخش انرژي    گري د  ستم يبه س   يكيتكن-ياجتماع  ستميس   كيگذار به معناي انتقال و تغيير ساختاري از   -٣

در  يافته است. در دوره هاي گذشته نيز گذار انرژي اتفاق افتاده است. مثال  در اين دهه اهميت خاصي  
از نيروي باد براي حركت دادن  نقل مي توان سخن گفت. در ابتدا    مورد حمل و در هزاران سال، بشر 

كشتي استفاده مي كرد. با كشف نيروي بخار و استفاده از موتورهاي بخاري حركت كشتي ها سريعتر،  
و در مدت زمان كمتر ميسر شد. اما نبايد از ياد برد كه گذار انرژي امري زمان بر و فرآيندي  دقيق تر و  

طوالني مدت بوده و يكباره اتفاق نمي افتد. در مورد گذار از كشتي هاي بادي به بخاري، توسعه روش  
يك  مناسب بيش از  بنادر    و  هاي جديد و پيدا كردن مواد نو براي بدنه و موتور كشتي ها، بازارهاي جديد،

حمل نقل به وسيله چهارپايان صورت مي گرفت. مشكالت حمل   در گذشته   در خشكيطول كشيد.  قرن
روستا، آلودگي ناشي از فضوالت اسب،    ونقل با اسب زياد بود. از جمله تراكم آنها در نقاط خاصي از شهر و
. از  ند هاي جديد حمل ونقل پديد آمد  نگراني در مورد بيماري، نبود ايمني و هزينه زياد. از آن پس روش 

 جمله ترامواي بخاري، ترامواي برقي، دوچرخه، خودرو بخاري، خودرو برقي و خودرو بنزيني.  
  ته، و بري هاي جديد داش ردوچرخه يك سيستم متحرك با سليقه كاربر يعني انفرادي و منعطف بوده، كا -۴

خه  چرركت دوحو براي    يافتهد ترافيكي خاص خود  ع. قواخاص خودش را پيدا كردمسابقه و گردشگري  
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  سرعت بيشتر   ه، راك از خيابان را تغيير داد. ترامواي برقي ادساخته شدند جاده هاي بهتر و بدون سنگالخ  
و تا اوائل قرن  ،  اجازه دسترسي به حومه شهرها و رفت و آمد به مناطق دورتر را امكان پذير ساخته  آن

اما با ساخت اتوموبيل وضعيت حمل و نقل تغيير كرد. گرچه خودرو    د.ش لط  نقل مس   بيستم وسيله حمل و 
برقي ابتدا محدود به بازارهاي خاص و براي ثروتمندان بود، اما خودرو با موتور احتراق داخلي به تدريج  

بر بازار مسلط شد و    Tخودرو كارخانه فورد مدل    ١٩٠٨در ميان طبقه متوسط راه خود را باز نمود. در  
نقليه  بر وسيله  پزشكان  و  تجار  بپيمايند مانند  را مي خواستند  كه مسافت هاي طوالني  اي  اي كساني 

خودرو بنزيني جايگزين ديگر وسائط نقليه شده و دولت ها و شهرداري ها را    ١٩٢٠متناسب گرديد. تا  
   مجبور كرد تا با تغيير اساسي در شهرها، جاده هاي عريض تر و جديدتر بسازند.

انرژي تغييرا -۵ متقابل ماب  ت در ذيل گذار  تعامل  رژ  ن يدر  م  و  م يبخش،  انداز حاصل    رژيم   شود.   ي چشم 
)Regime(  معنا پ  يبه  و  مشخصات  معناي    )Niche(  بخش.  است  ستميس   ي كربند يشكل  مشحصات  به 
  ، عوامل اقتصاد كالن  ، شامل)Landscapeانداز (  چشم بوده و    و يآلترنات  اي  ليبد   ي كيتكن-ياجتماع  ستميس 

و جنگ   ، يفرهنگ  ي ارزشها ، يكيدموگراف يمانند روندها  قيعم يساختار يو روندها  هاي كلي استيو س 
 مي شود.  ها

تنوع در    ل يدل  به  در گذشته هم اتفاق افتاده است.  . ستو چنداليه ايدراز مدت    ند يفرآ   ك ي  ي گذار انرژ -۶
مختلف    يها را در بخش ها  يها، روش ها و زمان بند   زميگذار، كارشناسان بدنبال آن هستند كه مكان

از اطالعات    يميثروت عظ  ي خي بصورت تار  ي گذار انرژ  در .  ند ينما  دا يپ  ي گذشتهكشورها، و قرن ها  ، يفنآور
بخشها  جاديا در  بخصوص  است.  تار  ييشده  اقتصاد،  اجت  خ،يمانند  بايد   يكيتكن-يماعمطالعات  بيشتر 

  دايكم كربن پ  يها  ي گذار به انرژ  يبرا ييتوان درسها ي م  ي خيتار ي انرژ  يگذارها  از كنكاش نمود. نهايتا 
    نمود.

گالپ،    نر، ياكو  ،يان   ، يپ  ي شل، ب  ي ها  شركتيعني    يي كايشركت آمر  ك يو    ييهفت شركت بزرگ اروپا -٧
گذار    ي را برا  يهمكار  اد يك بني  آنها  توافق نامه با شش اصل امضا نمودند.   كي   دنتاليرپسول، توتال، و اكس

  ان يسابقه در م  يب   يهمكار  ازمند ين  مي اقل  رييبحران تغ"اصل پنجم عبارتست از    بنا نهادند.  گريكد يبا    يانرژ
شركت ها در نظر دارند    ن يا  ."است  نفعان يذ  گري گذاران، و د  ه ي دولت ها، سرما  ،ي فعال در انرژ  ي شركت ها

حبس و    ،ي گلخانه ا  ي با تمركز بر كاهش انتشار گازها  سيمشاركت در تحقق اهداف توافق پار  يكه برا
 .ند ينما تيفعال تيانبارنمودن كربن، و شفاف

در حاليكه مقدار ريسك حجم سرمايه هاي حبس شده در سرمايه گذاري هاي بزرگ عموما كمتر از يك   -٨
درصد رسيده است.    ٣٠به فراز و نشيب قيمت نفت، اين مقدار در روزهاي اخير به  درصد است، با توجه  

ژي است. به نظر مي رسد كه ارزش خالص سرمايه هاي بنگاه هاي  راين يكي از تاثيرات متعدد گذار ان
بزرگ فعال در انرژي فسيلي در حال كاهش است. اين بدان معناست كه اين گونه شركت ها دريافته اند  

يد حوزه فعاليت خودر ا به سمت توليد حامل هاي انرژي همراه با گازهاي گلخانه اي كمتر شيفت  كه با
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  ٤٠تا    ٣٠داده و از سرمايه گذاري بيشتر در حوزه نفت و گاز و ذغال سنگ بپرهيزند. بنابرنظر كارشناسان  
ين گونه شركت  درصد ارزش حال خالص اين گونه شركت ها در سبد متوسط در حالت ريسك قرار دارد. ا

ها مي دانند كه در آينده نزديك عالوه با پرداخت بهره مالكانه و ماليات، ماليات كربن نيز بر مطالبه دولت  
 ها از آنان افزوده خواهد شد.  

 
همچنان باالتر    ٢٠٢١اما در كوتاه مدت وضعيت بگونه ديگريست. بنابر نظر وودمكنزي اگر قيمت نفت در   -٩

اشد، هجوم سرمايه گذاري در بخش باالدستي نفت براي توليد بيشتر در پس از  دالر هر بشكه ب  ٥٥از  
  بي سابقه خواهد بود. يك فرصت ديگر براي ايران!  ١٩-شيوع بيماري كويد 


