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 مقدمه
ها در گذاریسرمایه حالبا این. باشدمیتر بررمایههای صنعتی سسایر بخشبه  نسبت انرژی صنعت

و اتفاق نظر بسیار زیادی وجود دارد که جهان در آینده به برق بیشتری  بخش برق عمدتاً پایدار بوده
به  داوم گذرتو دوم نیز  موثر استبر تقاضای برق  اشت. اول از همه رشد و جمعیتنیاز خواهد د

در زمینه دنیا  یر از سوخت فسیلی به برق در بسیاری از مناطقمستلزم تغی است که سبزانرژی استفاده از 
 یهای هنگفتگذاری. در نتیجه، سرمایهباشدمی وسایل حمل و نقل تا تجهیزات گرمایشی استفاده از

نفت  مورد نیاز نزدیک نیست. بخشگذاری سرمایهاین بخش به سطح در حال حاضر مورد نیاز است و 
قطعی سبز، ذخایر  وجود گذار به انرژیگذاری کمتری داشته و حتی با دهه گذشته سرمایه طینیز  و گاز
گذاری نیاز به سرمایه بخش نفت و گازاهد بود. سال آینده کافی نخو 30 طیتقاضا  برآوردنبرای  کنونی

گذاری رمایهس دالر میلیارد 140حدود  مستلزم، 2050مصرف تا سال  نیاز رفع برایداشته و  بسیار باالیی
مخارج تریلیون دالر  3حداقل  اما ،کم شوداین میزان درصد از  30حدود ممکن است ) باشدمی

 ست(.ا کل صنعت انرژی الزم برای نیز گذاریسرمایه
انداز رشد گردش مالی در سال چشم .ادامه یابدرسد روند مثبت بخش انرژی ه طور کلی، به نظر میب

 باشد، همچنینمی درصد 7 دو برای بخش نفت و گاز حدو درصد  3حدود  برای بخش برق 2022
درصد  10برای شرکتهای نفت و گاز و  5حدود  2022های برق در سال شرکت 1سود عملیاتی رشد
به دلیل کاهش احتمالی درآمد بخش نفت و گاز ناشی از کاهش بهای  . با این حالشودبینی میپیش

های احتمالی به دلیل شیوع کووید ناخواسته )کاهش رشد چین، قرنطینه نفت خام و بروز پیشامدهای
 ه برای بخش وجود دارد. های نامطلوب به ویژامکان بروز ریسک(، 19

 

 قوتنقاط 
 2ها به منظور حفظ بازدهی سهامداران در بلندمدتاتخاذ سیاست مهار هزینه  

  3نورشد ساختاری انرژی 

 سرسربه در نقاط شدهکاهش بهای تمام 

  گذارنوین تأمین مالی و تقسیم ریسک بین تولیدکننده و سرمایه هایشیوهاستفاده از 

 های بزرگسازی شرکتمتنوع 

                                           
1  EBIDTA 
2 Capital discipline  

، خورشید؛ باد و پاک مانند انرژی حاصل از بوده و برآمده از منابع طبیعی و سوخت های فسیلی انرژی نو به عنوان تکنولوژی جایگزین برای 3
 احتراقهای حاصل از ای و یا به عبارتی آالیندههدف آن ممانعت از تولید بیش از اندازه گازهای گلخانه و است و... امواج، زمین گرمایی

  .های فسیلی استسوخت

 

 

  انرژیصنعت  جهانی چشم انداز

 

 

 مدیریت ریسک
 

 

 
 

 صنایع گزارش
 

https://namatek.com/%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa-%d9%81%d8%b3%db%8c%d9%84%db%8c/
https://namatek.com/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%82/
https://namatek.com/%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%82/
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  علیرغم وجود بحرانهای تجدیدپذیر انرژیروند پویایی 

 نقاط ضعف
 های فسیلی جانشینی سوخت 

 عمده سیاسی در معرض ریسک 

 بسیار شدید  رقابت 

  کنندبرداری مینفتی غیرمتداول بهره منابعهایی که از بین شرکت در ویژه باالی بدهی بهسطوح. 

 نوسان شدید بهای نفت خام 

 نفت و گاز نیز در قسمت مربوط به خدماتو  یمازاد ظرفیت بخش 

 گذاریفشار شدید فعاالن محیط زیست برای کاهش سرمایه 

 هازیربخش
  ر هر دستی/زیرساختی و پاالیش/ بازاریابی د، میاناکتشاف و تولیدنفت و گاز به سه بخش

 شود. بخش تقسیم می

  انتقال ، ها، زیرساختتوزیع شامل تولید برق، گاز، شبکه ارائه آب، برق و گازخدمات بخش
 گردد.و تأمین انرژی می گرما ایجاد ،فزاینده

  وخورشیدی، توسعه پروژه  صفحاتهای بادی یا انرژی نو شامل تجهیزاتی مانند توربین 
 باشد.مربوطه میهای انرژی و حوزه وریبهرهسازی، مدیریت دارایی و همچنین بهینه

 

 ارزیابی ریسک
های صنعتی و اقدامات محدودکننده که همچنان در بسیاری از کشورها تاحدی برقرار است، بر فعالیت

 نتوانستهبازگشایی تدریجی در برخی مناطق . باشدمیهمچنین سفرهای مبتنی بر حمل و نقل اثرگذار 
را به اندازه کافی های جدید ویروس شمار مبتالیان به سویهگیری و افزایش همه ناشی از اثرات منفی

سفرهای  کاهش چشمگیرشوند. های جدید مانع از رشد تقاضا میاین گونه همچنین .جبران نماید
افت ، منجر به خودرواز  کمتر استفاده با و همزمان را کاهش داده4خارجی به شدت تقاضای نفت سفید

برخی محصوالت تقاضای  در کمال شگفتی، شود.می 2021مصرف سوخت و تداوم اثرات آن در سال 
 نظر طبقبه طور کلی،  ، افزایش یافته است.شودساخت پالستیک و گاز مایع استفاده میدرمانند نفتا که 

میلیارد بشکه در  4/5به طور متوسط  2021تقاضا برای نفت در سال ، )IEA (5المللی انرژیآژانس بین
دهد که فعلی آژانس بین المللی انرژی نشان می هایینیبپیش. خواهد بود 2020از سال روز بیشتر 

 عرضه در سمت. را پشت سر خواهد گذاشتسطوح پیش از بحران  2022پایان سال  تامیزان تقاضا 
میلیون بشکه در روز افزایش دهد تا  2 تا ا پایان سال عرضه نفت خود رااوپک پالس قصد دارد ت نیز

                                           
4  kerosene 
5 International Energy Agency 
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اثرات پایدار قوی بر قیمت نفت خام نداشته  ن اوپکاین اعال مطابقت کند. افزایش تقاضازهای با نیا
به طور خاص،  به شدت حساس است.گیری نسبت به تحوالت همهقیمت نوسانات همچنان است، اما 

عرضه ، از سوی دیگر باشد.تواند بیشتر بر بهای نفت اثرگذار خالص داخلی میکاهش رشد تولید نا
  را متأثر سازد.های بازار عرضه جهانی و قیمتتواند به دالر می ایران خام نفت

چین صورت  تاً از جانب کشورناهمگون بوده و عمدنفت در آسیا کامالً  یتقاضارشد شایان ذکر است 
به سرعت  این بخش ،چین ایات کارخانهبخش تولیدتقاضا برای محصوالت  به دلیل افزایش. گیردمی

به نفت و محصوالت وابسته به آن به میزان قابل توجهی افزایش  این کشوررونق گرفت. در نتیجه، نیاز 
 2021و  2020های چینی را که تا سال های سرعت عملیات پاالیشگاه نیزویروس  های. گونهیافت

، های جدید همانند دلتابه سویه واکنشها در دهد. با تشدید محدودیتد، کاهش میافزایش یافته بو
 .یابدکاهش میتقاضای کشورهای آسیای جنوب شرقی 

به افزایش تقاضا  جابجاییهای های واکسیناسیون و کاهش محدودیتدر اروپا و ایاالت متحده، برنامه
، که کل 19-کوویدجدید های گونهبروز دلیل شدید به بازگشت اقدامات بهداشتی  البته .نمودکمک 

توان به طور کامل نمی ؛سازدمتأثر مینفت( را  و تولید بخش باالدستی )به ویژه صنایع مرتبط با اکتشاف
 . نادیده گرفت

از سوی دیگر، با وجود افزایش قیمت کاالها، تولیدکنندگان نفت و گاز بهبود حاشیه سود خود را در 
های بزرگ نفت و گاز تجربه کردند. کل درآمد خالص شرکت 2020ا کاهش آن در سال مقایسه ب

گیری بازگشت. نسبت بدهی )نسبت بدهی خالص به کل داراییها(، در اروپایی به سطوح پیش از همه
پی افزایش بهای نفت و جریان نقدینگی، کاهش یافته است. افزایش قیمت نفت اثرات ناهمگونی بر 

های باالتر برداری( بیشترین سود را از قیمتهای باالدستی )خطوط لوله، بهرهد. فعالیتسودآوری دار
دستی با افزایش برند و شاهد افزایش حاشیه سود خود هستند، در حالی که صنایع پاییننفت می

 کند.شوند که اثرات مثبت بهبود تقاضا را خنثی میهایی مواجه میهزینه
 

 

 منطقه
آمریکای 

 التین
آمریکای 

 شمالی
اروپای مرکزی و 

 شرقی
اروپای 
 غربی

 آسیا
 پاسیفیک

خاورمیانه و 
 ترکیه

 باال باال باال متوسط  باال باال ریسک
  ،باشد.می باالو بسیار  باالدرجات مختلف ریسک شامل چهار درجه کم، متوسط 

 و کمک به تجدید ساختار بخش در آینده نزدیک های تجدیدپذیرنرژیا
کربن اقتصاد کمبه  گذارمطابق با خواست افکار عمومی در اکثر کشورها، به ویژه در اقتصادهای پیشرفته، 

نظر بهکشد. ، که مبتنی بر انتقال انرژی است، صنعت سوخت فسیلی را به چالش میدنیادر سراسر 
، محیطی استزیست هاینگرانی که دربرگیرنده 19ید وکو در پاسخ به بحرانهای تشویقی طرح رسدمی

. به عنوان مثال، مقررات جدیدی نمایدتسریع  ،دوب از بحران آغاز شده پیشکه  رابخش  تجدید ساختار
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 پرهیزفعاالن صنعت برای که  وضع گردیدهخودرو )آسیا ، اروپا ، ایاالت متحده(  در بازارهای اصلیدر 
 .های الکتریکی هستندهمچنین مدلتر و هایی با اثر کربن پایینمدل ارتقادر حال  ،از جریمه

های نفت و گاز وارد فشار بیشتری بر شرکت6استانداردهای جدید محیطی، اجتماعی و حکمرانی
های شرکتو  ها در گذار به صنعت بدون کربنگذاران نسبت به مشارکت شرکتسرمایه کنند.می

عت را به شدت تواند کل صنات می. این تغییرکنندتر عمل میمحتاطانه ESGسازگار با استانداردهای
و در عین حال تقاضا برای  دادهو عملیاتی را افزایش  ایهای سرمایههزینه کهبه طوری متأثر سازد؛

  .محصوالت نفتی و مشتقات آنها را نیز کاهش دهد
ت اعادتغییرات  دلیله ازیافت پالستیک، بتر از بدر نهایت، کاهش تقاضا برای پالستیک و استفاده منظم

باید حداقل به ترتیب های عرضه شده در اتحادیه اروپا بطری، 2030و  2025تا سال و مقررات مصرف )
ه )از طریق باشند( منجر به کاهش تقاضا برای نفت تصفیه شد داشتهدرصد پالستیک بازیافتی   30و  25

 شود. نفتا( می

 رودمی انتظار، رودبه کندی پیش می 19د کوی دلیل بحرانهای تجدیدپذیر بهدر حالی که توسعه انرژی
واقع های فسیلی برخوردار باشد. در بیشتری نسبت به سوخت و انعطاف از مقاومت این نوع انرژی
میزان استفاده از این  کهطوری. بهتر شده استپررنگ سال اخیر 20طی  های تجدیدپذیراهمیت انرژی

ل ظرفیت درصد ک 8/21از ،)IRENA(7های تجدیدپذیرالمللی انرژیآژانس بین نظر طبق نوع انرژی
 80نیز بالغ بر  2020سال در  .افزایش یافته است 2019در سال  %7/34به  2000برق جهانی در سال 

 تجدیدپذیر بوده است. ،شدهاضافه رفیت برقدرصد ظ

                                           
6 New Environmental, Social and Governance (ESG) standards 

7 International Renewable Energy Agency (IRENA(  

 


