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چکیده
• بدنبال تهاجم روسیه به اوکراین و اعمال تحریمهای اتحادیه اروپا و برخی اقتصادهای دیگر علیه روسییه
وضعیت بازار انرژی در جهان به ویژه در اقتصادهای پیشرفته با چیاش و اخیت ل اجاجیه یده اسیت .در
راستای اقابله با این اشکل آژانس بیناشمللی انرژی تجصیههای ده-گانهای به همیراه برخیی اصی اا
ساختاری الزم را برای اقتصادهای ازبجر تدوین و انتشر کرده است.
• صرف نظر از آاارها و برخی نکا ارائه ده در بسیته پیشینهادی ازبیجر در هیایی بیرای اقتصیادهای
نجظهجر و در اال تجسعه و اتی اقتصادهای نفتی نیز در این طرح به چشم ایخجرد که اییتجانید هیم از
انظر آ نایی با تحجال و چشمانداز بازار جهانی انرژی و هم از شحاظ نحجه انتخاب رویکرد اناسب بیرای
د اصرف انرژی نیز آاجزنده و افید با د.
ال اسئله و همچنین بهینهسازی و کاه
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پتانسیل کاهش تقاضای نفت در اقتصادهای پیشرفته
• تهاجم روسیه به اوکراین اججب ایجاد اخت التی در بازار جهانی کاالهای اساسی د .بازار نفت که روسیه یکی از بازیگران اهم ایین بیازار
است نیز به طجر دید تحت تاثیر قرار گرفت .روسیه سجاین تجشیدکننده بزرگ نفت و بزرگترین صادرکننده نفت در جهیان اسیت .اتفاقیا
ازبجر به همراه بروز اشک تی در بازارهای گاز طبیعی جهان ضرورتی را در اجزه اانیت انرژی ایجاد کرده است .افزای بهیای نفیت نییز
چشمانداز بهبجد اقتصاد جهان را در وضعیتی کننده و ابهم قرار داده است.
• در گزارش  16اار  2022آژانس بین اشمللی انرژی به پتانسیل افت  2.5ایلیجن بشکه در روز صادرا نفت روسیه از آوریل سالجاری بیه
بعد ا اره ده بجد وشی در صجر تشدید احدودیتها افتهای بیشتر و دوره طجالنیتری از نجسانا در بازارها احتمل به نظر ایرسد.
• بی از نیمی از صادرا نفت روسیه به اروپا و ادود  20درصد آن هم به کشجر چین است وشی بیه دشییل جهیانیبیجدن بیازار تییییرا در
عرضه و قیمت در همه جای جهان تاثیر ایگذارد .اتی در صجر عدم افزای بهای نفت در بازارهای جهانی تا سطجح ارقام سیال 2008
از کانال نرخهای ارز ارقام اربجط به قیمت نفت در برخی کشجرها نشان از رسیدن به باالترین سطح قیمت را دارد.
• بدنبال جنگ اخیر به طجر اتجسط هزینه ااهانه تااین فراوردههای نفتی برای اجزههای امل و نقل و گراای طیی ایاههیای ژانجییه و
فجریه  2022به ایزان بی از  40دالر برای هر خانجار (نزدیک به  )٪35در اقتصادهای پیشرفته و نزدیک به  20دالر برای هر خانجار (بی
از  )٪55در اقتصادهای نجظهجر و در اال تجسعه افزای یافته است .در صجر تهدیید احیدودیت تیااین انیرژی از طریی روسییه خطیر
احدود دن بیشتر بازارها و افزای بیشتر بهای نفت طی ااههای آینده به ویژه ااههای اوج تقاضا (ججالی و آگجست) نیز وججد دارد.
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• برای کاه فشار بر اصرفکنندگان دوشتها ایباید تا جایی که امکن است اقدااا اربجط به قیمتگذاری را با دقت طراای کنند
تا افراد آسیبپذیر کمدرآاد و افرادی که خجدرو جزء ضروری برای فعاشیت اقتصادی آنهاست اوشجیتبندی یجند .دوشیتهیا بسیته بیه
رایط الی خجد ابزارهای گجناگجنی دارند که ایتجانند از آنها استفاده کنند .به عنجان اثال در جایی کیه ااشییا هیا بخی بزرگیی از
قیمت نهایی برای اصرفکنندگان را اال ای جد کاه اجقت در عجارض یا ااشیا بر ارزش افزوده ایتجاند بیار اضیافی افیزای
هزینه بر خانجارها را کاه دهد .پرداختهای استقیم نیز ابزار دیگری برای هدف قرار دادن فقیرترین بخ های جمعیت است.
• دو راهکار کلی برای ادیریت انرژی در رایط اضطراری فعلی اتصجر است؛ افزایش عرضه و کاهش تقاضا ( کل  .)1در ایجزه
ااکی
افزای عرضه برخی از تجشیدکنندگان بزرگ غیر از روسیه ظرفیت اازاد دارند ااا نتیجه نااایدکننده اذاکرا اخیر اوپک پ
از تمایل احدود برخی کشجرها برای ارائه کمک فجری به بازار است.کشجرهای عضیج آژانیس بیناشمللیی انیرژی بیهعنجان بخشیی از
واکن جمعی خجد در ااه اار  2022به اتفاق آرا اجافقت کردند که از ذخایر اضیطراری بیرای عرضیه اوشییه  62.7ایلییجن بشیکه
استفاده کنند که بزرگترین عرضه در تاریخ آژانس بیناشمللی انرژی است .پروژههای جدید تجشید نفت ایتجاند نیاز به نقیدینگی بیازار را
در ایان اد افزای دهد ااا در عین اال نمیتجاند جریان فعلی فشارها را نیز کاه دهد .ذخایر صینعت نفیت اعمیجالم زایانی کیه
تقاضا بیشتر از عرضه است به ایجاد تعادل در بازار کمک ایکند .ااا اتی قبل از امله روسیه ذخایر نفت این صنعت به سرعت رو به
اتمام بجد .در پایان ژانجیه  2022اجججدی ذخایر نفتی در اقتصادهای پیشرفته  335ایلیجن بشکه اع م ید کیه کمتیر از اییانگین 5
ساشه و در پایینترین اد خجد طی  8سال گذ ته است.
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• راهکار دیگر برای کمک به ایجاد تعادل در بازار و کاه فشارهای نا ی از قیمت باالی نفت کاه تقاضا است .پس از تهاجم روسیه به
اوکراین آژانس بیناشمللی انرژی در ااه اار پی بینی خجد را برای تقاضای جهانی نفت در سال  2022به اییزان  950هیزار بشیکه در
روز (کیلج بشکه در روز) به دشیل تأثیرا اجرد انتظار از افزای قیمتها و تضیعی ر ید تجشیید ناخیاشخ داخلیی کیاه داد .بیا افیزای
قیمتها ااتماالم احیط ژئجپلیتیکی نااطمئن باقی خجاهد ااند .کاه بیشتر تقاضا در کجتاه اد از طری اقدااا دوشتهیا و یهروندان
ااکان پذیر است .اقتصادهای پیشرفته جهان روی هم ادود  45درصد از تقاضای جهانی نفت را تشکیل ایدهند و بیشتر آنها عضج آژانس
بیناشمللی انرژی نیز هستند .احدودیت تقاضا یکی از اقدااا واکن اضطراری است که همه کشجرهای عضج آژانس بییناشمللیی انیرژی
اجظ هستند آاادگی الزم را برای واکن نسبت به یک اتفاق ااتماشی دارا با ند.
• با تججه به رایط فعلی و وضعیت اضطراری که جهان با آن اجاجه است آژانس بین اشمللی انرژی  10اقیدام فیجری را پیشینهاد کیرده کیه
ایتجاند تجسط اقتصادهای پیشرفته برای کاه تقاضای نفت تا قبل از فصل اوج تقاضا به کار گرفته جد .این سازاان براورد ایکند کیه
اجرای کاال این اقدااا در اقتصادهای پیشرفته به تنهایی ایتجاند تقاضای نفت را تا ایزان  2.7ایلیجن بشکه در روز طی چهار ااه آینیده
نسبت به سطجح فعلی کاه دهد(نمجدار .)1
• انجام این اقدااا تجسط تعداد بیشتری از کشجرها ایزان اثرگذاری بر تعدیل بازار را افیزای خجاهید داد .اصیجل اطمینیان از همیاهنگی
احلی و انطقهای در اجرای اقدااا نیز تأثیر را به اداکثر ایرساند .با نگاهی بیشتر به آینیده ایین گیزارش همچنیین اسییری را بیرای
کشجرها پیشنهاد ایکند تا تقاضای نفت را در ایاناد به صجر ساختاری و با تکیه بر اقداااتی که قب م در بسیتههای بهبیجد اقتصیادی
برای اقابله با تأثیرا همهگیری کجوید 19-گنجانده ده بجد کاه دهند .اقدااا ازبجر نیل به اهداف پی بینیی یده انتشیار خیاشخ
صفر تا سال  2050را نیز تسهیل خجاهد کرد.
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برنامه ده -محور

نمودار  -1پتانسیل کاهش میزان مصرف نفت در صورت اجرای برنامه ده-محور
هزار بشکه در روز

انبع :آژانس بیناشمللی انرژی ()IEA
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• بخ عمده تقاضای نفت در جهان اربجط به بخ امل و نقل است از همیین رو اقیدااا پیشینهاد یده تحیت عنیجان طیرح 10
احجری نیز بر نحجه رسیدن از نقطه  Aبه نقطه  Bاتمرکز ده است .نحجه اجرای هریک از احجرها به رایط اختصاصی کشجرها از
ایث وججد و ایزان تجسعه زیرساختهای امل و نقل پجیاییهای اجتماعی و سیاسی و سایر اجارد بستگی خجاهد دا ت.

• آژانس بین اشمللی انرژی آاادگی خجد را برای امایت از همه کشجرها برای طراای و بهینهسازی اقیدااا الزم و اتناسیب بیا یرایط
اع م کرده است .ثابت ده است که اقررا و دستجراشعمل های دوشتی برای اجرای اجفقیتآایز این اقدااا در کشجرها و یهرهای
گجناگجن بسیار اؤثر هستند ضمن اینکه کمپینهای اط عرسانی و آگاهی عمجای نیز ایتجانند به عنجان اقدااا جایگزین یا اکمیل
اجرد استفاده قرار گیرند.
• با این اال کاه تقاضای نفت تنها به اقدااا دوشتها بستگی ندارد بلکه تعدادی از این اقدااا را ایتجان اسیتقیمام تجسیط سیایر
الیههای دوشت  -اانند ایاشتی انطقهای یا احلی  -اجرا و یا فقط بهطجر داوطلبانه تجسط هروندان و بنگیاههیا پیگییری کیرد .ایین
اقدااا آنها را قادر ایسازد تا در هزینههای خجد صرفهججیی کنند و ضمن نشاندادن همبستگی خجد با اردم اوکراین انتشار گازهای
گلخانهای را نیز کاه دهند.
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راهکار اول -کاهش سرعت در بزرگراهها حداقل  10کیلومتر در ساعت
• تجزیه و تحلیل دادههای کشجر به کشجر و ایاشت به ایاشت نشان ایدهد که کاه احیدودیت سیرعت در بزرگیراههیا بیه اییزان 10
کیلجاتر در ساعت ایتجاند به طجر قابل تججهی اصرف سجخت را برای خجدروها خجدروهای تجاری سبک و کاایجنها کاه دهد.
• احدودیت سرعت در بزرگراهها در بین کشجرها بسیار اتفاو است ااا اعمجالم در احدوده  100تا  135کیلجاتر در سیاعت اسیت .بیه
عنجان اثال احدودیت اتجسط سرعت در بزرگراههای هری و روستایی بین ایاشتی در ااریکا ادود  110کیلجاتر در ساعت اسیت .در
اتحادیه اروپا احدودیت سرعت بین  100تا 140کیلجاتر در ساعت اتییر است  -به جز آشمان که در برخیی از بزرگیراههیا احیدودیت
سرعت ندارد.
• کاه احدودیت سرعت ایتجاند تجسط دوشتهای الی اجرا جد .بسیاری از کشجرها از جمله ااریکیا و چنیدین کشیجر اروپیایی در
طجل بحران نفتی سال  1973اقدااا اشابهی را انجام دادند .ااروزه بسیاری از کشجرها از کاه اجقت سرعت اجیاز در بزرگیراههیا
استفاده ایکنند که عمدتام با هدف کاه ازداام و/یا آشجدگی هجا و بهبجد ایمنی جادهها است.
تأثیر :ادود  290هزاربشکه در روز اصرف نفت را ایتجان در کجتاه اد از طری کاه احدودیت سرعت به ایزان فقط  10کیلیجاتر
در ساعت در بزرگراهها برای خجدروها صرفهججیی کرد .اگر کاایجنهای سنگین سرعت خجد را به ایزان  10کیلیجاتر در سیاعت کیاه
دهند ایتجان  140هزار بشکه در روز دیگر (عمدتام گازوئیل) نیز صرفهججیی کرد.
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راهکار دوم -حداکثر سه روز دورکاری
• قبل از همهگیری استفاده از وسایل نقلیه خصی برای رفت و آاد به احل کار در اقتصیادهای پیشیرفته اججیب اصیرف ایدود 2.7
ایلیجن بشکه نفت در روز بجد .با این اال ادود یک سجم اشاغل در اقتصادهای پیشرفته را ایتیجان از خانیه انجیام داد کیه ااکیان
کاه تقاضای نفت را با افظ بهرهوری فراهم ایکند.
• ایزان اثرگذاری دورکاری بر اصرف سجخت بسته به اسافت رفتوآاد و ایانگین اصرف سجخت خجدرو و همچنین بسیته بیه انطقیه
بسیار اتفاو است .طب آاار اداره سر ماری ااریکا در این کشجر ایانگین رفت و آاد یک طرفه روزانه بیا خجدروسیجاری ایدود 18
کیلجاتر است و بی از سه چهارم اسافران خجدرو به تنهایی سفر ایکنند .در اروپا ایانگین رفت و آاد یک طرفه با خجدرو ایدود 15
کیلجاتر است .تفاو در اقتصاد و اصرف سجخت وسایل نقلیه در ایان کشجرها هم وججد دارد .به عنجان اثیال ییک خیجدروی نیج در
ااریکا ادود  40درصد بیشتر از خجدرویی که در اروپا فروخته ای جد برای یک سفر با اسافت یکسان سجخت اصرف ایکند.
• به دشیل استفاده از تهجیه اطبجع در خجدروها یک عنصر فصلی اضافی دیگر نیز برای تأثیرا دورکاری وججد دارد .با گرمتر دن هیجا
و روع فعاشیت سیستمهای تهجیه اطبجع ایزان سجخت اصرفی خجدروها افزای اییابد .بنیابراین کیار از خانیه و دورکیاری باعیث
صرفهججیی در اصرف سجخت در ااههای تابستان خجاهد د.
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• در طجل دورههای قرنطینه نا ی از بیماری همهگیر کجوید بسیاری از کشجرها اشزاااتی را برای دورکاری افراد در اشیاغلی
که ااکانپذیر بجد اجرا کردند .در ااشی که در رایط فعلی بیشتر این اشزااا بردا ته ده اسیت وشیی برخیی از دوشیتهیا
اانند فرانسه همچنان دورکاری را تشجی ایکنند.
• کارفرااها از انعطاف پذیری الزم برای تعیین رایط و ضجابط در این دورکاری برخجردار هسیتند و در عیین ایال اراقیب
جلجگیری از بروز انزوای اجتماعی نیز ایبا ند .دورکاری تا ایزان سه روز در هفته ایزان تقاضیای نفیت و هزینیه قبیجض
سجخت را کاه ایدهد .آژانس بیناشمللی انرژی براورد کیرده در صیجر اجتنیاب از رفتوآایدهای روزانیه بیا خیجدروی
خصی در اقتصادهای پیشرفته در هر بار تردد ادود  2تا  3دالر صرفهججیی ای جد.
تأثیر :یک روز دورکاری ایتجاند از اصرف ادود  170هزاربشکه در روز نفت جلجگیری کند .سه روز دورکاری باعث ای جد
در کجتاه اد از اصرف ادود  500هزار بشکه در روز نفت جلجگیری جد.
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راهکار سوم -یکشنبه بدون خودرو
• طرح یکشنبههای بدون خجدرو در کشجرهایی اانند سجئیس هلند و آشمان غربی در جریان بحیران نفتیی سیال  1973اعرفیی و اجیرا
دند .بروکسل ادینبجرگ ونکجور بخ هایی از تجکیج و سایر هرها اخیرام از این طرح برای ارتقای س ات عمجای ایجاد فضیاهای
جااعه-احجر و رویدادهای فرهنگی استفاده کردهاند .بی از سه هزار هرک و هر برای هفته تحرک اروپایی در سال  2021ثبتنام
کردند که یکی از اجارد آن تعهد به اجرای یک روز بدون خجدرو است.
• یکشنبههای بدون خجدرو به تشجی پیادهروی و دوچرخهسجاری کمک ایکند و ایتجاند اثر سرریز اثبتی در طیجل هفتیه نییز دا یته
با د .این اار ایتجاند با کاه کرایه یا ارائه امل و نقل عمجای رایگان پشتیبانی جد.
• امنجعیت استفاده از خجدروهای خصی در روزهای یکشنبه چندین ازیت دیگر هم برای س ات و رفیاه عمیجای بیه همیراه دارد از
جمله دارا بجدن هجای پاکتر کاه آشجدگی صجتی و بهبجد ایمنی جیادههیا .در اقلیمهیای گرمتیر کیاه ترافییک ایتجانید اثیرا
«جزیره گراایی» هری را نیز کاه دهد .این اقدام همچنین برای اجرا با استفاده از وضع جریمههای نقطیه ای و ییا اسیدودکردن
جادهها نسبتام ساده است.

تأثیر :اجرای این طرح در روزهای یکشنبه در هرهای بزرگ در کجتاه اد از اصرف ادود  380هزار بشکه نفت جلجگیری اییکنید.
اگر فقط یک روز یکشنبه در ااه با د این اقدار به  95هزاربشکه در روز نفت کاه اییابد.
معاونت بررسیهای اقتصادی

راهکار چهارم -تسهیل حملونقل عمومی و خرد
• یکی از راههای اجثر برای کاه تقاضای سجخت این است که تقاضای سیفر را از خجدروهیای خصیی بیه سیمت وسیایل املونقیل
عمجای گزینههای املونقل خرد پیادهروی یا دوچرخهسجاری در هر کجا که عملی است تیییر داده جد.

• در جاهایی که امل و نقل عمجای وججد دارد یک واکن اجقت کجتاه اد اییتجانید کیاه کراییه اتجبیج هیای عمیجای اتیرو و
املونقل ریلی سبک با د .تجارب اجرای طرحهای آزاایشی از جمله در برخی از هرهای ااریکا نشان دادهاند که کیاه ییا رایگیان
کردن کرایههای املونقل عمجای انجر به افزای اسافران ای جد .به عنیجان اثیال نیجزشنید در واکین بیه قیمیت بیاالی سیجخت
کرایههای امل و نقل عمجای را برای سه ااه آینده به نص کاه داده است.
• ظرفیت اازاد سیستمهای امل و نقل عمجای اجججد در دورههای اوج سفر بر اسا کشجر و هر اتفاو است .بیا ایین ایال اعمیجالم
ظرفیت اضافی در دورههای خارج از پیک اجججد است که ایتجان از آن نیز برای همجارکردن نقاط اوج در صجرتی که کارفراایان به طیجر
همزاان در ساعا کاری انعطافپذیری را اعمال کنند استفاده کرد.
• در کشجرهایی که پذیرش فرهنگی اسیرهای دوچرخه سجاری و راهبردهای گسترش اسیر پیادهروها وججد دارد ایتجان به سیرعت ایین
ااکانا را در دستر قرار داد .همچنین در جاهایی که اسافتها به اندازه کافی کجتاه است تشجی افراد به پیادهروی یا دوچرخهسیجاری
ایتجاند یک اقدام اکمل با د .در هرهایی که وسایل امل و نقل عمجای در دستر هستند این اقیدام اییتجانید بیه یلجغی کمتیر
املو نقل عمجای و در نتیجه دسترسی بیشتر نیز کمک کند.
معاونت بررسیهای اقتصادی

اجرای برنااههای تشجیقی برای خرید دوچرخههای برقی نیز ایتجاند اؤثر با د بهویژه در هرهایی کیه سیفرها اسیافتهای طیجالنیتری را در بیر
ایگیرد .دوشتهای بلژیک فرانسه و ایتاشیا به ساکنان کمک هزینهای برای خرید دوچرخه ارائه ایدهند که این ابلغ بیه نیجع دوچرخیه بسیتگی دارد.
تقجیت گزینههای ریزتحرک اشترک اانند اسکجتر برقی یا دوچرخیههای برقیی نییز ایتجانید کمیک کنید  Bird Limeییا  Dottنمجنیههایی از
ارائهدهندگان ابتنی بر برنااههای اشابه در این زاینه هستند که قب م نیز این خداا را در هرهای بزرگ ارائه دادهاند.
• سراایهگذاری در املونقل عمجای و زیرساختها در راستای تقجیت پیادهروی و دوچرخهسجاری از طری بستههای بهبجد پایدار اقتصادی دوشتهیا
که در پاسخ به بحران کجوید اعرفی دهاند تجسعه داده ده است .به عنجان اثال دوشت فرانسه  500ایلیجن یجرو به "صندوق تحرک فعال" برای
ساخت برنااههای سفر دوچرخه سجاری اختصاص داده است و ایتاشیا از طراای و تجسعه بزرگراههای دوچرخه سجاری (به ایزان 50ایلییجن ییجرو در
سال) طی سه سال آینده امایت ایکند .نیجزیلند در سال  2020برنااه سراایهگذاری سراسری برای ایجاد اسیر دوچرخه سجاری تا سال  2024را با
ابلغ بی از  140ایلیجن دالر هزینه استقیم دوشتی تصجیب کرد .در سال  2021ای ن  35کیلجاتر جاده را که قب م برای تردد خجدروهیا اسیتفاده
ای د به اسیرهای دوچرخه سجاری تیییر داد ضمن اینکه دستیابی به  750کیلجاتر اسیر اجزا برای دوچرخه سجاری تا سیال  2035را نییز جیزو
اهداف انظجر کرده است .چندین هر  -اانند پاریس شندن و بروکسل  -اناطقی با سرعت بسیار پایین ( 30کیلجاتر در ساعت) ایجیاد کردنید تیا
استفاده از خجدرو را کاه دهند .با نزدیک دن به ااههای تابستان دوچرخه سجاری در ایان اردم احبجبتر نیز خجاهید ید کیه اییتیجان آن را
بیشتر نیز تشجی کرد.
• به طجر کلی دوشتها در اقتصادهای پیشرفته قرار است طی دو سال آینده ادود  2.5ایلیارد دالر برای تجسعه خطجط دوچرخهسجاری و پیادهروهیا و
 33ایلیارد دالر دیگر در زیرساختهای املونقل هری به عنجان بخشی از بستههای بهبجد اقتصادی هزینه کنند.
تأثیر :اقدااا کجتاه اد در اجاردی که ااکان پذیر با د و از نظر فرهنگی قابل قبجل با د ایتجاند از اصرف ایدود  330هیزار بشیکه در روز
نفت جلجگیری کند.
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راهکار پنجم -محدودیت دسترسی خودروهای شخصی به جادهها
• احدودکردن تردد خجدروهای خصی دارای پ ک زوج در جادههای هرهای بزرگ به روزهای زوج هفته و در روزهای دیگیر هفتیه
به خجدروهایی که پ کهای فرد دارند اقداای با سابقه طجالنی و اجرای اجفقیتآایز است .در جریان اوشین جک نفتی دوشت ایتاشییا
یکشنبههای بدون خجدرو را با سیاست مارهگذاری زوج و فرد جایگزین کرد .از دهه  1980چنین طرحهایی وججد دا ته و در بسیاری
از هرها از جمله آتن اادرید پاریس ای ن و اکزیکجسیتی برای اقابله با ازداام و آشجدگی هجا اجرا ده است.
• اجرای احدودیتهای ابتنی بر مارهگذاری اعمجالم به ایزان دسترسی به سایر گزینهها برای برآوردن تقاضیای سیفر ایمین بسیتگی
دارد .این طرحها در عین اال ایتجانند نگرانیهای شجستیکی یا بیعداشتی را نیز بدنبال دا ته با ند به خصجص بیرای خیانجادههیای
تکخجدروی کم درآاد اخل و آسیبزا هستند .این نگرانیها را ایتجان با اقدااا دیگری اانند کاه قیمت املونقل عمیجای ییا
ترویج استفاده از خجدروهای برقی کاه داد .اگر خانجارهای ثروتمندتر بیرای دورزدن ایین کیار خجدروهیای اجتیجر ااتیراق داخلیی
بیشتری خریداری کنند امکن است اثربخشی این اقدام برای کاه فعاشیت خجدرو در درازاد تضعی جد.
• خانجارهایی که دارای چندین خجدرو هستند امکن است بتجانند احدودیتها را دور بزنند ااا این اثر و اجارد دیگیر (ااننید خجدروهیای
باقیمانده اجاز در جادهها که سفرهای چند انظجره طجالنیتری دارند) در برآورد از کاه باشقجه تقاضای نفت نیز شحاظ ای جد.
تأثیر :کاه ادود  210هزار بشکه در روز نفت در کجتاهاد در صجرتی که برای دو روز در هفته دسترسیی جیایگزین بیه خیجدرو بیا
گزینههای امل و نقل عمجای خجب در هرهای بزرگ اعمال جد.
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راهکار ششم -افزایش تسهیم خودرو و مصرف بهینه سوخت
• کاربران خجدرو از خانجادههای گجناگجن ایتجانند از سیستم کارپجل( )Carpoolبرای سفرهای غیر هری خجد استفاده کنند کیه باعیث
کاه تقاضای سجخت و صرفهججیی در هزینهها ای جد .دوشتها ایتجانند با تعیین خطجط ترافیکی و اکانهای پارک اختصاصی در
کنار اراکز املونقل عمجای و با کاه عجارض جادهای برای وسایل نقلیه با ظرفیت باالتر اشیجقهای بیشیتری را در ایین زاینیه
فراهم کنند .در رایط فعلی چنین اقداااتی در اناط اجاهای هرهایی از جمله اادرید و هیجستجن در اال اجراست.
• در اقتصادهای پیشرفته بی از  4ایلیجن بشکه در روز اصرف نفت اربجط به سفرهای غیر هری با خجدرو است .در اال ااضر تعداد
بسیار کمی از این سفرها از طری گرداوری افراد از خانجاده های گجناگجن انجام ای جد که همین اار اانع از استفاده بهینه از ظرفییت
ا یال خجدرو ای جد .ایانگین ا یال خجدرو در ژاپن  1.3نفر در هر خجدرو در ااریکا ادود  1.5نفر و در اروپا بین  1.4تا  1.6نفیر در
هر خجدرو است .ایانگین این رقم در اقتصادهای پیشرفته ادود  1.5نفر در هر خجدرو است.
• ااروزه سازااندهی کارپجل کاربردیتر از گذ یته اسیت .در همیین ارتبیاط چنیدین برناایه گج یی هج یمند از جملیه BlaBlaCar
 ecov TripBuddy Scoop Liftshareو  GoKidنیز طراای دهاند و در دستر هستند .در سالهای اخیر بازارکارپجشینیگ

ساالنه بی از  10درصد ر د کرده است اگرچه همهگیری کجوید از سال  2020تاکنجن و نگرانیهای س ات ارتبط با آن این رونید
را اعکج کرده است.
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• نرخ ایانگین باالتر ا یال خجدرو در سیستم کارپجل را ایتجان هم به عنجان نشانهای از دوام و پذیرش استفاده از این سیستم در برخی
اناط خاص (به عنجان اثال از نظر فرهنگی و یا فنی) و یا به عنجان ع اتی بر ظرفیت کمتر برای افزای بهرهبیرداری از آن تلقیی
کرد .دوشتها ایباید این اجضجع را در هنگام تصمیمگیری در اجرد اقداااتی برای ایجاد و یا افزای انگیزه برای اشارکت خجدروها در
این سیستم در نظر بگیرند.
• صاابان خجدروها همچنین ایتجانند با اتخاذ بهترین یجهها هم در رانندگی و هم در تعمیر و نگهیداری اصیرف سیجخت را بهینیه و
کارآادتر کنند .به عنجان اثال نظار انظم بر فشار باد تایرها ایتجاند تا ایزان  1.5درصد در اصرف سجخت صرفه ججیی کند .ع وه
بر این تهجیه اطبجع در خجدروها اعمجالم  4تا  10درصد از کل اصرف سجخت را در اقتصادهای پیشرفته به خجد اختصاص ایدهد که
بستگی به رایط آب و هجای احلی و ترجیحا اصرفکننده نیز دارد .برای آن دسته از کاربران خجدرو که ایتجانند افیزای اجقیت
 3درجه سانتیگراد در تنظیم داای خجدرو با هدف اصرف بهینه سجخت و کاه قبجض آن پیشنهاد ای جد.
تأثیر :افزای ادود  50درصدی ایانگین ظرفیت ا یال خجدرو در کشجرهای پیشرفته (یک نفر در هر ده سفر) و اتخاذ بهترین روشهیا
برای کاه اصرف سجخت خجدرو در کجتاه اد اججب صرفهججیی ادود  470هزار بشکه در روز در اصرف نفت ای جد.
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راهکار هفتم -ترویج رانندگی کارامد برای کامیونهای باری
• وسایل نقلیه را ایتجان برای بهینهسازی اصرف سجخت هدایت کرد .اقدااا امکن در این زاینه داانه وسیعی را در برایگیرد که ایتجاند اال
بهبجد تعمیر و نگهداری خجدرو (اانند بررسی انظم فشار باد الستیکها) و همچنین عادا رانندگی با د .دوشتها ایتجانند تکنیکهیای راننیدگی
سازگار با احیط زیست را به عنجان بخشی از فرآیندهای تعلیم و آزاجن اجرد نیاز برای دریافت گجاهینااه رانندگی و گجاهیهای پیشیرفته راننیدگی
اعرفی کنند همانطجر که در فرانسه و سایر کشجرها نیز انجام ده است .کمپینهای گستردهتر ارائه اط عا عمجای نیز ایی تجانید اکمیل ایین
ت شهای هدفمند با د.
• رکتهایی که دارای ناوگان وسایل نقلیه هستند  -اانند تحجیل کاال  -از اجقعیت اناسبی برای ارائه کمپینهای آاجز ی و آگاهیبخشیی بیرای
ترویج رانندگی سازگار با احیط زیست وسایل نقلیه تجاری بهویژه کاه اصرف سجخت با تججه به ساختار ناوگان خجد برخجردار هسیتند .ضیمنام
تقاضای کمتر برای تحجیل در زاانهای بسیار کجتاه نیز ایتجاند به بهبجد کلی بازده سجخت شجستیک در بازه تحجیل کمک کند .ع وه برکیاه
اصرف سجخت رانندگی سازگار با احیط زیست اججب کاه قبجض سجخت و هزینههای نگهداری خجدرو نیز ای جد.
• کاایجنها اصرفکنندگان اصلی سجخت گازوئیل هستند و بنابراین بهبجد کارایی عملیا آنها ایتجاند سهم اهمی در کاه اصرف نفیت دا یته
با د .اقدااا قابل انجام برای چهار ااه آینده در اجزه بهبجد شجستیک است؛ رکتهای امل و نقل بار با کاایجن ایتجانند بارهای وسایل نقلییه
را بهینه و سفرهای خاشی را کاه دهند .همکاری بین رکتها و استفاده گسترده از فناوریهای دیجیتال نیز ایتجاند به دستیابی به این اهیداف
کمک کند.
تأثیر :این اقدااا ای تجاند در کجتاهاد از اصرف ادود  320هزار بشکه در روز نفت جلجگیری کند.
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راهکار هشتم -استفاده از قطارهای سریعالسییر و شیبانه بیه جیای
هواپیما
• در اکانهایی که خطجط ریلی پرسرعت هرهای بزرگ با فجاصل کمتر از  1000کیلجاتر را به هم اتصل ایکنند قطارهیا جیایگزین بیا کیفیتیی
برای پروازهای با اسافت کجتاه هستند .قطارهای پرسرعت ایتجانند به طجر قابل تججهی جایگزین سفرهای هجایی با اسافت کجتاه و در اسیرهایی
جند که سفرهای ریلی اقرون به صرفه قابل اعتماد و رااتی را ارائه ایدهند .استفاده از قطارهای بانه به وییژه ایتجانید وسییلهای بیرای طیی
فجاصل طجالنیتر ضمن تجزیع ترافیک در ساعا گجناگجن روز با د.
• بر اسا زیرساختهای ریلی پرسرعت اجججد ادود  2درصد از فعاشیتهای هجانیجردی در اقتصیادهای پیشیرفته ایتجانید بیه سیمت اسیتفاده از
قطارهای پرسرعت از جمله برای گذراندن اوقا فراغت و همچنین سفرهای تجاری هدایت جد .تقریبام اکثر این اجارد پروازهای با اسافت کمتیر
از  800کیلجاتر را در بر ایگیرند.
• خداا ریلی باید به صجر کارآاد ادیریت و ارائه تا به عنجان جایگزینی برای پروازها پذیرفته جند .در ایین صیجر رییل پرسیرعت نیه تنهیا
ایتجاند تقاضای نفت و انتشار گازهای گلخانهای نا ی از پروازهای کجتاه اد را کاه دهد بلکه ایتجاند سریعتر و رااتتر قابیل اعتمیادتر و
اقرون به صرفهتر نیز با د .ایستگاههای راهآهن اغلب در اراکز هرها یا نزدیک آنها قرار دارند که این اجضجع نیز اججب تسهیل بهرهبرداری و
پایداری بیشتر آنها در اقایسه با فرودگاهها ده است.
• در فرانسه قانجن اخیر آب و هجا و تابآوری شیج پروازها را در صجر وججد گزینههای جایگزین برای رسیدن به اقصد در عرض دو سیاعت و نییم
اشزاای ایکند .رکتهای هجایی در این کشجر از قبل روع به کاه برخی پروازها از جمله بین هرهای پاریس و هرهایی دیگر ااننید نانیت
شیجن و بجردو نیز کردهاند.
تأثیر :این اقدااا از اصرف ادود  40هزار بشکه در روز نفت در کجتاه اد جلجگیری ایکند.
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راهکار نهم -در صورت امکان پرهیز از سفرهای هوایی تجاری
اقتصیادی اصیرف
پریمیجم سه برابر بیشتر از اسافران کی
• با تججه به فضای اجرد نیاز در هجاپیماها سفرهای اسافران در ک
سجخت دارند .اگرچه نمیتجان از تمام سفرهای کاری و تجاری با هجاپیما اجتنیاب کیرد اایا در بسییاری از ایجارد اسیتفاده از جلسیا
اجازی ایتجاند جایگزین اجثری با د .طب تیییرا قابل تججهی که در طجل همهگیری کجوید اشاهده د کاه ادود دو پرواز از
هر پنج پروازی که برای اهداف تجاری انجام ای جد در کجتاه اد ااکان پذیر است.
• در پاسخ به همهگیری تعاا تجاری اجازی رایجتر ده است .بسیاری از رکتها سراایهگذاری قابیل تیججهی را بیرای افیزای
استفاده از جلسا از راه دور انجام دادهاند و این اار را به جایگزینی اؤثرتر قابل قبجلتر و بادوامتر برای پروازهای تجاری و اشیارکت
استقیم انسانی تبدیل کردهاند .تجربه قبلی نشان داد که کسبوکارها علیرغم اینکه اجبجر بجدند این تعدیل عمده را انجیام دهنید بیا
این اال به فعاشیت خجد ادااه دادند  -و در برخی اجارد پیشرفت نیز کردند.
• چندین رکت بزرگ اانند  HSBCبیمه زوریخ  Bain & Companyو  S&P Globalنیز قب م اهدافی را برای کیاه انتشیار
آالیندگی ارتبط با سفرهای تجاری خجد تا ایزان  70درصد اع م کردهاند .کاه سفرهای کاری ای تجاند در تحقی اهیداف ESG
(احیط زیست اسئجشیت اجتماعی و اکمرانی) بنگاهها نق دا ته با د و به کاه ردپای کربن آنها نیز کمک کنید .قبیل از ییجع
همهگیری ادود یک پنجم سفرهای هجایی در اقتصادهای پیشرفته به سفرهای تجاری اختصاص دا ت .سیفرهای تجیاری در طیجل
همهگیری بیشتر از سایر گروههای اسافرتی هجایی آسیب دیدند و به پایینترین اد تاریخی خجد رسیدند .قیمتهای باالی نفت امکن
است انگیزه رکتهای هجاپیمایی را برای راهاندازی اسیرهای کماستفاده به دشیل کاه سفرهای تجاری کاه دهد .ااا بیرای بیه
اداکثر رساندن تأثیر دوشتها ایتجانند انعطافپذیری در تخصیخ اس پرواز (زاان ترک فرودگاه) فراهم کنند تا وقجع پیرواز ارواح
(کم اسافر) را به اداقل برسانند.
تاثیر :این اقدااا از اصرف  260هزار بشکه در روز نفت در کجتاه اد جلجگیری ایکند.
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راهکار دهم -استفاده بیشتر از وسایل نقلیه الکتریکی و کارامدتر
• تا پایان سال  2021ادود  8.4ایلیجن خجدروی اشکتریکی در اقتصادهای پیشرفته در جادهها تردد کردند و فروش این خجدروها به وییژه در اروپیا
دید هزینههای باتری در سالهای اخیر و همچنین امایت دوشتها همچنیان قیجی
رکجرد دا ت .تقاضا برای خجدروهای برقی به دشیل کاه
است .با این اال تنگناهای زنجیره تااین در رابطه با تااین نیمه هادیها اجاد اوشیه خجدرو و باتری و همچنین تجشید آنها فشارهایی را به بازار
وارد ایکنند .ااتماالم این تأثیرا در بلنداد نیز ااسا خجاهد د شذا اوشجیت کجتاه اد تسهیل هماهنگی شجستیکی برای تقجییت جرییان
تااین اجاد و شجازم و تجهیزا است به نحجی که اخت ال در برخی از بخ های زنجیره تأاین خجدرو تجسط بخ های تجشیدی با تاثیرپذیری
کمتر جبران جد.

• اوشجیت کجتاه اد اصجل اطمینان از تحجیل اجف سفار ا خجدرو به اصرف کنندگان است .در صجر ااکان سفار ا ناوگان امل و نقل
امکن است در اوشجیت قرار گیرند زیرا تأثیر آنها بر تعدیل تقاضای سجخت بیشتر از تعدیل اصرف خانجارهایی است که چندین خجدرو دارند.
• در رایط فعلی اقدااا انجام ده برای تسریع در پذیرش وسایل نقلیه اشکتریکی در آینده تأثیر پایداری خجاهد دا ت .به طیجر اشیابه وسیایل
نقلیه اتعارف جدید فروخته ده باید از نظر اصرف سجخت نیز کارآاد با ند .اهداف صرفه ججیی در اصرف سجخت و همچنین وضع ااشیا هایی
که وسایل نقلیه با آالیندگی باال را جریمه ایکنند برای پشتیبانی از بهبجد اصرف سجخت ضروری هستند .اجرای اقیررا اججیجد و اماییت از
آنها از طری کمپینهای آگاهیبخشی برای کسب دستاوردها در کجتاه اد از اهمیت برخجردارند.
تأثیر :با تکیه بر فروش اجرد انتظار خجدروهای برقی و کم اصرفتر در چهار ااه آینده از اصرف بی از  100هزار بشیکه در روز در روز نفیت در
کجتاه اد جلجگیری خجاهد د .اقدااا پایدار در زنجیره تااین و پشتیبانی سیاستی به تضمین صرفهججیی بیشتر نیز کمک خجاهد کرد.
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سایر اصالحات ساختاری موردنیاز
• عناصر این طرح  10احجری همراه با اص اا ساختاری ایتجاند به هدایت تقاضای نفت در اسیری پایدارتر در طجالنیاد کمک
کند .کاه اصرف نفت نباید یک اقدام اجقت باقی بماند .کاه پایدار نه تنها به انظجر بهبجد اانیت انرژی بلکیه بیرای اقابلیه بیا
تیییرا اقلیمی و کاه آشجدگی هجا نیز اطلجب و ضروری اسیت .دوشتهیا همیه ابزارهیای الزم را بیرای کیاه تقاضیای نفیت در
سالهای آینده در اختیار دارند که ایتجانند از ت شها برای تقجیت اانیت انرژی و دستیابی به اهداف ایاتی اقلیمیی پشیتیبانی کننید.
افظ آن دسته از عناصر این طرح  10اادهای که ججااع ایتجانند رااتتر با آنها سازگار یجند و اصیرفکنندگان بتجاننید آنهیا را در
عادا روزانه خجد انظجر کنند ایتجاند به کاه ر د تقاضای نفت فراتر از فصل اوج تقاضا کمک کند.
• ااا دوشتها نیز ایباید در اجرای طرحهای جایگزینی انرژی پاک تسریع کنند و استراتژیهای تجشید صفر خاشخ گازهای گلخانیهای را
تجسعه دهند .برای رسیدن به انتشار خاشخ صفر کربن تا سال  2050تقاضای نفت در اقتصیادهای پیشیرفته در سیال  2030بایید بیه
ایزان بی از  15ایلیجن بشکه در روز کمتر از رقم سال  2021با ید .بسییاری از اقیداااتی کیه انتقیال انیرژی پیاک در بخ هیای
اصرفکننده نفت را تسریع ایکنند طی دو تا سه سال آینده تأثیر ااشی بر اصرف نفت خجاهند دا ت .در همیین راسیتا اکنیجن بایید
تصمیماتی گرفته جد تا اهداف ازبجر احق جند .آژانس بیناشمللی انرژی اجمجعهای از اقدااا کلیدی را که ایتجاننید در یرایط
فعلی انجام جند تا تقاضای نفت را در ایاناد در اقتصادهای پیشرفته کاه دهند ناسایی و ارائه کرده است.
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اقدامات کلیدی
در راستای ضرور کاه اصرف جهانی نفت برای رسیدن به انتشار خاشخ صفر تا سال  2050انتظار ایرود اهد کیاه
نفت طی سالهای آینده با یم .در همین راستا اقدااا کلیدی الزم عبارتند از:

بیشیتر تقاضیای

• اولویتدهی به حمایت از تولید خودروهای الکتریکی و رفع انسداد زنجیره تامین

اکثر خجدروهای اشکتریکی جدید فروخته ده از هم اکنجن تا تابستان قب سفارش داده دهاند ااا ایتجان فروش را در ااهها و سیالهیای
بعدی با ارائه امایت هدفمند دوشت از فروش خجدرو و تجسعه زیرساختهای الزم افزای داد .پی بینی ای جد بر اسا سناریجی خیاشخ
صفر آژانس بیناشمللی انرژی تا سال  2050ایزان فروش خجدروهای برقی به  28ایلیجن دسیتگاه در سیال  2030در اقتصیادهای پیشیرفته
برسد که به اراتب بیشتر از تعداد  3.2ایلیجن دستگاه خجدرو برقی در سال  2021است .همچنیین پتانسییل زییادی بیرای افیزای فیروش
اتجبج های برقی و کاایجنهای باری اشکتریکی در کجتاهاد وججد دارد .تسریع در سیراایهگذاری بلنداید در ارتقیای تیابآوری عرضیه
ضمن کاه احدودیتهای زنجیره تااین برای نهادههای کلیدی الزم برای تجشید خجدروهای اشکتریکی بسیار اهم است.
• ارتقای استانداردهای مصرف سوخت برای وسایل نقلیه جادهای

فروش خجدروهای اشکتریکی در اال افزای است و استانداردهای بلندپروازانه اصرف سجخت و/یا انتشار  CO2در بسیاری از کشجرها وججد
دارد .با این اال فروش خجدروهای اسیبلند( )SUV’sنییز همچنیان در ایال افیزای اسیت و تقریبیام  10درصید از اصیرف نفیت را در
اقتصادهای پیشرفته تشکیل ایدهند .سیاستهای اقابله با افزای فروش این گجنه وسایل نقلیه  -اانند رایط خاص ثبت نیام و عیجارض
جادهای  -کلیدی برای دستیابی به پیشرفت کلی اقتصاد سجخت و صرفهججیی در اصرف نفت است .اصرف سیجخت کیاایجنهیا نییز بایید
بیشتر بهبجد یابد این سیاست اتی اگر بسیاری از اقدااا (اانند استفاده از دستگاههای آیرودیناایک نصیب یده در عقیب تریلرهیا بیرای
کاه نیروی کش ) با قیمت فعلی نفت اقرون به صرفه با ند همچنان بسیار اهم است.
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• تقویت عرضه سوختهای جایگزین
دسترسی به خجراک پایدار احدودیت کلیدی در زاینه اقدار بیجسجخت اجردنیاز برای ترکیب با فیرآوردههیای نفتیی بیدون آسییبرسیانی بیه
بازارهای اجاد غذایی است .ااا در عین اال پتانسیل افزای استفاده از ضایعا روغن خجراکی و چربی ایجانی بیرای تجشیید بییجدیزل بیا بیه
اداکثر رساندن تجشید صنعتی و جمع آوری اجاد اوشیه غیرخجراکی نیز وججد دارد .انتظار نمییرود سیجختهیای اصینجعی (ااننید هییدروژن و
آاجنیاک) در کجتاهاد اصرف نفت را به ایزان قابل تججهی کاه دهند ااا برنااههای تحقی و تجسعه باید تسریع جند تا به تنجع عرضه
در آینده کمک کنند .بر اسا سناریجی خاشخ کربن صفر آژانس بیناشمللی انرژی تا سال  2030سجختهای پاکتیر ایدود ییک شیم از
سجخت اجردنیاز امل و نقل جادهای اقتصادهای پیشرفته را تشکیل خجاهند داد سایر نیازها هم ارتبط با امل و نقل دریایی و هجایی است.

• تسریع در تعویض بویلرهای نفتی با پمپهای حرارتی ضمن اعمال ممنوعیت نصب موارد جدید
تنها در اقتصادهای پیشرفته ااروزه بی از  3.5ایلیجن بشکه نفت در روز برای گرمکردن انازل ایازههیا و ادارا و تیااین نییاز گرایایی و
راهاندازی اجتجرها در صنایع سبک اانند تجشید اجاد غذایی و آ اایدنی اا ین آال و اعدنی استفاده ای جد .بیشتر این کاربردها را ایتیجان
با پمپهای ارارتی و انرژیهای تجدیدپذیر جایگزین کرد .ایزان اصرف اشابه در اقتصادهای نجظهجر و کشجرهای در ایال تجسیعه ایدود
 5.5ایلیجن بشکه در روز است.
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• افزایش جمعآوری زبالههای پالستیکی ،استفاده مجدد و بازیافت
بسیاری از احصجال ساخته ده از پ ستیک "یکبار اصرف" هستند  -برخی به دالیل خجب (اانند برخی از شجازم پز کی) و برخی دیگر به
دشیل اطلجبیت (اانند بطریهای پ ستیکی کارد و چنگال و ظروف غذا) .اقداااتی که کاه این گروه احصجال را هدف قرار ایدهد تیأثیر
نسبتام کمی بر تقاضای نفت در کجتاهاد دارد ااا ایتجاند زاینه را برای کاه های بزرگتر فراهم کند و ازین طریی سیهم اهمیی در رفیع
اشکل سجءادیریت زباشههای پ ستیکی دا ته با د .از ااکانا بازیافت پ ستیک اجججد ایتجان بیرای افیزای نیرخ بازیافیت بیا پشیتیبانی
بیشتر از زیرساختهای ادیریت پسماند استفاده کرد .براورد ای جد که نرخ جمعآوری ضایعا پ ستیکی در اقتصادهای پیشرفته را اییتیجان
طی سالهای آتی همگام با افزای نرخ بازده و جایگزینی ساالنه ادود یک وااد درصد افزای داد که در این صجر بازیافت پ ستیک نییز
به نجبه خجد ایتجاند تقاضای نفت را کاه دهد.

انبع:
A 10-Point Plan to Cut Oil Use, International Energy Agency, March 2022
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