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LỜI GIỚI THIỆU CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Quý vị đang cầm trên tay bản Tóm tắt Báo
cáo Bền vững của Shell 2009. Bản Tóm tắt
này cho thấy những nỗ lực của chúng tôi
trong việc đáp ứng nhu cầu về năng lượng
một cách đúng đắn: đó là quan tâm đến
cộng đồng và môi trường.
Biến đổi khí hậu vẫn là một thách thức lớn trên
phạm vi toàn cầu. Lần đầu tiên, tại hội nghị
Copenhagen, các nước phát thải nhiều CO2
nhất đã công nhận sự cần thiết phải hành động
hướng đến một tương lai năng lượng mới với
hàm lượng carbon thấp. Shell sẽ tiếp tục hợp
tác với các chính phủ để giúp phát triển khung
chánh sách mà chúng tôi tin là thiết yếu trong
việc xác định một mức giá cho việc phát thải
khí CO2 để cho các công ty đầu tư vào hiệu suất
sử dụng năng lượng, các sản phẩm mới thải ít
CO2 và việc thu giữ và tồn trữ khí carbon (CCS).
Nhưng trong khi cùng làm việc để hướng đến
mục tiêu đó, chúng tôi cũng phải tập trung

CÁCH TIẾP CẬN PHÁT
TRIỂN BỀN VỮNG CỦA
CHÚNG TÔI
Các nguyên tắc kinh doanh, tiêu chuẩn về
môi trường và trách nhiệm của doanh
nghiệp với xã hội cùng với quản trị doanh
nghiệp của chúng tôi đều trợ giúp cho
cách tiếp cận phát triển bền vững của Tập
đoàn Shell.
Các Nguyên tắc Kinh doanh Chung của Shell
bao gồm những cam kết về phát triển bền
vững. Với chúng tôi, điều này có nghĩa là góp
phần đáp ứng những nhu cầu năng lượng
đang gia tăng của thế giới một cách có trách
nhiệm về mặt kinh tế, xã hội và môi trường.
Chúng tôi nhắm đến việc chia sẻ lợi nhuận và
giảm những tác động qua việc chọn lựa các
dự án đầu tư, cải thiện phương thức điều
hành hoạt động và đưa ra các sản phẩm tốt
hơn. Điều này đòi hỏi sự cân đối giữa các lợi
ích trước mắt và lâu dài, tích hợp những cân
nhắc về mặt môi trường và xã hội vào quá
trình ra quyết định kinh doanh.

mạnh mẽ vào những gì có thể thực hiện ngay
bây giờ.
Khí tự nhiên đốt cháy sạch hơn và kinh tế hơn
có thể vừa là cầu nối đến một tương lai năng
lượng carbon thấp vừa có vai trò trung tâm
trong tổ hợp năng lượng của tương lai. Việc
sản xuất khí tự nhiên của Shell đã liên tục tăng
trong nhiều năm qua và sẽ chiếm hơn phân nửa
tổng sản lượng năng lượng của chúng tôi vào
khoảng giữa năm 2012. Về thu giữ và tồn trữ khí
carbon, chúng tôi đang tham gia vào một số dự
án để phát triển công nghệ thiết yếu này.
Chúng tôi cũng đang giúp khách hàng sử dụng
ít năng lượng hơn bằng cách phát triển các loại
nhiên liệu và dầu nhớt tiên tiến. Nhiên liệu sinh
học có hàm lượng carbon thấp là một trong
những phương án thương mại có tính khả thi
nhất và cấp thời hơn để giảm phát thải khí CO2
từ nhiên liệu dùng trong giao thông. Đầu năm

Chúng tôi có những tiêu chuẩn bắt buộc hỗ
trợ cho các Nguyên tắc Kinh doanh của Tập
đoàn. Trong đó có nhiều tiêu chuẩn liên quan
tới phát triển bền vững, gồm Tiêu chuẩn Sức
khỏe, An toàn, An ninh và Môi trường (HSSE)
và Hoạt động Xã hội (SP). Trong năm 2009,
chúng tôi đã đưa hoạt động xã hội vào Cam
kết và Chính sách được cập nhật về HSSE và
giới thiệu Khung Quy tắc Kiểm soát của Shell
về HSSE & SP. Bộ quy tắc này giải thích rõ các
yêu cầu của chúng tôi về phương thức hoạt
động, kể cả cách thức làm việc với những
cộng đồng dân cư gần với các hoạt động của
chúng tôi.

2010, chúng tôi đã ký một bản ghi nhớ không
mang tính ràng buộc với Cosan để thành lập
một liên doanh tại Brazil sản xuất ethanol từ
mía đường, đây là loại nhiên liệu sinh học phát
thải ra ít CO2 nhất hiện nay.
Tôi tin rằng phát triển bền vững sẽ đạt hiệu quả
tốt nhất khi được tích hợp hoàn toàn vào các
quyết định kinh doanh của chúng tôi ngay từ
cơ hội đầu tiên. Kết quả hoạt động an toàn, môi
trường và trách nhiệm với xã hội nay đã có vị trí
gần trung tâm hơn trong các kế hoạch và quyết
định kinh doanh của chúng tôi.
Đó chính là vị trí mà phát triển bền vững cần
phải có để chúng tôi có thể đáp ứng những thử
thách phức tạp trước mắt một cách có hiệu quả
và trách nhiệm nhất.
Peter Voser
Tổng Giám Đốc Điều Hành

Ủy ban Trách nhiệm Doanh nghiệp và Xã hội
của Công ty Đại chúng Royal Dutch Shell
đánh giá các chính sách và hoạt động phát
triển bền vững của chúng tôi. Trách nhiệm
quản lý phát triển bền vững thuộc về Tổng
Giám đốc Điều hành và Hội đồng Quản trị của
Tập đoàn. Phát triển bền vững là một phần
trong các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh
doanh toàn diện và tưởng thưởng cho nhân
viên của Tập đoàn. Nó chiếm 20% Bảng điểm
Shell mà chúng tôi áp dụng để xác định các
khoản khen thưởng.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CHÚNG TÔI
TRONG NĂM 2009
Trong năm 2009, Shell đã bắt đầu khai thác
các dự án dầu khí lớn, đạt được nhiều tiến
bộ tốt trong các dự án khác và tiếp tục làm
việc để cải thiện hoạt động môi trường và
xã hội.

KẾT QUẢ KINH TẾ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG

 Thu nhập là 12,7 tỷ USD. Đầu tư vốn ròng trị giá
khoảng 29 tỷ USD sẽ giúp giữ vững hoạt động
kinh doanh của chúng tôi trong tương lai.


Chúng tôi đã đạt mức tai nạn thấp nhất trong
năm 2009, giảm 22% so với năm trước đó.


Chi 1,1 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển là
khoản chi lớn nhất trong ngành dầu khí, theo
các báo cáo hàng năm.

Đã bắt đầu sản xuất khí thiên nhiên hóa lỏng
tại nhà máy Sakhalin II (Shell có 27,5% cổ
phần) thuộc vùng Viễn Đông của Nga.

Đến cuối năm, sản lượng khai thác đã vượt
qua 1 triệu thùng dầu trong dự án nước sâu
Parque das Conchas (Shell chiếm 50% cổ
phần) ngoài khơi Brazil.

Một đơn vị mono-ethylene glycol (MEG) mới
đã bắt đầu đi vào sản xuất tại Singapore, đây
là một cột mốc chính đối với cụm phức hợp
hóa dầu phía Đông của Shell (Shell có 100%
cổ phần) đi vào hoạt động toàn bộ vào giữa
năm 2010.

Quá trình xây dựng đang tiến triển theo kế
hoạch với Pearl GTL (Shell chiếm 100% cổ
phần), là nhà máy khí hóa lỏng lớn nhất thế
giới và Qatargas 4 (Shell có 30% cổ phần),
một dự án LNG lớn.


Dự án mở rộng sản xuất dầu từ cát tại Canada
đã ghi nhận 43 triệu giờ làm việc không xảy ra
tai nạn mất ngày công – một kỷ lục đối với
Shell – trong khi đó Cụm phức hợp Hóa dầu
phía Đông của Shell tại Singapore đã đạt
được 38 triệu giờ.

Phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính (GHG)
trực tiếp từ các nhà máy do chúng tôi điều
hành là 67 triệu tấn CO2 quy đổi trong năm
2009, giảm 11% so với năm 2008 và thấp hơn
khoảng 35% so với mức so sánh năm 1990
của chúng tôi.

Chúng tôi đã tiếp tục thực hiện các chương
trình quản lý năng lượng dài hạn để cải thiện
hiệu suất năng lượng của mình.

Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ phát triển công
nghệ để thu giữ và tồn trữ CO2 dưới lòng đất
qua việc tham gia vào một số dự án mô hình.

Trung tâm Công nghệ Shell tại Amsterdam
(hình ở trang bên), thành lập tại Hà Lan, gần
như không phát thải CO2 ra môi trường.
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SHELL VÀ TƯƠNG LAI NĂNG LƯỢNG
Thế giới đang bắt đầu chuyển sang một tương
lai năng lượng mới, phát thải ít carbon hơn.
Nhưng phải cần vài thập kỷ mới đạt đến điều đó.
Hiện nay, Shell đang thực hiện các bước để giúp
xây dựng hệ thống năng lượng của ngày mai.
Đến năm 2050, thế giới sẽ có thêm hơn 2 tỷ
người nữa và nhu cầu năng lượng có thể sẽ gấp
đôi so với ngày nay. Đồng thời, phát thải khí gây
hiệu ứng nhà kính phải được giảm ít nhất phân
nửa nếu hành tinh này muốn tránh tác động của
biến đổi khí hậu lớn.
Trong tương lai, nền kinh tế của chúng ta sẽ được
cung cấp năng lượng bằng nhiều nguồn nhiên
liệu và năng lượng đa dạng hơn bao giờ hết.
Theo các kịch bản về năng lượng của Shell, đến
năm 2050, nhiên liệu sinh học, năng lượng gió,
mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác có
thể sẽ cung cấp đến 30% năng lượng của thế
giới. Khí thiên nhiên sẽ có vai trò ngày càng tăng.
Dầu mỏ, cũng như than đá, vẫn tiếp tục là nguồn
năng lượng quan trọng trong nhiều thập kỷ tới.
Nhưng chúng tôi kỳ vọng rằng nền công nghiệp,
xe ôtô và thiết bị gia dụng sẽ sử dụng năng lượng
hiệu quả hơn so với ngày nay.
Vì có nhiều dự án lớn của Shell sẽ đi vào sản xuất
trong những năm tới, cán cân trong danh mục
đầu tư của chúng tôi sẽ thay đổi. Vào khoảng
2012, khí thiên nhiên sẽ chiếm trên 50% tổng sản
lượng năng lượng của chúng tôi. Khí sạch hơn và
có hiệu suất năng lượng cao hơn so với than. Khí
sẽ phát thải CO2 ít hơn đến 70% so với than khi sử
dụng để tạo ra cùng lượng điện năng.
Nhiên liệu sinh học phát thải ít khí carbon sẽ có
vai trò ngày càng quan trọng trong nỗ lực của
chúng tôi làm giảm CO2 từ hỗn hợp nhiên liệu
giao thông. Chúng tôi cũng đang sản xuất các
sản phẩm giúp khách hàng thải ít CO2, chẳng hạn
như xăng và dầu diesel nhãn hiệu Shell FuelSave.
Trong năm 2009, chúng tôi đã tiếp tục đầu tư
phát triển các loại nhiên liệu và dầu nhớt tiên tiến
cũng như cải tiến các công nghệ làm giảm khí
thải. Trong hơn năm năm qua, chúng tôi đã chi 2
tỷ đô-la cho CCS và năng lượng thay thế, kể cả
nhiên liệu sinh học. Chúng tôi cũng đã tiếp tục
nỗ lực cải thiện hiệu suất năng lượng tại các nhà
máy lọc dầu và hóa chất của chúng tôi.
Việc xây dựng một tương lai năng lượng mới, phát
thải ít carbon đòi hỏi phải có thời gian. Không có
một giải pháp duy nhất. Nhưng thực hiện các
bước quyết định và tích cực ngay hôm nay sẽ giúp
thế giới đạt được điều đó nhanh hơn - và ít có tác
động đến môi trường hơn - vào ngày mai.

www.shell.com/scenarios

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức chung lớn nhất mà xã hội phải đối phó. Do suy
thoái, việc chuyển hướng sang sử dụng ít năng lượng hơn trong các doanh nghiệp và khách
hàng đã làm chậm tốc độ tăng của phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Khi qua thời kỳ suy
thoái và nhu cầu năng lượng tăng trở lại, thách thức sẽ là làm sao duy trì sử dụng năng lượng
hiệu quả hơn và quản lý phát thải khí CO2. Khung chính sách trên toàn cầu vẫn cần thiết, nhưng
có thể sẽ mất vài năm để xây dựng. Có nhiều công việc chúng tôi có thể thực hiện ngay bây giờ.
SÁU LỘ TRÌNH GIẢM KHÍ CO 2 CỦA CHÚNG TÔI

Trong năm 2008, chúng tôi đã xác định sáu lộ trình chính để theo đuổi trong nỗ lực làm giảm
CO2 và giúp đạt được một tương lai năng lượng phát thải ít carbon. Sau đây là tóm lược hoạt
động của chúng tôi trong năm 2009:
1. Tăng hiệu suất hoạt động.
Chúng tôi đã giới thiệu các chương trình dài hạn và đang đầu tư cải thiện hiệu suất sử dụng
năng lượng xuyên suốt các hoạt động và dự án của chúng tôi. Trong năm 2009, một số cơ sở
của chúng tôi có cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng nhưng một số khác bị giảm sút. Tất cả
các tòa nhà văn phòng mới của chúng tôi đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe
về hiệu suất sử dụng năng lượng.
2. Xây dựng khả năng bền vững về thu giữ và tồn trữ CO2 (CCS).
Chúng tôi đã tiếp tục tham gia vào một số các dự án mô hình để giúp thúc đẩy tiến bộ công
nghệ và hiểu biết về CCS bao gồm dự án mô hình kỹ thuật hiện đại nhất và lớn nhất của thế
giới tại Mongstad, Na Uy. Chúng tôi dự trù là sẽ thu giữ đến 100.000 tấn mỗi năm kể từ năm
2011. Chúng tôi cũng xác nhận là có tham gia vào dự án khí hóa lỏng Gordon (LNG - Shell sở
hữu 25% cổ phần) theo kế hoạch tại Úc, dự án này bao gồm công nghệ CCS thu giữ đến 4 triệu
tấn CO2 mỗi năm. Nếu tiến hành, dự án Quest theo đề xuất của chúng tôi tại Alberta, Canada
sẽ thu giữ và tồn trữ hơn 1 triệu tấn CO2 mỗi năm.
3. Tiếp tục nghiên cứu và phát triển công nghệ làm tăng hiệu suất và giảm phát thải
khí trong sản xuất hydrocarbon.
Chúng tôi đã chi 1,1 tỷ đô-la cho tất cả các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D). Chúng
tôi đã ký một hợp đồng lắp đặt công nghệ mới có tên là Cansolv tại một nhà máy điện chạy
than ở Wales, công nghệ này sử dụng hơi nước và hóa chất để thu giữ khí CO2 và sulphur
dioxide sau khi đốt. Dự tính sẽ hoàn tất trong năm 2011.
4. Phát triển các nguồn năng lượng phát thải ít CO2, gồm khí thiên nhiên và nhiên
liệu thải ít CO2.
Trong nhiều năm qua, Shell đã tăng cường sản xuất khí thiên nhiên. Từ năm 2012, chúng tôi sẽ
sản xuất khí đốt nhiều hơn dầu mỏ. Chúng tôi là một trong số các nhà cung cấp LNG lớn nhất thế
giới, giúp cung cấp khí đốt cho các doanh nghiệp và nhà ở trong các thành phố nằm cách xa các
mỏ khí. Chúng tôi là nhà phân phối lớn nhất thế giới về nhiên liệu sinh học dùng trong giao
thông với 9 tỷ lít đã bán trong năm 2009. Chúng tôi cũng đầu tư vào công nghệ mới và nghiên
cứu phát triển các loại nhiên liệu sinh học tiên tiến cho tương lai.
5. Quản lý nhu cầu năng lượng bằng cách phát triển thị trường cho sản phẩm và dịch
vụ giúp khách hàng sử dụng ít năng lượng hơn và phát thải ít CO2.
Trong năm 2009, chúng tôi đã tung ra sản phẩm Shell FuelSave, loại nhiên liệu hiệu quả nhất của chúng
tôi tính đến nay. Sử dụng nhiên liệu này có thể tiết kiệm đến 1 lít nhiên liệu cho mỗi thùng 50 lít. Chúng
tôi cũng tiếp tục phát triển và giới thiệu các loại dầu nhớt tiên tiến làm tăng hiệu suất sử dụng nhiên liệu.
6. Hợp tác với các chính phủ và ủng hộ sự cần thiết phải có quy định về CO2 hiệu quả hơn.
Qua tiếp cận với hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc tại Copenhagen, chúng tôi
đã vận động các chính phủ chính thông qua khung chính sách giúp các công ty phát triển kỹ
thuật cần thiết để giải quyết việc phát thải CO2. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ cơ chế dựa trên thị
trường, bao gồm mức giá toàn cầu cho CO2, điều này sẽ khuyến khích toàn ngành đầu tư vào
công nghệ CCS và các biện pháp hiệu quả về hiệu suất sử dụng năng lượng.

TÂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG
AN TOÀN
An toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.
Chúng tôi ghi nhận những thành quả về an
toàn được cải thiện đáng kể trong năm 2009.
Vài dự án xây dựng lớn của chúng tôi đã lập nên
những kỷ lục về an toàn và chúng tôi ghi nhận
mức tai nạn thấp nhất trong toàn công ty. Số tai
nạn đường bộ gây chết người đã giảm 55% so
với năm 2008. Nhưng chúng tôi hiểu rằng còn
nhiều việc cần phải thực hiện. Trong năm 2009,
có 20 người đã thiệt mạng trong khi làm việc
cho Shell (một nhân viên và 19 nhà thầu), hai

trong số đó là do tai nạn lao động. Chúng tôi đã
phát động 12 Quy định bắt buộc về Bảo vệ Tính
mạng Con người để củng cố nỗ lực phòng tránh
tai nạn nghiêm trọng hoặc chết người. Chúng
tôi sử dụng công nghệ gắn trong xe để theo dõi
hoạt động của hơn 20.000 tài xế tại Nga, Châu
Phi, Châu Mỹ Latin, Châu Á và các khu vực vùng
Trung Đông. Chúng tôi tiếp tục đầu tư cho an
toàn trong hoạt động, cải tiến thiết bị tại các cơ
sở khai thác thượng nguồn và tăng cường ổn
định ở các cơ sở hạ nguồn.

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Từ năm 1990, phát thải GHG đã giảm khoảng
35% trên cơ sở mức so sánh. Phát thải GHG từ
các nhà máy do chúng tôi điều hành là 67 triệu
tấn CO2 quy đổi trong năm 2009, giảm 11% so
với năm 2008. Điều này là do hiệu suất hoạt
động được cải tiến, nhu cầu về sản phẩm giảm
do suy thoái kinh tế, một phần do đóng cửa
khai thác tại Nigeria và bán một số cơ sở sản
xuất khác. Đốt khí đồng hành trong khai thác
thượng nguồn của chúng tôi chiếm khoảng
11% tổng lượng phát thải GHG trong năm 2009.

Tại Nigeria, tiến trình chấm dứt việc đốt khí
đồng hành liên tục ở các cơ sở khai thác đã bị
trở ngại do tình hình an ninh và đối tác chính
quyền của chúng tôi thiếu vốn. Chúng tôi hoạt
động tại một số vùng nhạy cảm về mặt môi
trường. Ở những địa bàn có giá trị đa dạng sinh
học cao, chúng tôi có những kế hoạch hành
động vì sự đa dạng sinh học cho các dự án mới
và dự án hiện có.

CÁC CỘNG ĐỒNG LÂN CẬN
Các dự án và cơ sở sản xuất của chúng tôi
thường hoạt động gần với cộng đồng. Chúng tôi
có phương thức áp dụng phổ biến toàn công ty,
đó là lắng nghe và đáp ứng những người láng
giềng. Các yêu cầu về hoạt động xã hội đề ra
những gì mà tất cả các cơ sở của chúng tôi phải
thực hiện để nâng cao kết quả trong lĩnh vực
này. Đó là phải sớm có kế hoạch hoạt động xã
hội, quản lý tái định cư và thực hiện thủ tục giải
quyết khiếu nại. Chúng tôi hợp tác với các cộng
đồng địa phương để chia sẻ lợi ích, bao gồm các

công việc và dịch vụ địa phương do chúng tôi
tạo ra. Trong năm 2009, chúng tôi đã chi hơn 13
tỷ đô-la cho sản phẩm và dịch vụ cung cấp bởi
các công ty thuộc sở hữu địa phương ở những
nước có thu nhập thấp và trung bình. Chúng
tôi cũng đã chi khoảng 132 triệu đô-la vào các
khoản đầu tư xã hội tự nguyện. Chúng tôi cũng
hỗ trợ các dự án phát triển cộng đồng, một
cách gián tiếp thông qua tổ chức độc lập Shell
Foundation, và một cách trực tiếp thông qua các
chương trình do các cơ sở của Shell thực hiện.

NIGERIA
Shell đã có mặt tại tại Nigeria hơn 50 năm qua,
lâu hơn bất kỳ một công ty năng lượng nào
khác. Hoạt động của chúng tôi ở đó đã đóng
góp khoảng 9% tổng sản lượng toàn cầu của
Shell trong năm 2009. Trong những năm gần
đây, bạo lực quân sự, sự phá hoại và trộm cắp
khí ngưng tụ dầu mỏ và khí thiên nhiên tại
vùng Châu thổ Nigeria đã làm gián đoạn
nghiêm trọng việc sản xuất dầu và khí. Điều này
gây ra tổn thất cho môi trường, làm chậm dự án
và cản trở sinh kế của người dân. Công nhân

làm việc trong khu vực khai thác phải chịu mối
đe dọa cao. Mặc dù có những thách thức về an
ninh nêu trên, công việc trong các dự án lớn
vẫn đang tiến hành. Nhà máy điện mới Afam VI
công suất 650 MW đã tăng sản lượng trong
năm 2009, trong khi đó, việc xây dựng tại
Gbaran-Ubie đã gần hoàn tất. Đây là dự án khí
lớn nhất đến nay của Nigeria. Cả hai dự án này
sẽ hỗ trợ nỗ lực của chính phủ tăng cường
nguồn cung cấp điện.

ĐÁP ỨNG NHU CẦU NĂNG LƯỢNG
NHIÊN LIỆU PHÁT ĐIỆN SẠCH HƠN
Shell sản xuất đủ khí thiên nhiên để cung cấp
điện năng cho 200 triệu hộ gia đình Châu Âu.
Đến năm 2012, khí sẽ chiếm hơn một nửa sản
xuất năng lượng của chúng tôi. Chúng tôi là
một trong các nhà cung cấp LNG lớn nhất thế
giới, điều này giúp chúng tôi vận chuyển khí
thiên nhiên đến các thành phố và thị trấn
không thể kết nối bằng ống dẫn dầu. Việc dự án
Sakhalin II tại Nga bắt đầu khai thác trong năm
2009 đã làm tăng đáng kể sản lượng LNG của
chúng tôi. Chúng tôi đã ra quyết định đầu tư

cuối cùng trong dự án Gorgon (Shell có 25% cổ
phần) tại Úc, dự án này sẽ sản xuất khoảng 15
triệu tấn LNG mỗi năm trong thời hạn khoảng
40 năm. Mỏ khí Ormen Lange tại Biển Na Uy,
trong đó Shell có 17% cổ phần, đáp ứng gần
20% nhu cầu về khí của Vương quốc Anh. Tại
Bắc Mỹ, việc sản xuất khí từ các cấu trúc địa
tầng khó khai thác đã tăng hơn 60% trong năm
2009. Quá trình xây dựng vẫn đang tiếp tục
trong dự án LNG tại Quatar và các dự án khí đốt
lớn khác tại Ireland và Nigeria.

TĂNG NGUỒN CUNG CẤP
Để đáp ứng nhu cầu dầu mỏ, chúng tôi đang
tăng cường sản xuất trong các môi trường khó
khai thác về mặt kỹ thuật. Chúng tôi đang tham
gia vào các dự án nước sâu trong vịnh Mexico
và ngoài khơi Brazil, Malaysia và Na Uy. Sản xuất
dầu từ cát tại Canada chiếm 2,5% tổng sản
lượng dầu và khí của chúng tôi trong năm 2009.
Từ năm 2011, quá trình mở rộng sẽ giúp tăng
sản lượng thêm 100.000 thùng dầu thô tổng
hợp mỗi ngày từ Dự án Dầu Cát Athabasca
(Shell chiếm 60% cổ phần). Khai thác nhiều hơn

từ các mỏ dầu hiện có là phương thức hiệu quả
để tăng cường sản xuất. Chúng tôi đã phát triển
các công nghệ thu hồi dầu mỏ tiên tiến và công
nghệ Shell Smart Fields® để tăng sản lượng.
Vùng Bắc Cực đang đưa ra nhiều cơ hội mới để
phát triển nguồn tài nguyên. Chúng tôi tin rằng
50 năm kinh nghiệm tại Alaska, Canada, Na Uy
và Nga đã giúp chúng tôi có những hiểu biết
sâu sắc về cách thức hoạt động có trách nhiệm
và an toàn trong các điều kiện tại Bắc cực và
cận Bắc cực.

VẬN TẢI BỀN VỮNG HƠN
Vận tải đường bộ là nguồn phát thải CO2 lớn. Chúng
tôi đang giúp khách hàng sử dụng ít năng lượng
hơn bằng cách giới thiệu các sản phẩm nhiên liệu
và dầu nhớt tiên tiến, khuyến khích lái xe tiết kiệm
nhiên liệu. Trong năm 2009, chúng tôi đã tung ra
sản phẩm Shell FuelSave tại Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ,
Malaysia, Singapore và Hong Kong. Sản phẩm này
sẽ được giới thiệu tại nhiều nước khác trong năm
2010. Shell FuelSave có thể giúp tiết kiệm đến 1
lít nhiên liệu cho mỗi thùng 50 lít. Hơn 150.000 tài
xế ở 13 quốc gia cũng đã đăng ký nhận các hướng

dẫn bí quyết trực tuyến về cách thức lái xe tiết kiệm
nhiên liệu hơn. Chúng tôi xem nhiên liệu sinh học
phát thải ít carbon là một trong những phương án
khả thi nhất về mặt thương mại để giảm phát thải
CO2 từ nhiên liệu sử dụng trong giao thông trong
hai thập niên tới. Chúng tôi đang làm việc để nâng
cao tính bền vững của nhiên liệu sinh học hiện có
bằng cách đưa vào các điều khoản phát triển bền
vững trong các hợp đồng mới và hợp đồng gia hạn
với các nhà cung cấp. Chúng tôi cũng giúp phát
triển các loại nhiên liệu sinh học cao cấp.

CẢI TIẾN ĐỂ CÓ CÁC SẢN PHẨM
TỐT HƠN
Sản xuất sản phẩm phát thải ít CO2 và tạo ra sản
phẩm từ chất thải là hai phương pháp mà Shell
đang cải tiến việc sử dụng năng lượng cho các
khách hàng công nghiệp và bán lẻ. Chúng tôi là
nhà cung cấp lớn nhất thế giới về nhựa đường
bitum, đây là loại chất kết dính và chống thấm
cho nhựa đường asphalt dùng để làm đường.
Sản phẩm Warm Asphalt Mixture (WAM) Foam
Technology™ của Shell có thể được trộn và thảm ở
mức đến 50ºC thấp hơn so với các quy trình truyền

thống, giảm năng lượng sử dụng và phát thải CO2
đến khoảng 30%. Shell Instapave Systems™ giúp
hạ thấp giá thành các con đường chịu mọi thời
tiết ở những nước đang phát triển bằng cách trộn
nhựa đường đặc biệt với đá dăm có sẵn tại địa
phương ở nhiệt độ môi trường. Chúng tôi còn sử
dụng sulphur tách ra từ xăng và diesel để sản xuất
các sản phẩm công nghiệp, như Shell Thiocrete™
sử dụng ít năng lượng hơn trong sản xuất xi măng
so với phương pháp sản xuất truyền thống.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUA HÀNH ĐỘNG

PHỔ BIẾN THÔNG ĐIỆP AN TOÀN
Cụm Phức hợp Hóa dầu phía Đông của Shell
(SEPC) tại Singapore - cơ sở đầu tư ngành
hóa dầu lớn nhất của Shell - đã ghi nhận
38 triệu giờ làm việc không tai nạn dẫn đến
nghỉ việc tính đến thời điểm tháng 11/2009.
Hơn 15.000 công nhân từ nhiều quốc gia và
nền văn hóa khác nhau đã tham gia lúc cao
điểm xây dựng hai nhà máy mới và điều
chỉnh khu nhà máy lọc dầu Bukom. Cụm
phức hợp này cung cấp hóa chất dầu mỏ
cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Phương thức sáng tạo trong huấn luyện về an
toàn của SEPC bao gồm các chiến dịch đa
ngôn ngữ sử dụng các poster và sân khấu có
kết hợp trình bày nhiều loại âm nhạc, kịch
câm, hoạt động và có sự tham gia của khán
giả. Do phần lớn công nhân sống xa gia đình,
đề tài trở về nhà an toàn đã giúp thúc đẩy
tinh thần trách nhiệm cá nhân để làm việc an
toàn. Chúng tôi cũng đã phát động chương
trình đào tạo cố vấn an toàn qua kinh nghiệm
thực tế hiện trường và học tập tại lớp.

TẬN DỤNG NƯỚC
Nhà máy lọc dầu Geelong của Shell nằm
trong khu vực hạn hán của Bang Victoria,
Úc và cung cấp một nửa nhiên liệu vận tải
cho bang này. Do không có mưa trong vài
năm qua, việc cung cấp nước trở thành
một vấn đề đối với cả nhà máy lọc dầu và
cơ quan cấp nước trong khu vực, Barwon
Water.

HỢP TÁC VỚI CÁC CỘNG ĐỒNG TẠI ALASKA
Tiềm năng phát triển của những nguồn tài
nguyên dầu và khí khổng lồ nằm ở ngoài
khơi Alaska hứa hẹn những lợi ích về kinh tế
và năng lượng cho các cộng đồng địa
phương, bang Alaska và Hoa Kỳ. Nhưng việc
phát triển hydrocarbon tại vùng biển
Beaufort và Chuchi cũng đem đến những
thách thức về kỹ thuật, môi trường và xã hội.
Tiếp xúc với các cộng đồng địa phương qua
các cuộc gặp gỡ thường xuyên đã giúp
chúng tôi hiểu được những quan ngại và nhu
cầu của họ, và đề xuất với họ cơ hội xem xét
cách thức họ có thể hưởng lợi từ các hoạt
động của chúng tôi.

Chúng tôi rút ra từ hiểu biết về môi trường
địa phương mà cư dân bản địa đã tích lũy qua
hàng ngàn năm. Chúng tôi sử dụng kỹ thuật
tiên tiến bao gồm thử nghiệm các máy bay
không người lái, tiêu hao ít nhiên liệu, ít ồn để
giúp theo dõi các chuyển động của các loại
động vật có vú sống dưới biển.
Cục Quản lý Khoáng chất Hoa Kỳ đã chấp
thuận các kế hoạch đã điều chỉnh của chúng
tôi về thăm dò dầu và khí ngoài khơi Alaska
trong năm 2010 và Cơ quan Bảo vệ Môi
trường Hoa Kỳ đã cấp các giấy phép về chất
lượng không khí chính yếu.

Shell và Baron Water đã phát triển một giải
pháp thay thế nước ngọt dùng trong quy
trình lọc dầu bằng nước tái tạo từ nhà máy
xử lý nước mới. Nước thải và nước cống từ
các khu vực lân cận sẽ được xử lý để cung
cấp nước có chất lượng công nghiệp cho
nhà máy lọc dầu và nước tưới tiêu cho các
khu đất thể thao của cộng đồng lân cận.
Nhà máy này sẽ tiết kiệm đến 2 tỷ lít nước
hiện đang sử dụng trong các quy trình lọc
dầu, làm tăng nguồn nước uống hiện có
lên 5% - đủ để cung cấp cho 10.000 hộ
gia đình.
Dự kiến nhà máy sẽ hoạt động vào năm
2012. Nhà máy sẽ được xây dựng, sở hữu
và vận hành bởi Barwon Water trên khu
đất gần nhà máy lọc dầu. Shell đóng góp
một nửa trong chi phí 90 triệu đô-la Úc,
phần còn lại do chính quyền và Barwon
Water góp.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN
PHÁT THẢI KHÍ GÂY HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH [A]
Triệu tấn CO2 quy đổi

Thực tế
Chỉ tiêu

120

ĐỐT KHÍ ĐỒNG HÀNH - THƯỢNG NGUỒN

CƯỜNG ĐỘ NĂNG LƯỢNG - THƯỢNG NGUỒN

Triệu tấn CO2 quy đổi

Tỷ Jun/tấn sản lượng

30

0.9

15

0.7

(TRỪ DẦU CÁT)

Vạch mốc 1990
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The baseline and target moves again in 2009 now that
Trong
năm 2009, phát thải GHG trực tiếp từ các
the French refinery impact has been completely removed
(1quarter
of data
was included
in 2008
number)
cơ
sở do
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đã giảm 11% so với

0.5
00

10

01

02

03

04

05

06

07

08

09

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Nhìn chung, việc khí đồng hành cháy lúc khai
thác và cháy liên tục đã giảm 70% kể từ năm
2001. Các chương trình nhằm chấm dứt khí
đồng hành cháy liên tục là nguyên nhân của một
nửa trong số giảm này, phần còn lại chủ yếu là
do giảm sản xuất tại Nigeria.

Trong năm 2009, các cơ sở khai thác thượng
nguồn đã cải thiện hiệu quả sử dụng năng
lượng. Những nỗ lực sử dụng năng lượng hiệu
quả hơn của chúng tôi một phần bị ảnh hưởng
bởi nhu cầu năng lượng tăng cao cho sản xuất
dầu và khí từ một số giếng khai thác đã lão hóa
và những nguồn khó khai thác.

CƯỜNG ĐỘ NĂNG LƯỢNG - DẦU CÁT

CƯỜNG ĐỘ NĂNG LƯỢNG – CÁC NHÀ MÁY LỌC DẦU

CƯỜNG ĐỘ NĂNG LƯỢNG – CÁC NHÀ MÁY HÓA CHẤT

Tỷ Jun/tấn sản lượng

Chỉ số Cường độ Năng lượng (EIITM)

Chỉ số Năng lượng Hoá chất (CEI)

10

105

105

5

95

95

năm 2008. Kết quả này do những cải tiến trong
thực hiện, giảm hoạt động trong các nhà máy
lọc dầu và sản xuất hóa chất, và đóng cửa các cơ
sở tại Nigeria.
[A] Chỉ tiêu và vạch mốc được điều chỉnh để phản ánh những thay
đổi của danh mục.

Phương pháp EII Solomon năm 2006
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Tại các cơ sở sản xuất dầu cát của chúng tôi ở
Canada, hiệu suất năng lượng vẫn tương đương
năm 2008. Những cải tiến về khai thác lại bị bù
trừ vì các xe tải cần nhiều dầu diesel hơn để di
chuyển khoảng đường xa hơn so với năm 2008
giữa khu vực mỏ và nhà máy chế biến.

Hiệu suất năng lượng tại các nhà máy lọc dầu đã
giảm trong năm 2009. Nhu cầu thấp do suy thoái
kinh tế khiến chúng tôi vận hành các nhà máy
lọc dầu không hết công suất, khiến hoạt động
kém hiệu quả hơn.

Hiệu suất năng lượng tại các nhà máy hóa chất
của chúng tôi đã tăng trong suốt năm 2009. Nhu
cầu về sản phẩm đã bắt đầu hồi phục trong năm
2009, điều này giúp các nhà máy chúng tôi hoạt
động hiệu quả hơn về cuối năm.

TRÀN DẦU

TRÀN DẦU

THƯƠNG TỔN – TẦN SUẤT SỐ SỰ CỐ PHẢI BÁO CÁO (TRCF)

Số lượng theo nghìn tấn

Bị phá hoại tại Nigeria
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Dầu tràn do bị phá hoại và trộm cắp tại Nigeria
đã tăng đáng kể trong năm 2009, với khối lượng
tràn chủ yếu là do hai vụ tràn dầu lớn. Tại mỏ
Odidi, khoảng 10.500 tấn dầu đã bị tràn do trộm
cắp dầu và một vụ tràn dầu khoảng 2.500 tấn do
phá hoại tại đường ống Trans Escravos.

ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI
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Trên mỗi triệu giờ làm việc
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Số lượng dầu tràn năm 2009 trong hoạt động
của chúng tôi là số thấp nhất đã ghi nhận đến
nay. Chúng tôi ước tính lại số lượng dầu tràn
năm 2008 để bao gồm kết quả điều tra hoàn tất
năm 2009. Việc điều tra liên quan đến một sự cố
vào tháng 11/2008 khiến 6.000 tấn dầu bị tràn.
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Mức tai nạn của chúng tôi trong năm 2009 đã giảm
22% so với năm 2008 và là mức thấp nhất đến nay.
Mức tai nạn đã giảm hơn 55% kể từ năm 2000.
Chúng tôi đã phát động 12 Quy định bắt buộc về
Bảo vệ Tính mạng Con người để đảm bảo mỗi nhân
viên và nhà thầu phải biết và thực hiện để phòng
tránh tai nạn nghiêm trọng hoặc chết người.

Đây là Tóm tắt Báo cáo Bền vững của Shell 2009. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào,
Báo cáo Bền vững của Shell 2009 có giá trị cuối cùng. Ngoài ra, trước khi đưa ra quyết định đầu
tư, vui lòng xem bản Báo cáo Hàng năm 2009 của Công ty Đại chúng Royal Dutch Shell và Mẫu
20-F cho năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2009 về những rủi ro liên quan tới đầu tư vào
Công ty Đại chúng Royal Dutch Shell.

