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  کاهش سرمایهگذاری شرکتهای نفتی در نواحی فالت قارهی آمریکا
از سال 2016با کاهش قیمت نفت از باالی
 100دالر به کمتر از  30دالر در هر بشــکه،
فعالیت بخش باالدســتی صنعت نفت جهان
در مناطقی که از هزینههای باالیی برخوردار
بودنــد ،روندی نزولی به خود گرفت .البته ،با
افزایش رکود شــدید اخیــر در تقاضای نفت
بهدلیل تاثیرات ناشــی از همهگیری بیماری
کرونــا بر اقتصــاد جهان ،این روند ،شــدت
بیشــتری یافت .بههمین منظور ،شرکتهای
نفتی نیز بیش از گذشــته سرمایهگذاریها،
هزینههــا و اهداف بلندمدت خود را در مورد
توســعهی صنعت نفت در نواحــی مختلف
بهویژه نواحی فراساحلی که تقریبا ۳۰درصد
کل تولیــد نفت جهان را بهخــود اختصاص
میدهد ،مورد ارزیابی قرار دادند ،بهطوریکه
حداقل طی ســالهای آتی بخش فزایندهای
از تولید جهانی نفت در این نواحی بهســوی
گزینههایــی با هزینههــای کمتر خواهد بود
چراکه نفت ارزان تولیدی توان پاســخگویی
به هزینههای جاری در نواحی فراســاحلی را
نخواهد داشت .در این میان ،فعالیت محدود
شرکتهای نفتی در آبهای ساحلی آمریکا
در خلیــج مکزیــک نیز جدا از این مشــکل
نبــوده بهطوریکه با توســعهی نفت شــیل
در این کشــور ،تعداد دکلهای فعال منطقه
طی چهار سال گذشته از  20دستگاه به 12
دســتگاه کاهش یافته و به کمترین تعداد از

سال  ۲۰۰۰تاکنون رسیده است.
بهعبارتی ،در خلیــج مکزیک که اصلیترین
محل تولید نفــت دریایــی ایاالتمتحدهی
آمریکا بهشــمار میرود ،ایــن روزها اخباری
چــون عقبنشــینی ،توقفموقــت و یا لغو
فعالیتهای توســعهای و تولیــد نفت ،زیاد
شــنیده میشــود .برای مثال ،شرکت نفتی
رویالداچشــل برنامهی خود بــرای تکمیل
پروژهی توســعهی میدان بزرگ نفتی جدید
بهنــام "وال" را تــا ســال ۲۰۲۱بــه تعویق
انداخته ،شرکت کانتیوم الالسی نیز که در
آبهای کمعمق به اســتخراج نفت مشغول
بوده از ماه آوریــل بهدلیل عدم توانایی برای
جبران هزینههای عملیاتی ،تمام تولید خود
را متوقف کرد .کاســموس انــرژی نیز اعالم
کرده بود که بخشــی از تولید خود در خلیج
مکزیک را طی ســه ماههی دوم سالجاری
متوقف خواهد کرد .بدیهی اســت در صورت
ادامــهی روند کنونی قیمتهــا و ورود نفت
مازاد اوپــک پالس به بازار ،فعالیت دکلهای
حفاری در این منطقه بیشــتر تحتتاثیر قرار
خواهنــد گرفت .این امــر در حالی رخ داده
است که تا قبل از آن بسیاری از شرکتهای
نفتی امیــدوار به عملیاتی شــدن انبوهی از
پروژههای جدیدی بودند که طی ســالهای
 2018-19مجــوز فعالیــت بــر روی آنها را
اخــذ کرده بودند .برای مثال ،شــرکت نفتی

اکســونموبیل بهدنبال توسعهی میدان نفتی
دریایی عظیمی در گویــان آمریکایجنوبی
بوده تا بتواند در آیندهی نزدیک نفت تولیدی
آن را به بــازار عرضه کند .بــا اینهمه حتی
اگر این شــرکتها با مشکالت زیادی روبررو
نشــوند ،بهدلیل کاهش درآمدها ،با موجی از
بازپرداخت بدهیها تحت فشار قرار خواهند
گرفت.
در این میان باید اشــاره کرد که این موضوع
تنها نفت فراســاحلی آمریکا را در بر نگرفته
و شــرایط در سراســر جهان چنین اســت.
چشمانداز منفی در مورد تولید نفت فراساحلی
در کشورهایی چون عربستانسعودی ،برزیل،
مکزیک و نــروژ که اتکای باالیــی به منابع
نفتی این نواحــی خود دارند ،نیز بیش از هر
زمان دیگر تحتتاثیر شرایط جدید بازار قرار
خواهند گرفت .همانگونه که پیش از شیوع
بیمــاری کرونا و پیامدهای آن ،رشــد تولید
دریایی نفــت در پایینترین نــرخ خود بود،
بهنظر میرسد این روند کماکان به مسیر خود
و با سرعتی بیشتر ادامه خواهد داد و صنعت
نفــت دریایی جهــان را تحتتاثیر خود قرار
خواهــد داد .البته ،از نگاهی دیگر این اعتقاد
وجود دارد که با کاهش ســرمایهگذاریها در
بخش باالدستی نفت ،پاسخگویی به بازار نیز
با چالش روبرو خواهد شد که تقویت قیمتها
نتیجهی آن خواهد بود.

توتال و کاهش   ۱۲میلیارد دالری درآمد آن
پاتریــک پویانــه ،مدیرعامل شــرکت نفتی  ۱۲میلیارد دالری مواجه شــده که این رقم صرفهجویی در هزینههای خود اعالم و در آن
توتال فرانســه اعالم کرد که بهدلیل سقوط حدود یکســوم بیشتر از برآورد دو ماه پیش کاهش درآمد حــدود  ۹میلیارد دالری را در
قیمت نفت ،درآمد شــرکت با کاهش حداقل آن است .توتال در ماه مارس طرحی را برای نتیجــهی بروز بحران در بازار نفت پیشبینی
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فنی
کوتاه

کرده بود .این امر باعث شده تا توتال ناچار به
کاهش بیشتری در هزینههای عملیاتی خود
شــود .مدیرعامل توتال در مــاه مارس اعالم
کــرده بود که این شــرکت کاهش هزینهای
بهمیزان بیش از  ۳میلیارد دالر را هدف قرار
داده اســت .لذا ،از مجموع  ۳/۳میلیارد دالر
کاهش هزینهها ۲/۵ ،میلیارد دالر آن مربوط
به بخش اکتشاف و تولید ۳۰۰ ،میلیون دالر
در بخشهای گاز ،نیرو و تجدیدپذیرها۳۰۰ ،
میلیــون دالر در تاسیســات پترو پاالیشــی
و  ۲۰۰میلیــون دالر در بخــش بازاریابی و
خدمــات خواهد بود .این شــرکت همچنین
 ۸۰۰میلیــون دالر صرفهجویــی هزینــهی
عملیاتــی در ســال  ۲۰۲۰را در مقایســه با
سال  ۲۰۱۹مورد هدف قرار داده در حالیکه

پیش از این بــرای صرفهجویی  ۳۰۰میلیون
دالری برنامهریــزی کرده بــود و همچنین
بازخرید حدود  ۲میلیارد دالر از سهام خود
را در ســال  2020مورد تجدیدنظر قرار داده
و حتی متوقــف میکند ،در حالیکه تاکنون
 ۵۰۰میلیــون دالر از آن را بازخریــد کرده
است .به گفتهی پویانه ،توتال قبال پیشبینی
کرده بود که قیمت نفت در سالجاری حدود
 ۶۰دالر در هر بشــکه خواهد بود اما حال که
در محدودهی  ۳۰دالر اســت ،این شــرکت
را بــا کاهش بیشــتری در درآمدها تا حدود
 12میلیارد دالر روبرو ســاخته که پوشــش
این کاهش درآمــد بهکمک کاهش هزینهها
اجتنابناپذیر است.
شــرکت توتال نیز مانند ســایر شرکتهای

بینالمللــی نفتی ،برنامههایی را برای کاهش
ســرمایهگذاری ۲۰درصدی در سال میالدی
جاری اعالم کرده اســت .البته پویانه اذعان
کــرد در راســتای حفظ زمیــن و پیروی از
توافقــات کنفرانــس پاریــس همچنــان به
توسعهی فعالیتش در بخش انرژیهای پاک
ادامه میدهــد .توتال ســرگرم برنامهریزی
پروژههای تجدیدپذیر جدیدی اســت که در
آیندهی نزدیک اعالم خواهد شــد .از طرفی،
توتال پس از موافقت با خرید تمامی ســهم
شرکت "تولو اویل" در یک میدان نفتی ،قصد
دارد یــک پروژهی تولیدی بــا ظرفیت ۲۳۰
هزار بشــکه در روز تا پایان ســال در اوگاندا
راهاندازی کند.

ادامهی کاهش تولید نفت اوپک
بر اســاس گزارش خبرگزاری رویترز ،تولید
نفت اوپک در ماه مه  2020بهطور متوســط
رقمی معادل  ۲۴/۷۷میلیون بشــکه در روز
بود که در مقایســه با ماه قبل از آن (آوریل)،
 5/91میلیون بشــکه در روز کمتر است و از
این نظر به پایینترین ســطح طی دو دههی
گذشته رسیده است .البته این کاهش تولید
نیز نتیجهی توافقــات همکاری میان اعضای
اوپک ،بهویژه عربســتان ســعودی بود که از
تولید خــود بهمیزان زیادی کاســتند و این
در حالی اســت که نیجریه و عراق هنوز برای
اجرای تعهد کاهش ســهمیهی تولید توافقی
خود در سازمان تعلل میکنند.
سیزده کشور عضو اوپک و متحدانش بهدلیل
شرایط بحرانی ناشی از کرونا و کاهش شدید
تقاضای جهانــی نفت در مــاه آوریل توافق
کردند تا با کاهــش تولید تا حدودی کاهش
شــدید قیمت نفت را جبــران کنند ،اگرچه
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برداشــته شــدن قرنطینهها و انتظار افزایش
تدریجی تقاضا باعث شــده تــا قیمت نفت
شــاخص برنت ( )Brentدریای شمال از رقم
کمتــر از  ۱۶دالر در هر بشــکه در اوایل ماه
آوریل به دو برابر در ماه مه افزایش یابد.
دانیل گربر ،مدیر اجرایی پترولجســتیکس
کــه صادرات نفت اوپــک را از طریق ردیابی
نفتکشها بررســی میکند گفت« :اوپک در
ماه می شــروع بزرگیداشت و تولید خود را
نســبت به ماه آوریل  ۵میلیون بشکه در روز
کاهش داد ،ولی هنوز تا اجرای کامل تعهدات
توافقی اعضا برای کاهش تولید راه زیادی در
پیــش دارد ».پس از گذشــت کمتر از چهار
هفته از امضای توافق کاهش تولید و عرضهی
نفت به بازار توســط اعضا و آغاز اجرای آن،
بسیاری از کشــورها همچنان به قراردادهای
خود با خریدارانشان پایبند هستند و کاهش
تولید خود را به سطحی که در مورد آن توافق

شــده ،نرســاندهاند .اوپک و متحدانش طی
ائتالفی بــا عنوان"اوپکپالس" توافق کردند
تا تولید خــود را در روز اول ماه مه تا میزان
 ۹/۷میلیون بشکه کاهش دهند .سهم اوپک
از این کاهش تولید که توســط  ۱۰عضو آن
نسبت به ســطح مبنای اکتبر  ۲۰۱۸اعمال
میشود ،برابر با  ۶/۰۸۴میلیون بشکه در روز
بوده اســت .در حالیکه تا روزهای پایانی ماه
مه رقمی بالغ بر ۴/۴۸میلیون بشــکه در روز
از ایــن کاهش تولید اجرایی شــد که برابر با
۷۴درصد تعهدات آن بوده است .همین مقدار
نیز،کمترین رقم از سال  ۲۰۰۲تاکنون بوده
است .البته ،بیشــترین کاهش تولید متعلق
به عربســتان ســعودی بود که در ماه آوریل
حجمی بالغ بر  11/7میلیون بشــکه در روز
تولید داشــت .انتظار میرود تولید نفت این
کشور در ماه ژوئن تا یک میلیون بشکه در روز
کاهش بیشتری داشته باشد و آن را به سطح
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 7/43ميليون بشــكه در روز برساند .امارات
متحدهیعربی و کویت هم بهشدت از توافق
حمایت میکنند و تولید خــود را در آوریل
تا حــد زیادی پایین آوردنــد و اعالم کردند
که ،هركــدام بهترتيب توليد روزانهی خود را
۱۰۰هزار و ۸۰هزار بشــكه ،مــازاد بر توافق
اوپكپالس كاهش خواهند داد .اما عراق که
کمترین تعهد کاهش تولید را در سال۲۰۱۹
داشت ،صادرات خود از جنوب را کاهش داده

ولی هنوز حجمی بالغ بر ۳۸درصد از تعهدات
خود را اجرایی نکرده اســت و مسئولین آن
کشــور دلیل آن را نیاز شدید به درآمدهای
نفتی برای رفع مشکالت حاد عراق طی بیش
از 30ســال جنگهای اخیر عنوان کردهاند.
نیجریــه نیز فقط ۱۹درصــد از تعهد خود را
اجرایی کرده اســت .ونزوئال و ایــران تولید
خود را در ماه می کاهــش دادند ولی تولید
نفت لیبی ثابت بوده اســت .هر سه کشور از

توافقنامهی کاهش تولید معاف هستند چون
تحریمهای آمریکا به اندازهی کافی تولید آنها
را محدود کرده است.
ميزان كاهش براي نيمهی دوم سال ۲۰۲۰در
حدود  ۷/۷ميليون بشــكه و براي سال۲۰۲۱
تا آوريل ۲۰۲۲در حدود  ۸/۵ميليون بشــكه
در روز خواهــد بود .اين توافق در راســتاي
تالش بــراي مقابله با اثرات شــيوع ويروس
كرونا حاصل شد.

هراس بازار نفت از تنشهای میان واشنگتن و پکن
در پــی باال گرفتــن تنش میــان چین و
ایاالتمتحدهی آمریکا بر ســر مســألهی
هنگکنگ که به وخامت بیشــتر رابطهی
بین این دو ابرقــدرت اقتصادی در جهان
منجر شــد ،روســیه نیز مجــددا آیندهی
توافق اوپکپــاس را همانند تجارب قبلی
زیر ســوال برده و موجب شد تا بازار نفت
مجــددا کاهش قیمت را در روزهای پایانی
مــاه مه تجربه کند .اگرچــه ،همچنان این
امیدواری بــه ادامهی کاهش عرضهی نفت
و افــت موجودی ذخایر نفتی آمریکا وجود
دارد کــه میتواند خبــر از بهبود احتمالی
تقاضا و پیشــگیری بیشتر کاهش قیمتها
در بازار دهد.
بنــا بــه گــزارش خبرگــزاری بلومبرگ،
معامالت نفت در حالی روز سهشــنبه 26
ماه مه ،برای نخســتین بار از ماه مارس به
قیمت هر بشکه  ۳۴دالر رسید که اوج ۱۱
هفتهای بهای آن بهشمار میآمد و مجددا
در نتیجهی ایجاد شــرایط فوق و گسترش
اخبار و پیامدهای ناشــی از آن ،قیمتها با
روندی کاهشی مواجه شدند.
همزمان ،با ســخنان وزیر انرژی روســیه،
الکســاندر نواک ،دربارهی تــوازن بازار در

ماههای ژوئن و ژوئیه و ادامهی کاهش ۱۴
تا  ۱۵میلیون بشکه در روز در تولید نفت،
خوشبینیهــا مجددا به آیندهی بازار نفت
بازگشــت .اگرچه وی گفت که« :روســیه
تصمیــم گرفته تا به بررســی مجدد ارقام
کاهــش تولید توافقــی در اوپکپالس در
شرایط جدید نیز بپردازد».
دیمیتری پسکوف ،سخنگوی کرملین ،نیز
اعالم کرد که« :روســیه پیــش از هرگونه
تصمیمگیــری جدید در ایــن مورد ،وقایع
بازار را کامال تجزیه و تحلیل خواهد کرد».
عــاوه بر این ،رویترز گــزارش کرده که با
نزدیکتر شدن به نشست بعدی اوپکپالس
کــه دو هفتهی دیگر ( ۹و ۱۰ژوئن) برگزار
میشــود ،حساســیت معاملهگران و بازار
بــر این مســأله افزایش پیدا کرده اســت.
بلومبرگ نیز با اشاره به توافق کاهش تولید
نزدیک به  ۱۰میلیون بشکهای اوپکپالس
از ابتدای ماه مه که باعث کاهش تنشها و
مشکالت بازار نفت شد ،به بخشی از توافق
اشاره کرده است که طبق آن میزان کاهش
تولید از مــاه ژوئیه بهتدریج کاهش خواهد
یافت.
در همیــن حال تیرهتر شــدن روابط میان

آمریکا و چین ،میتواند به اعمال تحریمهای
جدیدی از سوی ایاالتمتحدهی آمریکا در
راستای مسدودســازی داراییهای مقامات
و کســبوکارهای چینی منجر شــود .این
تنشها در پی تصویب "قانون جدید امنیت
ملی در هنگکنگ" توسط دولت چین باال
گرفته است.
کریســتین الگارد ،رئیس بانــک مرکزی
اروپــا ،دربارهی احتمال کوچکشــدن ۸
تا ۱۲درصدی اقتصاد حوزهی یورو اشــاره
کرده اســت که تاثیرات اقتصــادی کرونا
کماکان میتواند روی قیمت نفت تاثیرات
اساســی بگذارد .البته در ســایهی کاهش
قیمت نفت ،ســیگنالهای مثبت جدی نیز
وجود خواهد داشت .کاهش عرضه و بهبود
نســبی تقاضا در برخی کشــورها بهدنبال
کاهش محدودیتهای ناشی از کرونا باعث
شــده که قیمت نفتخام آمریــکا در ماه
مه ۸۰درصد افزایش پیــدا کند .نیجریه و
الجزایر نیز قیمتهای رســمی فروش نفت
خــود را افزایش دادهانــد ،چراکه معتقدند
بهدلیل شــرایط موجود در بازار مشتریان
حاضرند مبلغ بیشــتری را برای هر بشکه
نفت بپردازند.
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الزم به یادآوری اســت که ،بهای هر بشکه
نفتخام وســتتگزاساینترمدییت ()WTI
آمریــکا در آخریــن روز بــازار در ماه مه
معــادل  35/49بود که در مقایســه با روز
آخر ماه آوریل ( 18/84دالر در هر بشکه)
با افزایش  16/65دالری روبرو بوده اســت.
در همین دوره قیمت هر بشــکه نفتخام
برنت ( )Brentشــاخص بــازار اروپا نیز از

 25/27دالر در آخریــن روز بــازار در ماه
آوریل با افزایش  10/06دالر در هر بشــکه
بــه  35/33دالر در آخرین روز بازار در ماه
مه رسید .البته این انتظار وجود داشت که
با باز شــدن بازارها در اولین روز کاری در
ماه ژوئن ،ایــن دو بازار ارقام تعدیل زمانی
(اختالف ارزش بازاری) خود را همپوشانی
کنند .بههمین دلیل با بســته شــدن بازار

نفت در اروپا قیمت نفت خام برنت در روز
دوشــنبه ،اول ماه ژوئن ،بــا افزایش 2/99
دالر در هر بشکه به  38/32دالر و قیمت
هر بشــکه نفت خام شــاخص بازار آمریکا
( )WTIبا  0/50دالر کاهش در هر بشــکه
به  35/44دالر رسید.

هند نفت ارزانقیمت را در آمریکا ذخیره میکند
علیرغم فشار آمریکا بر خریداران نفت
ایران بهویژه کشورهای چین و هند و با
اشاره به این نکته که مقامات هند همواره
قیمتهای ارزان نفت را نجاتبخش اقتصاد
در حال توسعهی خود میدانند ،آمریکا به
هند قول همکاری در خصوص دسترسی به
نفت با قیمت مناسب داده است .بههمین
منظور ،دارمندرا پرادهان ،وزیر نفت هند،
گفت« :این کشور با بررسیهایی که در
ماههای اخیر انجام داده است ،تصمیم
گرفته تا بهدلیل محدودیت حجم ذخایر
استراتژیک نفتی خود (با ظرفیت حدود
 39میلیون بشکه) و پر بودن آنها ،نفت
ارزانقیمت آمریکا را نیز در تاسیسات
ذخیرهسازی در همان کشور مبدا ذخیره
کند ».این تصمیم هند شبیه اقدامی است
که استرالیا ماه گذشته انجام داد و اعالم
کرد با هدف استفاده از شرایط جاری در
بازار نفت ،از قیمت ارزان آن بهره میبرد
و ذخایر استراتژیک نفت خود را با خرید
نفتخام از آمریکا و ذخیرهسازی آن در
مخازن استراتژیک نفت آمریکا افزایش
خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،پرادهان
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گفت« :ما بهدنبال امکان ذخیرهسازی
بخشی از سرمایهگذاری خود در یک کشور
ثالث هستیم و اگر بتوانیم بخشی از این
نفت ارزانقیمت را در آمریکا نیز ذخیره
خواهیم کرد».
قیمت متوسط هر بشکه نفت در چند
ماههی اول سال 2020در مقایسه با
سال 2019با کاهش ۴۰درصدی روبرو
شده است و هندوستان و سایر کشورهای
نیازمند به نفت وارداتی در تالشند تا با
خرید و ذخیرهسازی آن ،از فرصتهای بازار
بهره ببرند .هرچند در طی چند هفتهی
منتهی به اوایل ماه ژوئن با تالش سازمان
کشورهای صادرکنندهی نفت و متحدانش
برای کاهش عرضه تا حدی قیمتهای نفت
افزایش داشته است.
دارمندرا پرادهان افزود« :هند سومین
مصرفکننده و واردکنندهی بزرگ نفت
در دنیاست و تا حاال  ۵/۳۳میلیون تن
از مخازن استراتژیک خود را در داخل پر
کرده و حدود  ۸/۵تا  ۹میلیون تن نفت نیز
بر روی نفتکشها در نواحی مختلف دنیا
مخصوصا در خلیجفارس ذخیره کرده است.
پاالیشگاههای هند نیز مخازن عملیاتی و

ظرفیت خالی خط لولههای انتقال خود
را با سوخت پاالیش شده و نفتخام پر
کردهاند».
پرادهان اضافه کرد« :حجم نفت ذخیره
شده در مجموع فقط حدود ۲۰درصد از
نیاز ساالنهی هند را تامین خواهد کرد و
از آنجا که هند بیش از ۸۰درصد مصرف
نفت خود را وارد میکند لذا ،این کشور
تصمیم گرفته است تا مخازن جدیدی
برای ذخیرهسازی استراتژیک خود بسازد
و ظرفیت آن را از  5/33میلیون تن به
 ۶/۵میلیون تن افزایش دهد و در این
راستا مایل به مشارکت با سرمایهگذاران
جهانی در ساخت این تاسیسات است».
تعطیلیهای گسترده و محدودیتهای
سفر برای مهار گسترش ویروس کرونا و
توقف بیشتر فعالیتهای اقتصادی در این
کشور موجب شد تا تقاضای سوخت هند
در آوریل تقریبا تا 50در صد کاهش یابد
و به پایینترین حد از سال  ۲۰۰۷برسد.
انتظار میرود که مصرف نفت این کشور
در ماه ژوئن به همان سطح در سال ۲۰۱۹
بازگردد.
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تالش پااليشگران آمريكايي براي واردات نفت عربستان و عرضهی داخلي آن
با از سر گيري مجدد فعاليتهاي اقتصادي
در آمريــكا در آغاز هفتــهی چهارم ماه مه
و افزایــش تقاضا بــراي فرآوردههاي بنزين
و ديزل ،فعالیت بیشــتر پاالیشگاههای آن
کشور برای پااليش نفت وارداتی از عربستان
نیز روند صعودی بهخــود گرفت تا بتوانند
به سود پااليشي بیشتری دست یابند .البته
آنچه مورد تاكيد اقتصاد آمريكا اســت ،آن
اســت كه توليد نفت داخلي در مقایســه با
واردات نفــت باید بيشــتر موردتوجه قرار
گيرد ،زیرا هزينههاي آن بهمراتب بهصرفهتر
اســت .طبق آمار منتشــر شــده توســط
گمرك آمريكا ،ميــزان واردات نفتخام از
عربســتان در دورهی زمانــي  ۶تا  ۲۰مه،
 12/7ميليون بشــكه بوده كه مقصد بيشتر

آن پااليشگاههاي مستقر در سواحل شرقي
آمريكا بوده اســت ،بهطوریکه  1/9ميليون
بشــكه از آن نیز به دو پااليشگاه كاليفرنيا
در سواحل غربي منتقل شده است .البته در
حال حاضر با توجه به آنكه عربستان تصميم
به كاهش توليد خود گرفته و پااليشــگران
آمريكايي نيــز به دالئلي اســتفاده از نفت
داخلي را بهصرفهتر ميبينند ،تصميم دارند
تــا از نفتخامهــاي توليد شــده در داخل
اســتفاده کنند و در پرداخــت هزینههای
باالی حملونقــل نیــز صرفهجویی کنند.
در ســالهاي اخير ،با افزایش تولید داخلی
نفت در آمریکا ،ميزان نفتخامهاي وارداتي
آن روند كاهشي داشــته است .با اینحال،
عربستان که ب ه امید کسب قیمتهای باالتر

نفت اقدام به ذخیرهسازی حجم زیادی نفت
بر روی نفتکشهای بزرگ کرده بود با بروز
آثــاری از کاهش روند صعــودی قیمتها،
اقدام به فــروش و رهاســازی نفت ذخیره
شــده در بازار و از جمله آمریکا کرد ،زیرا با
کاهش قیمتهای آتی ،ذخیرهسازی بیشتر
آن توجیهپذیر نبود و همین امر کاهش نرخ
حمل دریایی تا بازار آمریکا را برای عربستان
معقول جلوه میداد.
بر اســاس گــزارش ادارهی اطالعات انرژي
آمريكا ( ،)AEIميــزان واردات نفت آمریکا
از كشــورهاي عضو اوپك در سال ۲۰۱۹در
حدود 1/48ميليون بشــكه در روز بوده ،در
حاليكه اين رقم براي ســال  ۲۰۱۸حدود
 2/6ميليون بشكه در روز بوده است.

هماهنگي پوتین و پادشاه عربستان سعودی در مورد تولید نفت
کمتــر از دو هفته مانده به نشســت مهم
اوپکپالس ،رئیسجمهور روسیه ،والدیمیر
پوتین ،آخرین چهارشــنبه ماه مه در مورد
بازار نفت و لزوم همكاري نزديك روســیه
با عربســتان ،با محمد بن سلمان ،ولیعهد
عربســتان ســعودی ،تلفنــی گفتگو كرد.
عربستان ســعودی و روسیه دو عضو بزرگ
گروه موســوم به اوپکپالس هســتند كه
بههمراه ســاير اعضا بــر روي كاهش تولید
 ۷/۹میلیون بشــكه در روز بــرای ماههای
مــه و ژوئن توافــق كردهانــد .برنامهریزی
کاهــش تولید برای نیمهی دوم ســال نیز
در حدود  ۷/۷میلیون بشــکه در روز است،
اما شــاخصهای اقتصادی ،نااميدكننده و
هرگونه شکست در مبارزه با بیماری كرونا

میتوانــد موفقيت در تحقــق اين امر را به
تعويق بيندازد .اگرچه ،روسیه بهطور ضمنی
بار دیگر اعالم کرده که ممکن است بهدنبال
افزایش تولید نیز باشــد ،زیرا وزارت انرژی
آن کشــور در اواخر ماه مه و درســت یک
روز قبل از بیانیــهی فوق اعالم کرد انتظار
دارد بــازار نفت در ماههــای ژوئن یا ژوئیه
متعادل شــود و میزان مصرف افزایش پیدا
کنــد .در بیانیهی کرملین همچنین در این
خصوص آمده اســت كه :هــر دو طرف به
اهمیت تالشهای مشترک در دستیابی به
توافقهای اوپکپــاس در ماه آوریل برای
محدود کردن تولید نفت واقف هستند .هر
دو کشور توافق کردند که تولید خود را در
ماه مه و ماه پــس از آن روی  ۵/۸ميليون

بشــکه در روز ثابت نگه دارنــد .در مقابل،
عربســتان ســعودی موضع محتاطانهتری
اتخاذ و موافقت کرده اســت تا در ماه ژوئن
میزان یک میلیون بشــکه در روز از توليد
خود را عــاوه بر تعهد قبلی برای کمک به
سرعت بخشیدن به بهبود بازار کاهش دهد.
کشــورهای امارات و کویــت هم از کاهش
داوطلبانهی مازاد بر سهميه خبر دادهاند .از
ماه گذشته ،قيمت نفتخام روندي صعودي
در پيش گرفته است زیرا کشورهای بزرگ
مصرفکننده شــروع به کم کردن مقررات
قرنطینه کردهانــد و تولیدکنندگان نيز در
جهت کاهش ميزان عرضه گام برداشتهاند.
تحلیلگران ،معتقدند با توجه به تقويت بازار
در یک ماه گذشته ،ميزان تقاضا نيز بهبود

77

کوتاه

خواهد یافت و اين امر ميتواند مانع از تعهد
كامل روســيه به توافق اوپكپالس شــود.
یکی از اعضای اوپک نیز که نمیخواســت
نامش فاش شــود بیان داشــت با توجه به

شــيوع ويــروس كرونا و شــرايط بيثبات
اقتصادي در سراسر جهان ،هنوز زود است
كه در مورد نتايج نشســت آتي اوپكپالس
صحبت كــرد .کمیتهی نظارتی اوپکپالس

به ریاست عربستان ســعودی و روسیه در
روزهای 8-10ژوئن در کنفرانسی از طریق
راه دور و بهکمک اینترنت ( )Webinarبرای
بررسی شرایط بازار برگزار خواهد شد.

آغاز عملیات ساخت دومین خط لولهی انتقال گاز به چین توسط شرکت گازپروم
شـــرکــــت گــازپـــــروم ()Gazprom
روســیه کار طراحــی دومیــن خــط لوله
( )Power of Siberia-2را برای انتقال گاز به
برخی از نواحی پُرمصرف چین (بهویژه استان
زین زیانگ) در شــمالغرب ،از طریق خاک
کشور مغولستان آغاز کرد.
الکســی میلر ،مدیرعامل شــرکت گاز پروم،
اعــام کرد که ،ایــن خط لولــه میتواند به
منبع گازي در حال توســعهی شــركت در
شــبهجزیرهی یامال ( ،)Yamalدر شــمال
روســیه متصل شــود .شــرکت گازپروم از
دسامبر سال گذشته صادرات گاز را از طریق
خط لولهی  Siberia-1به چین با ظرفیت ۳۸
میلیارد مترمکعب در ســال آغاز کرد .البته،
در ابتدا میــزان گاز صادراتی بــا مقدار ۱۰
میلیون مترمکعب در روز شــروع شد که قرار
است در ســالهای آینده مقدار آن بهتدریج
ط لولهی  Siberia-1بهطول
افزایش یابد .خــ 
 ۲۲۰۰کیلومتر اســت که از دو میدان گازی
عظیم  Chayandinskoyeو  Kovyktaتغذیه
میکند .خط لولــهی  Siberia-1از مرز چین

در شــرق و نزدیکتر به پایتخت پکن و سایر
مراکز بزرگ تقاضا در شمالشرقی این کشور
عبور خواهد کرد.
برای اجرای پروژهی جدید ،شــرکت گازپروم
برنامهای را که قبــا برای خطلولهی جدید
مســیر غربی با ظرفیت انتقــال  ۳۰میلیارد
مترمکعب گاز در ســال ،که میتوانست وارد
شمالغربی چین در مرز با روسیه شود ،کنار
گذاشــته و در مقابل ،گزینــهای با ظرفیت
بیشــتر و تا  50میلیارد مترمکعب در ســال
را بــا طول حــدود  3000کیلومتر از طریق
مغولستان انتخاب کرده است.
رئیسجمهور روســیه ،والدیمیــر پوتین ،در
ســپتامبر ســال گذشته از شــرکت گازپروم
خواسته بود تا در مورد عملی بودن انتقال گاز از
طریق مغولستان به چین بررسیهایی را انجام
دهد .قرار است با تکمیل پروژه ،بهرهبرداری از
آن در اواخر سال ۲۰۳۰آغاز شود.
الزم به یادآوری اســت که روسیه و چین در
ادامهی اجــرای تفاهمنامــهی همکاریهای
استراتژیک و بلندمدت دوجانبه تا سقف400

میلیارد دالری که از ســال  2014بر سر آن
توافق کردند ،قرار اســت نســبت به احداث
یکی از بزرگترین پروژههای مهم انتقال گاز
طبیعی در جهان از روســیه بــه چین اقدام
کنند .اجرای پروژهی فوق برای روسیه از این
نظر مهم اســت که بــازار صادراتی گاز آن از
وابستگی شــدید به بازار مصرف اروپا رهایی
خواهــد یافت و بهعــاوه ،از این پس درآمد
تضمین شــدهی دیگری نیز بــا اجرای این
پروژه خواهد داشــت .برای چین نیز ،اجرای
این پروژه از آن جهت مهم اســت که به یک
منبع دیگر انرژی مطمئن و پاک دسترســی
خواهد یافــت .بهعالوه آنکــه ،از تهدیدها و
خطرات ناشــی از حضور ناوهــای آمریکا در
منطقهی شــرق آسیا و همچنین تحریمهای
ادارهی خزانهداری کل آمریکا رهایی خواهد
یافت .در حقیقت ،اجرای این پروژه برای هر
دو کشور چین و روسیه منافع مشترک زیادی
را بههمراه خواهد داشت و گفته میشود که
اجرای قرارداد فوق از هر نظر تضمین شده و
مورد توافق کلی دو طرف است.

تصميم كويت و عربستان براي تعطيلي ميدان مشترك  Al-Khafji
دو کشــور كويت و عربستان در نظر دارند تا
از اول ماه ژوئن توليد نفت از ميدان مشترك
 Al-Khafjiرا متوقف کنند .دو كشور ،توليد
از ميدان ياد شــده را كــه در يك منطقهی
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بيطــرف قــرار دارد ،بهتازگي شــروع كرده
بودند .اين منطقهی بيطرف شــامل ميدان
ساحلي  Wafraو فراساحلي  Al-Khafjiاست
كه در ماه آوريل در حدود  ۲۶۰هزار بشكه در

روز نفتخام توليد كرده كه ســهم هر كشور
از ميزان توليد۵۰ ،درصد بوده است .تعطيلي
ميدان  Al-Khafjiنشــانگر كاهش عرضهی
روزانه  ۱۴۰هزار بشــكه نفت در بازار است.
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گفته میشــود که ،کاهش تقاضای نفت در
بازار ،مهمترین عاملی است كه باعث كاهش
داوطلبانــهی توليد از ســوي تولیدکنندگان
مهم نفت در جهان بهویژه اعضای اوپک شده
اســت .پس از توقف فعالیــت تولید نفت از
میدان فوق در سال 2014بهدلیل اختالفنظر
در مدیریت آن بین دو کشور ،از دسامبر سال

گذشته ،عربستان و كويت مجددا تصميم به
شــروع توليد از ميدان  Al-Khafjiگرفتند.
البتــه ،تعطيلي ميــدان  Wafraبعيد بهنظر
ميرسد ،چراكه اين ميدان بهطور مستقيم به
پااليشــگاههاي كويت مربوط ميشود و براي
صادرات نيز با مشكلي مواجه نيست .كويت،
عربستان و كشورهاي عضو اوپكپالس در ماه

آوريل توافق کردند كه ميزان توليد روزانهی
خود را در ماههاي مــه و ژوئن بهميزان ۷/۹
ميليــون بشــكه در روز كاهــش دهند .قبال
مقرر شــده بود ميزان توليد نفت از منطقهی
بيطــرف بين كويت و عربســتان تــا پايان
ســال ۲۰۲۰به رقم  ۵۵۰هزار بشكه در روز
برسد.

کاهش ۲۱درصدی سرمایهگذاری شرکت رزنفت در سال ۲۰۲۰
ایگــور ســچین ،مدیرعامل شــرکت نفتی
رزنفت ( ،)Rosneftبزرگترین تولیدکنندهی
نفتخام در روسیه ،اعالم کرد که این شرکت
بنا بهدالیلی از جمله :شــرایط جــاری بازار
نفــت و توافق کاهش تولید توســط اعضای
اوپکپــاس ،در نظر دارد تا ســرمایهگذاری
خود را در بخش باالدستی نفت در سال۲۰۲۰
تا ۲۱درصد کاهش و به رقــم  ۷۵۰میلیارد
روبل (معــادل  10/3میلیــارد دالر) تقلیل
دهــد .وی افزود« :با وجود اوضاع بیســابقه
در بازارهای جهانــی کاال و نفت بهطور کلی
و بهعلت تصمیمات اتخاذ شده جهت کاهش
تولید ،میبایســت با انجــام صرفهجوییها،
اجرای بخشــی از هزینههای ســرمایهای را

بهینه کنیم ».وی همچنین خواستار حمایت
دولت از شرکت رزنفت در طول بحران جاری
شــده تا این شــرکت بتواند توان و موقعیت
خود را برای عرضهی مجدد هیدروکربنها به
بازار در ســالهای آتــی و پس از رفع بحران
کرونا حفظ کند .لذا ،در این رابطه خواســتار
تسهیل دسترسی به نقدینگی (پول) ،کاهش
تعرفههای حملونقل جهت همخوان بودن با
قیمتهای کنونی و بخششهای مالیاتی برای
شرکتهای خدماتی شد.
ســچین گفت« :اگر پرداختهــای مالیاتی
مرتبط با اکتشاف را بتوان برای دورههای آتی
به تعویق انداخت ،این مسأله در آینده جهت
غالب شــدن بر بحران ،بســیار کمککننده

خواهد بود ».مدیرعامل رزنفت همچنین در
مورد معیارهای اتخاذ شــده جهت پیشگیری
از شــیوع ویروس کرونا در پروژههای شرکت
گفت« :موقعیت ،کامال تحت کنترل است .ما
بهطور مداوم پروتکلها و دستورات بهداشتی
را رعایت کرده و تحت آن مشغول به فعالیت
هستیم ».وی افزود« :شرکت زمان شیفتها
را از  ۳۰به  ۹۰روز افزایش داده است».
تعدادی از پروژههای نفت و گازی روسیه ،از
جمله میدان  West Epasskoyeدر منطقهی
 Tyumenغرب ســیبری ،در هفتههای اخیر
شاهد شیوع ویروس کرونا بودهاند.

افزایش صادرات نفتخام ویتنام در ماه آوریل
ویتنام در ماه آوریل روزانه  ۱۰۳هزار بشکه
نفتخام صادر کرده اســت کــه ۹۲درصد
بیشــتر از ماه آوریل سال گذشــته بوده و
نسبت به ماه مارس سالجاری نیز ۷درصد
رشد نشــان میدهد .چین ،ژاپن و استرالیا
کشــورهای اصلی خریــدار نفتخام ویتنام
در مــاه آوریــل بودند .طــی دورهی چهار
ماههی اول ســالجاری مقدار کل صادرات

نفتخام ویتنام  ۷/۱میلیون تن بوده اســت
که ۲۴درصد رشد سالیانه را نشان میدهد
و عمدتا به چین ،تایلند و اســترالیا ارسال
شــده است .بخشی از تولید نفتخام ویتنام
به پاالیشــگاه  ۱۴۸هزار بشــکهای دونگ
کوات میرود و مازاد بر آن صادر میشــود.
این کشــور همچنین در مــاه آوریل ۹۱۴
هزار تــن نفتخــام وارد کرده اســت که

رشدی 10/3درصدی را طی یکسال نشان
میدهد .کویت ،مهمتریــن تامینکنندهی
نفتخام وارداتی ویتنام است .دلیل افزایش
واردات نفتخــام ویتنــام ،بهرهبــرداری از
پاالیشگاه  ۲۰۰هزار بشــکهای Nghi Son
اســت که فعالیت آن در اواخر سال۲۰۱۸
آغاز شــد .این پاالیشگاه بر اساس نفتخام
کویت بهعنوان خوراک طراحی شده است.
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کوتاه

کاهش میزان تولید نفتخام ونزوئال به کمتر از  ۵۰۰هزار بشکه در روز
گزارشــات شــرکت ملــی نفــت ونزوئال
( )PDVSAنشان میدهد که تولید نفتخام
این شرکت و شرکای آن از  ۶۲۰هزار بشکه
در روز در مــاه آوریل بــه روزانه  ۴۸۰هزار
بشــکه در  ۱۰روز اول ماه مه رسیده است.
بیشــترین کاهش میزان تولیــد در میدان
 ،Zuliaدر غرب ونزوئال و در ناحیهی کمربند
 Orinocoدر جنوب بوده کهدلیل آن قطعی
مکرر برق ،مشــکالت فنی ،وجود نشت در

لولهها ،نبود نیروی کار ،عدم وجود سوخت
دیزل برای وســائل نقلیه و قایقها و سرقت
مواد نفتی عنوان شــده است .میزان تولید
در میدان نفتی  Zuliaاز ۷۰هزار بشــکه در
روز در ماه آوریل بهطور متوسط به  ۲۰هزار
بشــکه در روز رسیده است و تولید از ۱۰۸
حلقه چاه متوقف شده است.
بــر اســاس گزارشهــای رســمیZulia ،
یکی از بزرگترین مناطــق تولیدکنندهی

نفــت ونزوئال اســت که میــزان تولید آن
در ســال ۱۹۹۹در حــدود  1/7میلیــون
بشــکه در روز بــوده اســت .از ابتدای ماه
مــه نیز بهرهبــرداری از چاههای دریاچهی
 Maracaiboبهدلیل عدم وجود روغنموتور
و روانکنندهها و ســوخت برای جابهجایی
قایقها با کاهش روبرو بوده است.

کاهش میزان تولید نفتخام ونزوئال به کمتر از  ۵۰۰هزار بشکه در روز
گزارشات شرکت ملی نفت ونزوئال ()PDVSA
نشان میدهد که تولید نفتخام این شرکت
و شــرکای آن از  ۶۲۰هزار بشکه در روز در
ماه آوریل به روزانه  ۴۸۰هزار بشــکه در ۱۰
روز اول ماه مه رسیده است .بیشترین کاهش
میزان تولید در میدان  ،Zuliaدر غرب ونزوئال
و در ناحیهی کمربنــد  Orinocoدر جنوب
بوده کهدلیل آن قطعی مکرر برق ،مشکالت

فنی ،وجود نشت در لولهها ،نبود نیروی کار،
عدم وجود سوخت دیزل برای وسائل نقلیه و
قایقها و سرقت مواد نفتی عنوان شده است.
میزان تولید در میدان نفتی  Zuliaاز ۷۰هزار
بشکه در روز در ماه آوریل بهطور متوسط به
 ۲۰هزار بشکه در روز رسیده است و تولید از
 ۱۰۸حلقه چاه متوقف شده است.
بر اســاس گزارشهای رسمی Zulia ،یکی از

بزرگترین مناطق تولیدکنندهی نفت ونزوئال
اســت که میزان تولید آن در سال ۱۹۹۹در
حدود  1/7میلیون بشــکه در روز بوده است.
از ابتــدای ماه مه نیز بهرهبرداری از چاههای
دریاچــهی  Maracaiboبهدلیــل عدم وجود
روغنموتور و روانکنندهها و ســوخت برای
جابهجایی قایقها با کاهش روبرو بوده است.

ادامهی عملیات اکتشاف در الجزایر
وزیر انرژی الجزایر ،محمد ارکاب ،در بیانیهای
در اوایل ماه مه ،توافقنامهای را تایید کرد که
در آن شــرکت  Occidental Petroleumکه
وابسته به شرکت فرانســوی توتال است ،به
کار خود با  Sonatrachبرای اکتشاف نفت در
حاشیهی حوضهی  Berkineاین کشور ادامه
میدهد.
به گفتهی منابع آگاه در صنعت نفت الجزایر،
شــرکت  Oxyاز طریق خرید شرکت آندارکو
( )Anadarkoو شــرکت خدماتــیAlgerian
 ، operationsصاحــب امتیــاز ۵/۲۴درصد
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ازحوضهی فوق شــده اســت .میــزان تولید
ناخالص نفت آن در سال ۲۰۱۸معادل ۳۲۰
هزار بشــکه در روز بوده است .این توافقنامه
شامل امتیاز اکتشــاف در بلوکهای  ۴۰۴و
 ۲۰۸در حوضهی فوق است.
شــرکت  OXYهمچنین اعالم کــرده که:
"رویکرد استراتژیک جدید" و "تعهد به ادامهی
فعالیتها در الجزایر" وجود خواهد داشت.
بــا اینحــال ،الجزایــر پیشبینی کســری
بودجهی ســال ۲۰۲۰خــود را افزایش داد و
به 10/4درصــد از تولید ناخالص داخلی این

کشور رساند که نسبت به پیشبینی قبلی با
رقم 7/2درصد ،کســری بودجهی این کشور
افزایش یافته اســت .علت اصلی این افزایش
کسری بودجه نیز ،کاهش درآمدهای نفت و
گاز الجزایر خواهد بود .همین امر مســئولین
کشــور را مجبور به بازنگری در سیاستهای
مالی خود ،از جمله کاهش هزینههای عمومی
و به تعویق انداختن برخی پروژ ههای اقتصادی
و اجتماعی برنامهریزیشده ،کرده است.

