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ادامهی مشکالت بودجهای شركت نفت كويت
از اواخر ســال ۲۰۱۵همزمان با کاهش
شــدید قیمت نفت در جهــان تاکنون
شــرکتهای نفتی بهویژه در کشورهای
مهــم صادرکنندهی نفت با مشــکالت
بودجهای و اجرای طرحهای توســعهای
صنعــت نفــت و عمرانی خــود روبرو
هســتند .با شیوع بیماری کرونا از اوایل
سالجاری ،این مشــکالت تشدید شد
بهطوریکــه حتی شــرکت نفت کویت
( )KPCدر آن کشور ثروتمند ،از كاهش
۲۵درصــدي بودجــهی خــود (معادل
هفت ميليــارد دالر) ،براي پنج ســال
آينــده خبر داد .این شــركت همچنین
اعالم كرده است که برنامهی كاهش در
بودجهی ســاالنه ،بر اهداف استراتژيك
شــرکت در ميانمدت تاثيري نخواهند
داشــت .اگرچه این شرکت پيش از اين
نيز كاهش ۱۸درصــدي در هزينههاي
عملياتي خود داشته است.
در ايــن ميــان ،انتظار مــيرود بهعلت
كاهــش توليد نفت بهدنبــال پيروي از

توافق كاهش توليد اوپكپالس ،بودجهی
دولت براي سالهای  ،۲۰۲۰-۲۱تا میزان
۲/۹ميليــارد دينار كويــت (۳۰ميليارد
دالر) كاهــش داشــته باشــد .درآمــد
پيشبيني شــدهی این کشــور از محل
صدور نفت و بر اســاس قيمت متوسط
۵۵دالر در هر بشــكه براي ســال مالی
 ۲۰۲۰-۲۱در حال حاضر ۱۴/۸ميليارد
دينار كويت است در حاليكه هزينههاي
پيشبيني شدهی آن ۲۲/۵ميليارد دينار
برآورد میشــود .بهعبارتی ،بهعلت عدم
ثبات بازارهای جهانی نفت از سال۲۰۱۶
همچنان قيمت سربهسري براي نفت در
بودجه و اقتصاد کشورهای صادرکنندهی
نفت حاصل نشــده و هر سال نسبت به
سال قبل مشکالت بیشتری را در اجرای
برنامههــای توســعهای و عمرانــی آنها
موجب شــده که برای سالهای پیشرو
نیــز ادامــه دارد .کویــت در بودجهی
ســالجاری خــود قیمت سربهســری
نفت صادراتــی را معادل ۸۶دالر در هر

بشــكه در نظــر گرفته که بــا توجه به
شــرایط نامعلوم تاثیر کرونا بر بازارهای
جهانی انرژی و بهویژه نفت ،دســتیابی
به این قیمت نهتنها بــرای کویت بلکه
برای بیشتر کشورها و شرکتهای مهم
صادرکنندهی نفت نیز امکانپذیر نیست.
توافــق اوپكپــاس مســتلزم كاهش
۲۳درصــدي از ســطح توليــد پايه در
اكتبر سال ۲۰۱۸است ،بهجز عربستان
سعودي و روسيه كه میزان تولید پایهی
آنها یكســان و معادل ۱۱ميليون بشكه
در روز توافق شده است .البته ،همچنان
توافق كاهش توليد ۹ميليون و ۷۰۰هزار
بشکه در ژوئيه نيز اجرا ميشود و پس از
آن به ۷ميليون و ۷۰۰هزار بشكه در روز
ميرسد .سهم نفت تولیدی كويت براي
ژوئيه۲/۱۷ ،ميليون بشــكه در روز است
که براي ادامهی ســال به ۲/۳۰ميليون
بشكه در روز افزايش خواهد یافت.

احتمال کاهش فعالیت پاالیشگاههای خاورمیانه
پاالیشــگاههای خاورمیانه اخیــرا و در پی
افزایش تقاضای فرآورده ،میزان تولید خود
را افزایش دادند ،اما بهدلیل افزایش قیمت
نفتخــام ،نگرانیهایــی پیرامــون کاهش
تولیــد آنها و کاهش عرضــه وجود دارد .از
طرفــی ،با توجه به توافــق و اعالم کاهش
تولید نفت از ســوی  ،OPECانتظار کاهش
تولید پاالیشگاههای نفت عربستان سعودی
نیز وجــود دارد .اطالعات بهدســت آمده

نشــان میدهد که بهدلیل کاهش تقاضای
فرآوردههــای نفتی و رونــد نزولی و منفی
حاشیهی سود ،بیشتر پاالیشگران از جمله
در عربســتان نیز متمایل بــه کاهش نرخ
مصرف خوراک نفتخام خود شدهاند.
آژانــس بینالمللــی انــرژی( )IEAنیز در
گزارش ماهانهی خود اشاره کرده است که
کاهش عرضهی نفتخام ،پاالیشــگران را با
چالشهایی روبرو خواهد کرد که حتی سود

ناشی از افزایش تقاضا را نیز تحتالشعاع قرار
خواهــد داد .در این گزارش همچنین آمده
است که کاهش تولید اوپکپالس منجر به
افزایش بهای نفتخام ترش و ســنگین نیز
شده است و در پی آن پاالیشگاههای پیچیده
نیز تقریبا همانند پاالیشگاههای سادهتر از
این موضوع متضرر میشوند ،چراکه تخفیف
قیمتی نفتخام سنگین بهعنوان خوراک و
حق مرغوبیت محصوالت ســبک تولید در

93

کوتاه

پاالیشــگاهها کمتر شدهاند .بههمین دلیل،
در پی اعالم افزایش قیمت نفتخام در ماه
ژوئیه ،پاالیشگاه  Sitraبحرین که اخیرا با
بهبود شــرایط اقتصادی نرخ خوراک خود
را تا ۹۰درصد ظرفیــت افزایش داده بود،
احتماال مجددا به نرخ فعالیت7۰-80درصد
قبلی تنزل خواهد داد.
در ادامهی شــیوع ویروس کرونا و کاهش
تقاضــا نیــز ،پاالیشــگاههای Yasref
عربســتان سعودی و  Jebel Aliدر امارات
متحدهعربی نیز نــرخ تولید خود را کاهش

دادهاند و انتظار میرود این روند در شرایط
جاری ادامه داشــته باشــد .البتــه در این
شرایط این انتظار نیز وجود دارد که نهتنها
پاالیشــگران منطقهی خاورمیانه به ِویژه در
خلیجفــارس بلکه هیچ پاالیشــگر دیگری
در جهان تولید خــود را افزایش ندهد .این
در حالی اســت که بیشــتر پاالیشگران بنا
بــه عادت همه ســاله و آمادگی خود برای
عرضهی هرچه بیشتر فرآورده در تعطیالت
تابســتانی (سه ماههی ســوم سال) نواحی
مصرف ،شــرایط خود را برای ورود به بازار

مهیا ســازند ،از جمله :پاالیشگاه Ruwais
در اوایل مــاه مه با تمامی ظرفیت خود که
مورد انتظار در نیمهی دوم سال بود ،شروع
بــه کار کرد .پاالیشــگاه  Rabighنیزدر
ماه مــه و پاالیشــگاه Sitraی بحرین نیز
در اوایــل ژوئن به مدار تولید بازگشــتند.
پاالیشگاه Mina al-Ahmadiکویت نیز
واحدهای سولفورزدایی خود را از اواخر ماه
مه بازگشایی کرد.

اعالم سهمیهی جدید نفتخام وارداتی توسط پاالیشگران چینی
وزارت بازرگاني چين بستهی سوم از برنامهی
ســهميهبندی شــدهی واردات نفتخام را
بهميــزان مجموعا ۲۶/۷۹ميليــون تن به
۱۶پااليشــگر واجد شرايط کشور اختصاص
داده و به آنها اعالم کــرد .وزارت بازرگاني
این کشــور مقدار فوق را که معادل حدود
۱۹۶/۳۷ميليون بشكه ســهميهی واردات
نفتخــام برای مجموعهی پاالیشــگاههای
موردنظر فــوق بوده در روز نهــم ژوئيه بر
اســاس برنامهی تنظیمی به ۱۵پااليشگاه
خصوصــي و يــك پااليشــگاه دولتــي
( ،)ChemChinaارسال كرده است .اين
سهمیهی تخصیصی بهطور قابلتوجهی به
پاالیشــگاههای موردنظر کمک خواهد کرد
تا کمبود خــوراک خود را جبــران كنند،
بهويژه پس از آنكه این وزارتخانه در ماه مه،

سهميهی واردات نفتخام در دومين گروه
تخصيصی را به ۱۳پااليشگاه ارسال نکرد.
در چيــن پااليشــگاههاي دولتي شــامل:
Sinopec، PetroChina، CNOOC
و  Sinochemاز نظــر حجــم واردات
نفت محدودیــت نداشــته و بهعبارتی ،به
ســهميهبندی جهــت واردات نفتخــام
نيــاز ندارنــد .اما ســاير پااليشــگاهها از
جمله پااليشــگاههاي خصوصــي و برخی
پاالیشــگاههای دولتــي ،جهــت واردات
نفتخــام نياز به اعالم ســهمیه از ســوی
دولت مرکزی دارند .با اجرای برنامهی فوق
و اجــرای ســهمیههای تخصيصي جديد،
ميزان نفتخام وارداتی تعیین شده توسط
۴۴پااليشــگاه واجد شــرايط را به مجموع
۱۷۹/۴۰ميليون تن در سال ۲۰۲۰ميرساند

كه ۹۹درصد سقف سهميهی ساالنهی آنها
محسوب ميشود .واردات ماهانهی نفتخام
پااليشــگاههای چین از ابتداي سالجاری
تاكنــون بهطور متوســط ۶/۱۴ميليون تن
بوده است ،عليرغم اينكه واردات در ماه مه
به باالترين ميزان ۱۸/۷۱ميليون تن رسيده
بود.
در ميــان ۴۴پااليشــگاه فوق ،پاالیشــگاه
( Fuhaichuangبــا نام قبلی Dragon
 ،)Aromaticsتنها شــركتي اســت كه
سهميهی كافي براي رسيدن به ۱۰۰درصد
سقف سهميهی ساالنهاش را دريافت نكرده
است .شركت  Baotaنیز خارج از فهرست
تخصيص ســهميه بود و تنها شركتي است
كه هیچ سهميهاي را در سال ۲۰۲۰دريافت
نكرده است.

آمادگي اوپك براي جلوگيري از ایجاد تنش مجدد در بازار نفت
تولیدکننــدگان نفت عضــو اوپكپالس و
همپيمانان آن به رهبري عربستانسعودي
و روسيه ،موفق شــدند تا از طريق كاهش
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بيسابقهی توليد نفت در شرایط حاد بازار ،اســت تا برای ثبات بهتر بــازار ،بر تولید و
قيمت آن را در طول چند ماه گذشــته به عرضهی نفت خود در بازار بیفزاید.
دو برابر افزایش دهند و هماکنون نیز آماده از طرفــی ،بهدنبــال برداشــته شــدن
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محدوديتهاي شیوع ویروس كرونا و بهبود
تقاضا ،توليدكنندگان عمدهی نفت نیز قصد
دارند تا توليد نفــت خود را به مقداری که
ثبات بازار را حفظ کنــد ،افزایش دهند .با
اینحــال اگرچه ،موج دوم شــيوع ويروس
كرونا تهديد ديگري براي کاهش شدید در
میزان مصرف جهانی نفت اســت ،در عين
حــال از دور اول شــیوع کرونــا (و کاهش
تقاضا و مصرف) ،حجم زیادی بالغ بر صدها
میلیون بشــکه که بهســمت ذخیرهسازی
شناور و خشکی روانه شده بودند ،همچنان
بدون تقاضا در این مخازن نگهداری شده و
محبوس هســتند .اگر اوپكپالس با بهبود
شــرایط بازار ،اقدام به افزايش عرضه كند،
ممكن است قيمتها بار ديگر سقوط كنند.
اما در جلسهی مجازی که در روز ۱۵ژوئيه
کمیتهی نظارتی اوپــک برگزار کرد ،مقرر
شد تا اقداماتي جهت ايجاد تعادل در بازار را
بررسی كنند .از آنجا که اوپک بیشتر نگران
اثر منفی موج دوم ویــروس کرونا و تداوم
روند افزایش ســطح ذخیرهسازیهای نفت

است ،لذا ،تصمیم گرفت تا ذخیرهسازیها
را در حــد میانگین پنج ســاله یــا کمتر
از آن حفــظ کنــد .در ســناریوی کنونی،
اوپــک پیشبینی کرده اســت که ســطح
ذخیرهســازی کشــورهای عضو ســازمان
توسعه و همکاریهای اقتصادی ()OECD
حجمی حدود ۱۰۴میلیون بشــکه کمتر از
سطح میانگین ذخیرهسازی پنج سالهی این
سازمان تا پایان سال ۲۰۲۰خواهد بود.
بدون شــک با بهبود تقاضا ،تمايل اعضا به
گزينهی افزايش توليد بيشــتر ميشود .در
روســيه ،تاثيرگذارترين عضو غيراوپك اين
اتحاد ،شــركتهاي بزرگ نفتــي در حال
آمادگي بــراي افزايش توليــد در ماه اوت
هســتند .در اوایل ژوئیه نمایندهی روسيه
در اوپکپالس نیز اعالم کرده بود که هنوز
هيچ تصميمي براي افزايش توليد توســط
این کشور اتخاذ نشده است و تاكيد كرد كه
بهتر اســت تا اوپكپالس بر سر تصميمات
پيشين خود باقي بماند .اوپکپالس انتظار
دارد پس از افت روزانه ۹میلیون بشــکهای

نفت در سالجاری ،تقاضای نفت ۷میلیون
بشــکه در روز بهبود یابد .اوپک قصد دارد
در سال ۲۰۲۱ســطح تولید کنونی خود را
۶میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
 ،Bob McNallyبنيانگــذار Rapidan
 Energy Groupو يكي از مقامات اسبق كاخ
سفيد نیز گفت :اوپكپالس ميتواند بدون
لطمه به بــازار و در چارچوب افزايشهاي
برنامهريزي شــدهی خود ،پيــش برود .در
صورت تــداوم فعاليتهــاي اقتصادي ،در
ســه ماههی ســوم ،تقاضاي جهاني حدود
۱۸درصد افزايش مييابد و به ۹۵/۷ميليون
بشكه در روز خواهد رسید ،كه اين موضوع
منجــر خواهد شــد تــا مقداري از فشــار
موجودي ذخاير ،به مقدار ۵/۶ميليون بشكه
در روز ،كم شــود .وي افزود :محاســبات،
حاكي از كمبودهاي شديد نفت در بازار در
سه ماههی ســوم و چهارم سال هستند و
بنابراين بــازار میتواند اين افزايش توليدها
را بهخوبي مديريتكند.

تصمیم شرکت ملی نفت لیبی و   Eniایتالیا برای توسعهی ميدان فراساحلی Bouri
شــركت نفــت  Eniايتاليا و شــركت ملي
نفت ليبي در حال بررســي پروژهاي جهت
توســعهی ميدان مهم نفتي در سواحل آن
(میدان  )Bouriاست .به گفتهی مدیرعامل
 ،Eniدر حال حاضر این دو شرکت در حال
ارزيابي چگونگی توســعهی بيشتر با هدف
حداكثرســازي پتانســيل ميدان فوق که
در آبهای نواحي توســعهنيافتهی غرب و
شمال لیبی واقع شده ،هستند .اين موضوع
پــس از مالقات مديرعامل  Eniبا مشــاور
رياســتجمهوري دولت ليبي و مديرعامل
شرکت ملی نفت لیبی مطرح شد.

الزم به یادآوری اســت که ميادين دريايي
ليبــي تقريبا تنها منبع صــادرات نفت اين
كشور هستند .ميدان  Bouriدر عمق ۱۴۵
تا ۱۸۳متري ســاحل لیبــی در مديترانه
قرار دارد .در اولين پــروژهی تولید نفت از
بستر دريا در ســواحل ليبي ،ميدان نفتي
 Bouriدر ســال ۱۹۸۸بهکمک دو سكوي
توليدي ،يك نفتکش شــناور ذخیرهســاز
و كشــتي تخليهی بار ،تولیــد خود را آغاز
کرد .این ميدان در بلــوك  NC -۴۱واقع
شده است كه شامل يك مخزن نفتي و دو
مخزن گازي اســت و در ابتــدا برای توليد

روزانه حجمی بالغ بر حدود ۱۵۰هزار بشكه
نفت طراحي شــده بود .این ميدان توسط
شرکت  Eniاداره ميشود و ۳۰درصد سهام
آن را در مشاركت با شرکت ملی نفت لیبی
دارا میباشــد .ليبي در حــال حاضر روزانه
حجمی بالغ بر ۱۰۰هزار بشكه نفتخام از
این میــدان توليد ميكند كه کاهش تولید
آن نیز به علت کاهــش فعالیت بندر نفتي
مرتبط با این میدان توسط گروههاي نظامي
تحت كنترل ارتش ملي ليبي است.
ميدان  Farwahنیــز از دیگر میادین نفتی
مهم در آبهای ســاحلی این کشور است.
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شرکت  Eniمهمترین شــركت بينالمللي
توليدكنندهی نفت و گاز است که در ليبي

فعالیت میکند .جايي كــه در حال حاضر معادل نفت ،گاز ،از طريق خط لوله به اروپا
حجمــی بالغ بــر ۱۷۰هزار بشــكه در روز عرضه ميشود.

تغییرات قوانین زیستمحیطی و تعطيلي چهار سكوي دريايي Petrobras
شــركت نفت دولتي برزيــل،Petrobras ،
اعــام كرد كــه از اوایل مــاه ژوئیه توقف
فعالیت سكوي P-12در ميدان Linguado
را آغاز كرده اســت .این سکو بر روی اولین
میــدان از مجموعهی چهار ميــدان نفتی
توليد دريايي آن شــرکت است که قرار بود
فعالیت آن در نيمــهی دوم ۲۰۲۰متوقف
شــود .آژانس ملــي نفت برزیــل (،)ANP
موسســهی تنظيم مقررات محيطزيســتي
فــدرال  IBAMAو نيــروي دريايي برزيل
توقف فعالیت ســکوی فوق را كــه از نوع
پایه ثابت اســت ،تاييــد كردهاند .عالوه بر
آن ،فعالیــت ســكوهاي  P-07و  P-15در
حوضــهی  Camposنیز کــه کار توليد و
ذخيرهسازی شــناور نفت بهصورت FPSO
 Piranemaرا انجــام میدهند و همچنین
فعالیت كشــتي ذخیرهســازی شــناور در

حوضــهی Sergipe-Alagoasرا تــا پایان
سالجاري متوقف کند.
طبق برنامه ،قرار است اين سكوها در حراج
ي كــه متعاقبا در مــاه ژوئيه برگزار
عموم 
ميشــود ،بهفروش برســند .انتظار ميرود
كه مياديــن دريايي برزيل تا ســال۲۰۲۵
به مجموعهای شــامل  ۹۶واحد تاسيسات
مجــزا مشــتمل بــر ۱۰مرکــز  FPSOيا
۱۲ ،FSOواحد توليد شــناور و ۷۴سكوي
ثابت ،تغییر یابد .شــرکت نفت Petrobras
همچنين برنامههايــي جهت توقف فعالیت
۱۸ســكو (تحت برنامهی سرمايهگذاري در
ســالهای ۲۰۲۰تــا  ،)۲۰۲۴تعيين كرده
است.
تاكنون آژانــس ملی نفت برزیل برنامههاي
بستن ســكوهاي دريايي را براي  ۱۹مرکز
تاسیســاتی مجزا ،تاييد كــرده و همزمان

در حــال ارزيابي پنج درخواســت ديگر در
این زمینه اســت .حجم زياد تعطيليهاي
برنامهريزي شده ،منجر به افزايش نگراني در
برزيل شده است ،چراكه نياز است تا قوانين
و مقررات در این خصوص نیز بهروزرســاني
شــوند .از سال ۱۹۹۷كه اين كشور توليد و
اكتشــاف نفت را به بخش خصوصي سپرد،
قوانين و مقررات ،بهروزرســاني نشــدهاند.
 ANPپيشنويســي از مقــررات و الزامات
جديد را منتشر كرده بود اما شیوع ويروس
كرونا و مقــررات فاصلهگــذاري اجتماعي
باعث شــد تا قانونگذاران مجبور باشند در
جلسهاي عمومي در مورد معيارهاي جديد
بحث كنند ANP .انتظار دارد كه جلسهی
عمومي را پيش از پايان ۲۰۲۰برگزار كند.

پیشبینی افزایش بهای  ۴دالری هر بشکه نفتخام در نیمهی دوم سال
ادارهی اطالعات انــرژی آمریکا ( ،)EIAدر
گــزارش ماهانهی خود کــه در اوایل ژوئیه
منتشر کرده است ،اشــاره کرده که در پی
کاهش عرضهی نفت از ســوی اوپکپالس
و افزایش تقاضای ناشــی از برداشتهشدن
بخشی از محدودیتهای منطقهای مرتبط
با شــیوع ویــروس کرونا ،افزایــش بهای
نفتخام بهمیزان ۴دالر به ازای هر بشکه را
برای نیمهی دوم سال ۲۰۲۰و ۲دالر در هر
بشکه را برای سال آتی ،پیشبینی میکند.
بدین ترتیب ،متوســط بهای نفت برنت در
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مقایســه با سال۶۴/۳۷( ۲۰۱۹دالر به ازای
هر بشکه) ،در سال ۲۰۲۰به رقم۴۰/۵۰دالر
و در ســال ۲۰۲۱نیز برابر با ۴۹/۷۰دالر به
ازای هــر بشــکه تخمین زده اســت .این
موسســه انتظار دارد بهای نفتخام WTI
نیز در مقایسه با سال ۲۰۱۹که ۵۷/۰۲دالر
به ازای هر بشــکه بــوده ،بــا کاهش ،در
ســال ۲۰۲۰برابــر ۳۷/۵۵دالر به ازای هر
بشکه و در ســال ۲۰۲۱نیز ۴۵ /۷۰دالر به
ازای هر بشکه باشد .این موسسه همچنین
چشــمانداز خود در مورد میزان تولید نفت

ایاالتمتحدهی آمریکا را کمی افزایش داده
و انتظار دارد در ســال ۲۰۲۰متوسط تولید
این کشــور ۱۱/۶۳میلیون بشــکه در روز
(۷۰هزار بشــکه در روز بیشتر از پیشبینی
ماه ژوئن) و در سال ۲۰۲۱نیز ۱۱/۰۱میلیون
بشکه در روز (۱۷۰هزار بشکه در روز بیشتر
از آخرین ماه ســال )۲۰۲۰باشــد و از ماه
ژوئیهی ۲۰۲۱به کمتر از ۱۰/۹۰۷میلیون
بشکه در روز برسد .این اداره کاهش میزان
تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۰را معادل
۸/۱۵میلیون بشکه در روز برآورد کرده که
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در ماه گذشــته این میــزان ۸/۳۴میلیون
بشــکه در روز بود .در مجمــوع نیزEIA ،
انتظار دارد متوســط تقاضای جهانی نفت
در سال ۲۰۲۰برابر ۸۹/۹۲میلیون بشکه در
روز و در سال ۲۰۲۱بهمیزان ۹۹/۸۸میلیون
بشکه در روز باشد ،در حالیکه این رقم در
ســال ۲۰۱۹برابر با ۱۰۱/۰۴میلیون بشکه
در روز بوده است.

بــر اســاس بــرآورد ادارهی  EIAآمریکا،
میــزان تقاضای جهانی نفــت در ماه ژوئن
و در مقایســه با آوریل ،در پی ازســرگیری
فعالیتهای اقتصادی پس از برداشته شدن
محدودیتها ،بهمیزان ۱۰میلیون بشکه در
روز افزایش داشــته اســت .در همین حال
عرضــهی نفتخــام در این بــازهی زمانی
۱۲میلیون بشــکه در روز کاهش داشته که

ناشی از کاهش تولید اتحاد تولیدکنندگان
اوپکپالس و بسته شــدن چاهها و کاهش
تولیــد نفت در آمریکا و کانادا بوده اســت.
بــه گفتهی این اداره شــرایط بــازار نفت
تغییر کرده است EIA .انتظار دارد بهدنبال
افزایش تقاضا تا پایان سال ،۲۰۲۱مجموع
ذخایر تجاری نفت جهان نیز کاهش یابد.

صف طوالنی نفتکشهای حامل نفت آمریکا برای تخلیه در بنادر چین
عــدم ثبــات عرضــهی نفتخا مهــای
صادراتی از خاورمیانــه بهویژه منطقهی
خلیجفــارس و ارزانــی نفتخا مهــای
صادراتی از آمریکای شمالی موجب شد
تا کشــورهای واردکنند هی نفت درآسیا
(چیــن ،کر هجنوبی ،حتی هندوســتان
و )...علیرغــم وجــود مســیر طوالنی
تا مبدا بــازار آمریــکا و هزینهی حمل
باالتــر در مقایســه بــا صادرکنندگان
خاورمیانه ،بهدلیل باز شــدن دریچهی
آربیتراژ (اســتفاده از فرصــت اختالف
قیمت یــک کاال در دو بــازار مختلف)
بین بازار مقصد با آن بازار در مقایســه
با منطقهی خلیجفارس ،بر واردات خود
از آن بازار بیفزایند.
در این میان ،ســهم نفت وارداتی چین
از آمریــکا نیــز در مقایســه بــا دیگر
واردکنندگان از رقــم باالتری برخوردار
بــود بهطور یکه در مــاه ژوئن و در پی
ازســرگیری واردات نفتخا مهای شمال
آمریکا ،چندین نفتکش حامل محموالت
نفتخا مهــای صادراتــی آن وارد بنادر
چیــن شــدند اما اســتمرار شــلوغی و
ترافیک در بنــادر تخلیه ،مانع پهلودهی
و تخلیــهی محمــوالت نفتکشهــای
وارداتی از سایر نقاط از جمله محموالت

وارداتی از آمریکای شــمالی در مخازن
مراکز پاالیشــی پاالیشــگران مســتقل
چینی شــده اســت .بهعبارتی ،فقط در
فاصلهی ســه روز هی ســوم تا ششم ماه
ژوئن تعــداد چهــار فرونــد نفتکش با
حجمی معــادل ۶۳۱هــزار متریک تن
(حــدود ۴/۷میلیــون بشــکه) نفتخام
در بنــادر چیــن در یک صــف طوالنی
در انتظــار نوبــت تخلیــهی محموالت
خود بودند .این در حالی اســت که این
نفتکشهــا از اوایل ماه ژوئن در لنگرگاه
منطقــهی موردنظر ،در انتظار نوبتدهی
برای تخلیهی محمــوالت خود بود هاند.
قابــل توجه آنکه ،پاالیشــگا ههای بخش
خصوصــی چین کــه بعــد از یک دوره
وقفهی پنج ماهــه واردات نفتخا مهای
شــمال آمریــکا را بهعنــوان خــوراک
پاالیشــی مورد اســتفاده قرار میدهند،
برای ازسرگیری مجدد واردات نفتخام
آمریکا در ســال ۲۰۲۰از پاالیشــگران
بخــش دولتی ســبقت گرفتــه و اولین
محمولــهی نفتخــام آمریــکا را در
مــاه مه ســا لجاری دریافــت کرد هاند.
گفتنی اســت که بهمنظور بهر هگیری از
قیمتهای ارزان نفت در بازار ،چین در
ماه مه بیشترین مقدار یا ۱۱/۳۴میلیون

بشــکه در روز انواع نفتخام از سراسر
جهان وارد کرد که در مقایســه با سال
قبل۱۹ ،درصد افزایش نشــان میدهد.
در ایــن میان پاالیشــگران مســتقل و
کوچــک در این کشــور نیز با تشــویق
و ترغیــب دولت و در راســتای افزایش
کارآیــی خود حجمی بالغ بر ۲/۵میلیون
بشــکه نفتخــام ارزان آمریــکا را وارد
کردند که شــامل نفتخام مخلوط ترش
مــارس (  )Sour Mars Blendو نفتخام
شــیرین  WTI Midlandو همچنیــن
نفتخام شــمال آالسکا  ANSبوده و در
مقایســه با مجموع واردات نفتخا مهای
آمریکا توســط چیــن در ماه مه (حدود
۴میلیــون بشــکه) رقــم قابلتوجهی را
بــه خــود اختصــاص داد هانــد .نکتهی
حائزاهمیــت دیگر آن اســت که بخش
خصوصــی و مســتقل پاالیشــگران در
این کشــور در ماه ژوئن بالغ بر ۵۶نوع
نفتخــام وارد کرده که در مقایســه با
 ۳۰تا ۴۰نوع نفتخام وارداتی ماه مه از
تنوع بیشــتری برخوردار است .از جمله
نفتخا مهــای وارداتی جدیــد میتوان
بــه نفتخام  Hiberniaکانــادا ،نفتخام
 DFCدانمــارک ،نفتخام  Kikehمالزی
و نفتخام  Bongaنیجریه اشــاره کرد.
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کاهش تولید نفت شیل آمریکا به کمترین مقدار در دو سال گذشته
در آخرین گزارش ماهانهی ادارهی اطالعات
انرژی آمریکا ( )EIAاز جهان انرژی که در
ماه ژوئیه انتشــار یافته ،برآورد تولید نفت
شیل این کشور را برای ماه اوت به کمترین
مقدار در دو سال گذشته اعالم کرده است.
تولید نفت شــیل در آمریکا توســط هفت
شرکت نفتی انجام میشــود که با کاهش
۵۶هــزار بشــکه در روز در مــاه اوت بــه
۷/۴۹میلیون بشــکه در روز خواهد رسید.
از این مقدار ،بیشــترین کاهــش تولید در
حوضهی ایگل فورد تگزاس انجام میشــود
که با کاهش ۲۳هزار بشــکه در روز ،حجم
تولید آن به ۱/۱میلیون بشکه در روز خواهد
رســید کــه کمترین مقــدار از اوت۲۰۱۷
تاکنون خواهد بود .انتظار میرود که تولید
نفتشیل از حوضهی نفتخیز  Permianو

 New Mexicoنیز برای پنجمین ماه پیاپی
کاهش یابد و با کاهش تولید روزانه معادل
۳هزار بشــکه به ۴/۱۵میلیون بشکه در روز
برســد .در این میان ،تنهــا میدانی که در
ماه اوت تولید نفت در آن روندی افزایشــی
خواهد داشــت در حوضهی نفتی Bakken
در داکوتای شــمالی و مونتانــا خواهد بود.
کاهــش تولید نفت از این میــدان از اوایل
ســالجاری و همزمان با کاهش قیمتهای
نفت بهدلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع
ویروس کرونا اتفاق افتاده که انتظار میرود
با افزایش قیمت نفت تولید از آن میدان نیز
افزایش یابد.
در گزارش فوق همچنین اشــاره شده است
که تولید گاز طبیعی آمریکا نیز در ماه اوت
بــرای پنجمین ماه پیاپــی کاهش خواهد

یافت و به ۷۹میلیــون و ۶۰۰هزار میلیارد
فوتمکعب خواهد رســید که مقدار آن از
برآورد پیشــین این موسسه برای ماه ژوئیه
کمتــر خواهد بود .این در حالی اســت که
تولید گازشیل از میدانهای بزرگ شیل در
نوامبر سال گذشته به باالترین سطح یعنی
۸۶میلیارد و ۴۰۰میلیون فوتمکعب در روز
رسیده بود.
قرار بود تولید منطقهی آپاالچیا ،بزرگترین
ناحیهی تولید گازشیل در آمریکا ،در ماه اوت
برای چهارمیــن ماه پیاپی کاهش یابد و به
روزانه ۳۲میلیارد و ۷۰۰میلیون فوتمکعب
برســد که ۲۰۰میلیون فوتمکعب در روز
کمتر از ماه ژوئیه است.

تهدید نگرانیهای اقلیمی و کرونا در توسعهی پروژههای  LNG
گسترش و توســعهی مصرف سوختهای
فســیلی حدود بیش از دو دهه اســت که
نگرانیهایی را برای شــرایط اقلیمی کرهی
زمین ایجــاد کرده اســت و هماکنون نیز
شیوع بیماری کرونا بر این نگرانیها افزوده
است.
بر اســاس گزارش دیدبان انــرژی جهان،
افزایــش نگرانیها از تغییــرات آبوهوایی
و اقلیمــی ،اعتراضات عمومــی و تاخیرات
بهوجــود آمده بهدلیــل همهگیری ویروس
کرونا ،سبب شده اســت تا چشماندازهای
تقریبا نیمی از پروژههای احداث تاسیسات
زیرساختی مایعســازی گاز طبیعی ،انتقال
و ســاخت پایانههای تبدیل گازمایع به گاز
مصرفی در جهان در ماههای اخیر با تاخیر
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روبرو شــود .بهعبارتی ،از تعداد ۴۵پروژهی
اصلی صادرات گازطبیعــی مایع در جهان
که در فاز توســعه و قبل از ساختوســاز
بودهاند ،حداقــل ۲۰پروژهی آن با هزینهی
ســرمایهگذاری حــدود ۲۹۳میلیارد دالر
اســت که اکنون با تاخیــر در تامین اعتبار
روبرو هســتند .این موضوع بهمعنی فاصله
گرفتن ســرمایهگذاران از آنچه که بسیاری
از آنها بازار امیدوارکنندهی ســوخت تلقی
میکردند ،اســت که پیش از ایــن نیز به
دلیل رشــد کندتر تقاضــا و افزایش رقابت
در فناوریهــای انرژیهــای تجدیدپذیــر
و گســترش دامنهی مخالفتها با انتشــار
گازهای گلخانــهای صنعــت جهانی نفت
تضعیف شــده بود .بههمین دلیل است که

بانک سرمایهگذاری اروپا نیز در نوامیر سال
گذشته به پیروی از برخی دیگر از بانکهای
کشورهای اروپایی ارائهی تسهیالت را برای
سرمایهگذاری در بخش سوختهای فسیلی
و از جملــه گاز ،محدودتر کردهاند .این در
حالی اســت که هماکنون نیز فعالیتهای
توســعهای پایانههای  LNGدر برخی نقاط
جهان بهدلیــل همهگیری ویــروس کرونا
حداقل برای ۱۸ماه مسکوت خواهند ماند.
البتــه ،در بســیاری از کشــورها نیــز
ســرمایهگذاری در صنعت  LNGاز حمایت
دولتها برخوردار بوده و شرکتهای نفتی
آمریکایی و دیگر نقاط جهان همچنان قصد
دارنــد صــادرات  LNGرا در طول دههی
آینده تقویت کنند.
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از طرفــی ،اگرچــه بــا گســترش مصرف تولید خواهد شــد ،اما دانشــمندان علوم بهعنوان یک گاز قوی گلخانهای ،پیشــرفت
گازطبیعی ،میزان دیاکسیدکربن کمتری تحقیقات اقلیمی هشــدار دادهاند که رشد برنامهی محدود کردن تغییرات آبوهوایی
در مقایسه با فرآوردههای نفتی و ذغالسنگ ســریع این صنعت و همچنین نشت متان را تهدید خواهد کرد.

خروج شرکت   BPاز صنعت پتروشیمی در جهان
شــرکت نفــت  BPانگلســتان بــا هدف
حرکت در مســیر انرژ یهــای کمکربن،
تصمیم گرفته اســت تا تجــارت جهانی
بخــش پتروشــیمی خــود را بــه ارزش
۵میلیــارد دالر بــه شــرکت اینئــوس
(  )INEOSبفروشــد و از صنایع شیمیایی
و پتروشــیمی کــه محرک اصلی رشــد
تقاضــای نفت در دهههای آینده اســت،
خارج شــود .این بخش از شرکت فوق با
برخــورداری از تعــداد ۱۷۰۰کارمند در
ســال ۲۰۱۹حجمی بالغ بــر ۹/۷میلیون
تن انواع فــرآورد هی پتروشــیمی تولید
داشت.
ایــن اقدام غافلگیرانهی شــرکت  BPبه
این معنا اســت که شرکت نفت انگلستان
هدف خود برای فــروش ۱۵میلیارد دالر
از داراییهایش را یک سال پیش از موعد
محقــق کرده و موفق شــد تــا موقعیت
خود را برای حرکت بهســمت انرژ یهای
کمکربن زودتــر آماده کند .البته ،پس از
آنکه شــرکت  BPدر ما ههــای اخیر و با

توجه به رکود بیســابقهی تقاضا بهدلیل
همهگیری ویروس کرونا ،دوباره شــرایط
فروش ســهام نفت و گاز در تاسیســات
نفتی در نواحی آالســکا و دریای شــمال
را تغییر دهد ،پیشــروی بهسمت اهداف
فروش این شرکت کاهش یافت.
برنارد لونی مدیرعامل شرکت  BPبر این
اعتقاد است که از نظر اهداف استراتژیک
و راهبــردی ،همپوشــانی ایــن بخش از
شــرکت با ســایر بخشهای  BPمحدود
اســت و بــرای رشــد آن به ســرمایهی
قابلتوجهــی نیــاز اســت .وی همچنین
توافق امروز را یــک گام آگاهانهی دیگر
در ساخت شرکتی (بیپی) که میتواند از
طریق انتقال بهســمت انرژی تجدیدپذیر
به رقابت و موفقیت بپردازد ،خواند.
ایــن تجــارت شــامل ســهام  BPدر
مجتمعهــای پتروشــیمی واقــع در
ایاال تمتحد هی آمریکا ،ترینیداد و توباگو،
انگلیــس ،بلژیک ،چین ،مالزی و اندونزی
اســت .بهعبارتی ،مجتمعهای پتروشیمی

متصل به پاالیشــگا ههای نفتی شــرکت
در گلسنکرشــن و مولهایــم در آلمانــف
شــامل این واگذاری نمیشــود .شرکت
اینئــوس بــرای تکمیل معاملــهی فوق،
مبلــغ ۴۰۰میلیــون دالر پیشپرداخت
خواهد کــرد و ۳میلیــارد و ۶۰۰میلیون
دالر دیگر را نیز تا پایان ســال پرداخت
میکنــد و یک میلیارد دالر باقیمانده در
ســال ۲۰۲۱و بهصورت اقساط پرداخت
میشود.
شــرکت  BPهمچنین اخیرا اعالم کرده
اســت که حدود ۱۵درصد از نیروی کار
خــود معــادل ۱۰هــزار نفــر از مجموع
۷۰هــزار و ۱۰۰نفری کارکنــان کنونی
شــرکت را در واکنش به بحران شــیوع
ویــروس کرونــا و همچنیــن همســو با
تحقق اهــداف خود برای گام برداشــتن
از صنعت نفت و گاز بهســمت انرژ یهای
تجدیدپذیر و کمکربن ،کاهش میدهد.
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