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عربستان و پیشبینی قیمت  ۵۰دالری نفت در بودجهی سال آینده
اگرچه عوامل بنیادین بازار جهانی نفت،
چشــمانداز امیدوارکنندهای را در مورد
قیمت نفت نشان نمیدهد ،اما عربستان
ســعودی قیمت خوشبینانهی ۵۰دالر
بــرای هر بشــکه نفت شــاخص برنت
( )Brentرا برای کسب درآمدهای نفتی
در بودجهی سال آیندهی خود پیشبینی
کــرده زیرا بر این باور اســت که قیمت
نفت به زودی بهبود خواهد یافت .البته،
حتی اگر این رقم نیز محقق شود ،برای
رفع کاهش کسری بودجهی کشور کافی
نخواهد بود .مقامات سعودی به تاثیرسوء
پاندمی ویــروس کرونا بــر اوضاع مالی
کشور اعتراف کرده بهطوریکه مسئول
مقرراتزدایی از سیاســت پولی کشــور
نیز دورنمای مالی ســالجاری کشور را

نامعلوم میداند .صندوق بینالمللی پول
نیز در ژوییه اعالم کرد که کاهش قیمت
و تولید نفــت به صادرکننــدگان نفت
خاورمیانه و شمال آفریقا به شدت آسیب
زده و مجمــوع درآمد این کشــورها در
مقایسه با سال ۲۰۱۹حدود ۲۷۰میلیارد
دالر کاهش خواهد یافت .بههمین دلیل،
عربســتان ســعودی نیز که بزرگترین
اقتصــاد منطقهی خلیجفارس بهشــمار
میرود با کاهش درآمــد ۲۹میلیاردی
در ســه ماههی دوم سالجاری ،مجبور
به اجــرای برخی تدابیــر صرفهجویانه
و ریاضتی برای مردم خود شــده است.
سه برابر شدن مالیات ارزش افزوده ،لغو
کمک هزینهی زندگی ،به تاخیر انداختن
اجرای بخشی از پروژههای عامالمنفعه و

کاهش هزینههای عمومی و حتی حذف
برخــی از هزینهها در ایــن خصوص ،از
جمله این مــوارد بودهاند .بانک گلدمن
ســاکس نیز به دورنمــای قیمت نفت
خوشبین بــوده و انتظار دارد با متوازن
شــدن وضعیت عرضه و تقاضا ،از سال
آینده روند بهبود قیمتها آغاز شــود .با
این همه ،محدودیتهــای جدیدی که
اخیرا به خاطر دور دوم شیوع کرونا در
اروپا دوباره وضع شــده ،ممکن است به
معنای آن باشــد که ایــن پیشبینی به
واقعیت نخواهد پیوســت ،زیرا فشار بر
تقاضای جهانی نفــت را افزایش خواهد
داد که در کنــار افزایش تدریجی تولید
نفت لیبــی ،ممکن اســت مدتی طول
بکشد تا قیمت نفت مجددا بهبود یابد.

ادامهی ورشکستگی شرکتهای نفتی به دلیل کاهش سودهای پیشبینی شده
ادامهی شــوک کرونا باعث شد تا توجه
بخشهای بیشــتری از جوامع بشــری
به مســایل مربوط به کاهش مشــکالت
زیســتمحیطی و تغییــرات آبوهوایی
کــرهی زمین جلب شــود و آیندهنگری
الزم را در ایــن خصوص بیشــتر مورد
توجه قرار دهند.
برای مثال ،در ســالجاری ارزش سهام
شرکت تســا که در راســتای کاهش
آلودگیهــای زیســتمحیطی با حذف
سوختهای فســیلی ،خودروهای برقی
تولیــد میکند ،با ســرعت زیــادی باال
رفته اســت امــا اکســونموبیل که به
عنوان بزرگترین شــرکت نفتی جهان
از نظر ارزش دارایی در بازارهای جهانی

فعالیت میکند ،به دلیل استمرار کاهش
قیمتهای نفت و عدم دستیابی به سود
و درآمد پیشبینی شده ،جایگاه خود را
ی یعنی شورون داده است.
به رقیب سنت 
ارزش ســهام اکســونموبیل هماکنون
حــدود ۵۰درصد میزان آن نســبت به
ابتدای سال است.
اما این اتفاق ،یعنی روند کاهشی ارزش
داراییهــای نفتی فقط برای شــرکت
اکســون اتفاق نیفتاده ،در واقع شورون
نیز در بــازار آتی نزدیک به ۴۰درصد از
ارزش دارایی خود را از دست داده است.
اما در اروپــا وضع ،اندکی بهتر اســت،
چراکه شــرکتهایی مانند شــل از قبل
برنامههای گســتردهای را بــرای تغییر

شــرایط خود از شــرکتهای نفتی به
شرکتهای انرژی ترتیب دادهاند.
این شــرکت بــرای دوام آوردن در بازار
آینــده ،اعــام کــرده کــه میخواهد
میزان انتشــار کربن در این شــرکت را
تا ســال ۲۰۵۰به صفر برساند که البته
این هدف بلندپروازانه بــا تردید برخی
منتقدان روبرو شده است.
در صنعتی که غولهایش یکبهیک شاهد
خسارتهای هنگفت هستند و به ناچار
روز به روز از میزان ســرمایهگذاریهای
خود کاستهاند ،آیندهی چندان روشنی
حتی پس از بازگشــت تقاضای نفت به
میزان پیش از کرونا مشــاهده نمیشود
و نمیتوانند مانند گذشــته به سودهای
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هنگفت در این صنعت دست یابند.
به عالوه ،از آنجا که بیشتر پیشبینیها
حکایت از آن دارنــد که انتظار نمیرود
تقاضای جهانی نفت تا ســال ۲۰۲۲نیز
به سطح قبل از همهگیری کرونا بازگردد
لذا ،به نظر میرسد که شرکتهای بزرگ
بینالمللــی نفتی از ایــن پس فرصت و
فضــای کمتری را برای جبــران زیان و
خسارات مالی وارد ه خود خواهند داشت.
یکی دیگر از اقداماتی که شــرکتهای

بزرگ نفتــی برای هماهنگ شــدن با
دنیای جدید انجام میدهند ،کاهش ۱۰
تا ۱۵درصدی نیروی کار خود اســت تا
بتوانند کارآتر و چابکتر از گذشته فعالیت
کنند .بهعنوان مثال ،شرکت بیپی یکی
دیگر از شرکتهای بینالمللی مهم نفتی
اســت که در نظر دارد برای دستیابی به
اهداف بلندپروازانهی خود ۱۰هزار شغل
معادل ۱۴درصد از کل نیروی کار خود
را کاهش دهد.

شــرکت شــل نیز به تازگی اعالم کرده
کــه ۹هزار کارگر یا ۱۱درصد از مجموع
نیروی کارگر خود را کاهش داده است.
شــورون نیز ۶هزار نفر یــا ۱۳درصد از
حقوقبگیران خــود را کاهش میدهد.
در این میان اکسونموبیل ،اگرچه قصد
دارد از تعداد نیروهای کار خود بکاهد اما
هنوز عدد مشخصی برای آن ارائه نکرده
است.

افزایش سرمایهگذاری در منابع گازی خاورمیانه و شمال آفریقا
شــرکت ســرمایهگذاری نفــت عرب
مستقر
در عربستان ســعودی پیشبینی کرده
اســت که با وجود شیوع ویروس کرونا و
علیرغم ادامهی کاهش تقاضا برای انواع
حاملهــای انرژی از جمله گاز طبیعی،
ســرمایهگذاری در منابع گاز طبیعی در
سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا ،افزایش
خواهد یافت .این شرکت پیشبینی کرده
کــه در فاصلهی ســالهای ۲۰۲۰-۲۴
حجمــی بالغ بر حدود ۲۱۱میلیارد دالر
برای اجرای پروژههای گازی در دســت
ســاخت و یا برنامهریزی شــده در این
نواحی موردنیاز خواهد بود.
این شــرکت در گــزارش قبلــی خود
مجمــوع هزینــهی ســرمایهگذاری در
بخش گاز طبیعی در فاصلهی ســالهای
 ۲۰۱۹-۲۳را بالغ بــر ۱۸۵میلیارد دالر

برآورد کرده بود .توسعهی میادین گازی
قطر و افزایش تولید آن کشور که بهعنوان
بزرگتریــن صادرکننــدهی گاز طبیعی
مایع ( )LNGبهشمار میرود ،در زمرهی
پروژههای اجرایی خواهد بود که حدود
۲۲میلیارد دالر از این سرمایهگذاری را
تشــکیل میدهد .طبق برآورد شــرکت
 ، APICORPایران و عربستان سعودی
نیز بــا ۹۰میلیارد دالر ســرمایهگذاری
برنامهریزی شــده و قطعی در فاصلهی
ســالهای  ،۲۰۲۰-۲۴عمدهی فعالیت
در این بخش را خواهند داشت.
البته برخی از کشــورهای خاورمیانه که
پروژههای گازی جدیدی را برنامهریزی
کردهانــد ،همزمان ســرمایهگذاریهای
مربــوط به نفت را کاهش دادهاند .با این
حال شــیوع ویروس کرونا که باعث افت
شدید تقاضا شــده ،قیمت نفت و گاز را
کاهش داده است .این سرمایهگذاری تا

حدودی به این دلیل است که دولتها در
ایــن نواحی به منظور کاهش آالیندگی،
در تالش هســتند تا برای تولید برق ،از
گاز به جای نفت استفاده کنند.
البتــه ،بــا افزایــش تولیدکننــدگان و
صادرکننــدگان گاز مبــارزه برای جلب
خریداران  LNGنیز در سالهای پیش
رو شــدیدتر خواهد شــد و در صورت
پاییــن ماندن قیمــت  ،LNGبرخی از
تولیدکننــدگان ،ممکن اســت ترجیح
دهنــد گاز بیشــتری در داخل کشــور
مصرف کنند .بهعبارتی ،ســرمایهگذاری
در زمینــهی گاز در خاورمیانه با هدف
دوگانهی صادرات یا مصرف داخلی انجام
خواهد شد .تحقیقات شرکت Apicorp
نشــان میدهد که شرکتها و نهادهای
دولتی در این مناطق ،سهم ۹۲درصدی
از ســرمایهگذاری در پروژههــای گازی
منطقه را دارا هستند.

تکمیل پروژههای نفتی عراق در انتظار بهبود قیمت نفت
وزیر نفت عراق در اوایل ماه اکتبر و در
یک کنفرانس که به صورت مجازی برگزار
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ظرفیت تولید کمک زیادی خواهد کرد.
احســان عبدالجبار ،در کنفرانس آنالین
نفت که توسط موسسهی  CWCبرگزار
شــد ،گفت :توافق کاهــش تولید نفت
توســط اوپکپالس ،پروژههای نفتی در
عراق را بــه تاخیر انداخته اســت .وی
افزود :عراق که دومیــن تولیدکنندهی
بزرگ عضو اوپک است ،مدتهاست که
برای افزایش ظرفیــت تولید نفت خود
برنامهریزی کرده و قرار اســت طی پنج
تا شش ســال آینده ظرفیت تولید نفت
خود را از حدود ۵میلیون بشــکه در روز
(فعلی) به ۷میلیون بشکه در روز افزایش
دهد .وی همچنین پیشبینی کرده بود
که قیمت نفت در ســه ماه نخست سال

آینده حدود ۴۵دالر در هر بشکه خواهد
بود اما در الیحهی بودجهی دولت فدرال
برای ســال ۲۰۲۱قیمت پیشنهادی بر
مبنــای ۴۲دالر برای هر بشــکه تنظیم
شــده اســت .عراق یکی از اقتصادهایی
اســت که حتی بر مبنای استانداردهای
اوپک ،به شــدت به نفت وابسته است و
پس از کاهش قیمت نفت در ماه مارس،
با کاهش شدید درآمدهای بودجهی خود
روبرو شــده است .این کشور در ماههای
اخیر با هدف حفظ ثبات بازار ،از ســوی
اعضــای اوپکپالس کــه در راس آنها
عربستان سعودی قرار دارد ،برای توقف
تخطــی از پیمان و عمل به ســهمیهی
کاهش تولید توسط آن تحت فشار قرار

گرفته است .بر اســاس گزارشات اعالم
شده ،کمیتهی نظارتی مشترک وزیران
اوپک و غیراوپک در نشست روز ۱۹ماه
اکتبر ،بار دیگر بر لزوم پایبندی کامل به
پیمان محدودیت عرضه از سوی همهی
اعضای گروه به ویژه عراق تاکید کرد.
عــراق بایــد در ســه ماهــهی چهارم
ســالجاری تولید نفت خود را به میزان
بیشــتری کاهش دهد تا مــازاد تولید
ماههای قبل از آن را جبران کند.
ائتالف اوپکپالس قرار اســت از ابتدای
ســال ۲۰۲۱محدودیتهای تولید را به
میزانی کمتر از ۲میلیون بشــکه در روز
کاهش دهد.

ضربهی شدیدتر موج دوم کرونا بر تقاضای نفت
مدیرعامل شــرکت بریتیــش پترولیوم
( )BPدر مجمــع انرژی هنــد،۲۰۲۰ ،
اعالم کرد که :موج دوم شــیوع ویروس
کرونــا در جهان تاثیر شــدیدتر از حد
انتظاری نسبت به موج اول روی تقاضای
جهانی نفت در نیمهی دوم ســال۲۰۲۰
داشته است .وی گفت :از نظر تقاضا برای
نفت بدون تردید ،آســیبی وجود داشته
که کمتــر از حد انتظار مــا در نیمهی
اول ســال و اندکی بیشتر از تصور ما در
نیمهی دوم ســال که موج دوم شــیوع
ویروس کرونا در جهان آغاز شــد ،بوده
است.
برنارد لونی افزود :شــاید هنوز زود باشد
که تاثیر واقعی مــوج دوم پاندمی را بر
تقاضــا برای نفت به ویــژه برای دورهی
میانمدت و یا بلندمدت ارزیابی کنیم اما،
در همین دورهی کوتاهمدت نیز تاثیراتی
از خود بهجای گذاشــته است که تقاضا

برای نفت در مقایســه با ســوختهای
دیگر آســیب شــدیدتری دیده اســت.
اگرچه ،اشارهی اخیر در مورد اوج تقاضا
برای نفت ،به معنای پایان نفت نیست و
نفت به مدت بسیار طوالنی وجود خواهد
داشت .شرکت  BPدر گزارش ساالنهی
دورنمــای انرژی  ۲۰۲۰که در اواســط
ماه ســپتامبر منتشــر شــد ،اعالم کرد
که :ممکن اســت اوج تقاضا برای نفت،
سال گذشته اتفاق افتاده باشد و مصرف
سوخت ممکن است هرگز به سطح پیش
از شیوع ویروس کرونا بازنگردد.
به عــاوه ،در همهی ســناریوهایی که
این شرکت در گزارش خود مورد اشاره
قــرار داده ،پیشبینی کرده اســت که
تقاضای جهانی برای نفت تا سال۲۰۵۰
کاهش پیدا میکند .بر اساس سناریوی
مرجع ،تقاضای جهانی برای نفت که در
سال ۲۰۱۹به بیش از ۱۰۰میلیون بشکه

در روز رســیده است ،تا چند سال دیگر
به اوج خود خواهد رسید و رشد بیشتری
نخواهد داشت.
طبق سناریوی دیگری نیز که توسطBP
برای گذار سریع انرژی مورد بررسی قرار
گرفته ،تقاضای جهانی برای سوختهای
مایع شامل :نفت و سوختهای زیستی تا
سال ۲۰۵۰که سهم نفت در سبد انرژی
جهان از یکســوم فعلی بــه ۱۴درصد
کاهش مییابد ،تقریبا نصف شــده و به
کمتر از ۵۵میلیون بشکه در روز خواهد
رسید.
البتــه ،در همهی ســناریوهای در نظر
گرفته شــده نیز تقاضای نفت در بخش
حملونقل از اواســط دهــهی ۲۰۲۰به
دلیل پیشرفت در کارآیی و برقی کردن
خودروها ،به اوج خود خواهد رســید و
پس از آن از میزان روند افزایشی تقاضای
نفت کاسته خواهد شد.

81

کوتاه

طوفان دلتا و تاثیر آن بر كاهش ناگهانی توليد نفت در خليج مكزيك	
در روز ۱۰اكتبر ،درســت يك روز بعد
از اينكــه طوفان دلتــا ( ،)Deltaایالت
لوئيزيانــا را در نورديــد ،تولیدکنندگان
باالدســتی نفتخــام و گاز در خلیــج
مکزیک ،بالفاصله با آرام شــدن شرایط،
فراخواندن كارگران به كار را آغاز كردند
و این امر در حالی رخ داد که ۹۲درصد از
ظرفيت توليد نفت در این منطقه قبل از
وقوع طوفان به حالت تعلیق در آمده بود.
ادارهی محيطزيست و ايمني آمريكا نیز
همزمان در بولتن روزانهی خود گزارش

داد که توليدكنندگان فراســاحلی نفت
آمریکا در منطقه به دلیل شــرایط فوق،
تولیــد نفت خود را تا میزان ۱/۷ميلیون
بشــكه در روز كاهــش دادهانــد كــه
۹۱/۷درصد كل توليد اين منطقه است.
توليدكننــدگان گاز منطقــه نيز میزان
توليد خود را به رقــم ۱/۷ميليارد فوت
مكعب در روز كاهش دادند كه ۶۲درصد
توليــد در اين منطقه اســت .در همین
زمان تعداد ۲۷۶سكوي توليد نفت هنوز
تعطيل است كه اين تعداد نسبت به روز

۹اكتبر كه ۲۷۴ســكو بود ،كمي بیشتر
است .گزارشات منتشره نشان میدهند
که :پيش از وقوع طوفان در اين منطقه
توليد نفت حدود ۱/۸ميليون بشكه نفت
در روز بود كــه به دليل محدوديتهاي
گســترده پیشبینی میشد رسيدن به
سطح توليد قبل از وقوع طوفان بيشتر
از دو هفته به طول انجامد.
در مجمــوع حــدود ۱۷درصــد نفت و
۵درصد گاز تولیدی آمریکا در منطقهی
خلیج مکزیک صورت میگیرد.

		
افزايش ظرفيت توليد نفت شركت ملي نفت ابوظبي تا سال ۲۰۳۰
مديرعامل شــركت ملــي نفت ابوظبي
( )ADNOCاعــام کرد ،اين شــركت
كه بزرگتريــن توليدكنندهی انرژي در
امــارات متحده عربي اســت ،قصد دارد
تا ظرفيــت توليد نفت خود را صرفنظر
از تاثير شــيوع ويروس كرونا بر تقاضا و
الگوي مصرف انرژي ،تا ســال ۲۰۳۰به
۵ميليــون بشــكه در روز افزايش دهد.
م را بــا قاطعيت
وي افــزود :اين تصمي 
گرفتهايم ،چراكه با توجه به برآوردهاي
انجام شــده ،پيشبيني ميشود جهان
همچنان برای دستیابی به رشد اقتصادي
در چند دههی آتي ،نياز به عرضهی قابل
توجه نفت و گاز خواهد داشت .البته وی

اشــاره کرد که در كوتاهمدت نیز به طور
دقيق تاثير محدوديتهاي جديد جهت
كنتــرل شــيوع بيماري كوويــد ۱۹-و
چگونگي بازتاب آن بر قدرت و ســرعت
بهبود اقتصاد را بررســي ميکنیم .الزم
به یادآوری است كه شرکت ADNOC
از آوريــل ســالجاري ،همزمان با وقوع
جنگ قيمت نفــت میان تولیدکنندگان
مهم یعنی عربســتان و روسيه و شيوع
بيماري در سراسر جهان ،ظرفيت توليد
خود را به ۴ميليون بشكه در روز افزایش
داده بــود .وی البته اشــاره کرد كه در
مورد چشــمانداز جهاني نفــت ،به طور
محتاطانه خوشبين اســت .بر اســاس

گزارش ماهانهی آژانس بينالمللي انرژي
منتشره در اواسط اكتبر ،تقاضاي جهاني
نفت تا پيش از  ۲۰۲۳به سطوح قبل از
شــيوع كرونا باز نخواهد گشت و ممكن
اســت اين امر تا سال ۲۰۲۵نیز به طول
انجامد .با اين حال اوپك بهبود تقاضاي
جهاني نفت را تا ســال ۲۰۲۲پيشبيني
کرده است .شركت  ADNOCدر كنار
هدف افزايش توليد نفت تا ســال۲۰۳۰
قصد دارد تــا هزينهها و ميــزان توليد
كربن را نيز كاهش دهد .امارات متحده
عربي سومين توليدكنندهی بزرگ اوپك
است.

		
پیشبینی از سرگيري فعاليت پااليشگاههاي جهان در سال ۲۰۲۱
آژانــس بینالمللی انــرژی ( ،)IEAدر کرونا در سالجاري رخ داد ،انتظار میرود یابد و حداکثر بــه باالترین مقدار توليد
گزارش ماه اکتبر خود اشاره کرده است در ســال ۲۰۲۱توليد پاالیشــگاههاي در سال ۲۰۱۵برســد IEA .پیشبینی
که پس از ركودي كــه به علت ویروس نفت جهان به مقــدار محدودی افزایش کرد که فعالیت ظرفیتهای پاالیشــي
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در ســطح جهــان به طور متوســط در
سال ۲۰۲۱حدود ۷۹/۴میلیون بشکه در
روز خواهد بود که نســبت به سالجاری
بــه ميــزان ۴/۹میلیون بشــکه در روز
افزايش خواهد داشت.
به عبارتی ،تمام مقدار افزایشی که طی
سالهای  ۲۰۱۵-۱۹انجام شده ،از میان
خواهد رفت.
در ایــن گزارش همچنین آمده اســت:
افزايش شدید تولید پاالیشگاههاي جهان
در مــاه ژوییه منجر به کاهش شــديد
حاشيهی سود پااليشي در ماههاي اوت

و سپتامبر شــد بهطوریکه سه ماههی
ســوم یکی از بدترین فصول سال براي
پاالیشگران در جهان بود.
بنابرایــن علیرغــم پيشبيني كاهش
موجودي ذخایر فرآوردههاي پااليشــي
در ســه ماهــهی چهارم ،ممكن اســت
حاشيهی سود پااليشگاهها درکوتاهمدت
افزايش نيابــد ،زیرا به دنبــال افزایش
محــدود تقاضاي فصلي در مــاه اکتبر،
مجددا روند بهبود تقاضا متوقف خواهد
شــد كه اين موضوع خبــر خوبي براي
پاالیشگران نخواهد بود.

بر اســاس گزارشــات  IEAو HSBC
(شــركت هلدينگ سرمايهگذاري بانكي
هنگكنگ و شانگهاي) ،در حال حاضر،
وجود ظرفیت مــازاد و احداث ظرفیت
جدید پاالیشــگاهی یک چالش مهم در
بازار جهانی فرآورده است.
بر اســاس برخی گزارشات نیز ،تعدادی
از پاالیشگران در سراسر جهان ،در حال
بررسی تعطیلی ،تغيير كاربري یا توقف
موقــت برخی واحدهای پاالیشــی خود
هستند.

		
شتاب توسعهی ميادین گازي در عراق
معاون وزیر نفت عراق اخیرا اعالم کرد
که این کشــور در نظر دارد تا دو میدان
گازی  Mansuriyaو  Akkazرا با کمک
شــرکتهای نفتــی بینالمللی و جذب
سرمایهگذاریهای موردنیاز توسعه دهد.
قبال و در اواســط اكتبر وزير نفت عراق
نیز اعــام كرده بود که این وزارتخانه از
شــرکتهای بینالمللی از جمله شرکت
فرانسوی توتال براي اجرای دور جديدي
از قراردادهای مشــاركت در بهرهبرداري
مياديــن گازي در حوضهی بصره دعوت
کرده اســت تا بهترین پیشنهاد خود را
برای توســعهی میدان  Mansuriyaبا
ذخیــرهی ۴/۵تريليون فوت مكعب ارائه
دهد.
بر اســاس برنامــهی تنظیمــی ،عراق
میخواهد تولید گاز خود را افزایش دهد
زیرا برای کاهش وابستگی به واردات گاز
و بــرق از ایران تحت فشــارهای آمریكا
است.
بههمیــن منظــور ،همزمان بــا اعالم

برنامهی فوق ،احســان عبدالجابر ،وزیر
نفــت عراق نیز از جملــه افراد هیاتی از
مقامــات این کشــور بود کــه مصطفی
الکاظمی نخســتوزیر را در ســفری به
کشــورهای انگلیس ،فرانسه و آلمان با
هدف تشــویق و جلب همکاری و جذب
ســرمایهگذاریهای موردنیاز همراهی
کردند.
البته قبل از اقدام فوق ،عراق بر اســاس
طرحی که تصویب شــده و در حال اجرا
اســت ،برنامهی جلوگیری از ســوختن
و هــدر رفتن ســاالنه ۱/۲ميليارد فوت
مكعب گاز همــراه نفت تولیدی خود را
تا پايان ســال ۲۰۲۳اعالم کرده بود تا
بتوانــد هرچه ســریعتر از آن در تولید
برق و تامین ســایر نیازهای داخلی خود
استفاده کند.
ايــن كشــور داراي ۱۳۲تريليون فوت
مكعــب ذخاير گازی اســت كه در حال
حاضر توانسته است از اتالف ۱/۵ميليارد
فــوت مكعب آن شــامل گازهای همراه

جلوگيري کند و قصــد دارد این رقم را
تا پایان سال ۲۰۲۳به ۲/۷ميليارد فوت
مكعب در سال افزایش دهد.
از مجموع ۱/۲ميليارد فوت مكعب گازي
كه مورد بهرهبرداري قرار خواهد گرفت،
۲۰۰ميليون فوت مكعــب آن از ميدان
 Nasiriyahو ۳۰۰ميليون فوت مكعب
از ميدان  Halfayahميباشد که انتظار
میرود این دو پروژه تا پایان سال۲۰۲۲
به اتمام برسند.
همچنین وزارت نفت عراق قصد دارد تا
گاز باقیمانده از میدان  Ar Ratawiرا تا
پایان سال ۲۰۲۳به بهرهبرداري برساند.
بر اســاس مطالعهی بانک جهانی که در
ماه ژوییه منتشر شد ،عراق بعد از روسیه
دومیــن كشــور اتالفكننــدهی گاز از
طريق سوزاندن آن در جهان است و در
سال ۲۰۱۹حدود ۱۸ميليارد متر مكعب
از اين ســوخت را بدون هیچ استفادهای
سوزانده است.
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شورون به دنبال ذخایر گازی خاورمیانه
شرکت شــورون پس از سالها تمرکز
فعالیــت در صنعت نفتشــیل آمریکا،
مصمم است تا روی آیندهی گاز طبیعی
در خاورمیانه نیز ســرمایهگذاری کند.
فاصلــه گرفتــن شــورون از فعالیت در
آمریکا نشان میدهد که خاورمیانه وارد
دورهی جدیدی شــده که بهرهبرداری از
ذخایر گاز طبیعی این منطقه را همزمان
با افزایش تقاضا برای ســوخت ارزانتر و
پاکتر ،ایدهآل میکند.
در اســتراتژی جدیــد ،انتظــار میرود
شــورون قراردادهــای گازی جدیدی با
مصر ،رژیم صهیونیســتی و قطر منعقد
کند و همزمان ،هزینهی اکتشــاف شیل
آمریکا را کاهش دهد.
این طرح در اقدام شــورون برای خرید
۱۱/۸میلیارد دالری شــرکت آمریکایی
نوبل انــرژی در ماه گذشــته به خوبی
منعکس شده است.
شــرکت نوبل انرژی حــدود ۴۰درصد

ســهم از میدان گازی ل ِویاتان در دریای
مدیترانه را در اختیار خود دارد.
قــرارداد مذکور به همکاری شــورون با
رژیم صهیونیســتی منجر میشــود که
اخیرا در حال بهبــود روابطش با برخی
کشــورهای عربی منطقه و عادیسازی
روابط با آنها است.
با این حال ریسکهای سیاسی و امنیتی
منطقــهای که در ســالهای اخیر مانع
حضور برخی از شرکتهای انرژی غربی
در خاورمیانه شــده بود ،همچنان وجود
دارد.
جنگ در ســوریه و یمن همچنان ادامه
دارد و تبعــات رقابتهــای منطقهای،
نامعلوم مانده است.
با وجود چنین ریســکهایی ،شورون به
ش برای ســرمایهگذاری در سراســر
تال 
این منطقه ادامه میدهد .میدان ل ِویاتان
و میادیــن دیگر نزدیک آن پتانســیل
تبدیل شدن به نقاط مهم تامین سوخت

منطقهای را دارند.
به گفتهی مدیرعامل شورون ،این شرکت
ممکن است گاز تولیدی از میدان فوق را
به یک کارخانهی  LNGدر مصر ارسال
کند و از آنجا گاز طبیعی مایع به اروپا یا
آسیا صادر کند.
انتظار میرود ،تقاضای جهانی برای گاز
تا ســال ۲۰۲۵ســاالنه ۱/۵درصد رشد
کند و این رشــد عمدتا با تقاضا از سوی
چین و هند صورت خواهد گرفت.
در مقابل ،مصرف نفت که ســال گذشته
۱۰۰میلیون بشــکه در روز بود ،ممکن
است به پیک خود رسیده باشد و امسال
بــه ۹۱/۷میلیون بشــکه در روز کاهش
پیداکند کــه پایینترین میزان مصرف
در ۷سال اخیر است.
خاورمیانه یکســوم از نفت و یکششم
از گاز طبیعــی جهــان را تولید میکند
و همــواره عالقهی شــرکتهای نفتی
خارجی را به خود جلب کرده است.

تاثیر بلندمدت کرونا بر بازار جهانی نفت  
آژانــس بینالمللی انــرژی در گزارش
ماهانهی خود در مــاه اکتبر اعالم کرد
که بازار نفت تا مدتها گرفتار آســیب
وارد شــده از همهگیــری ویروس کرونا
خواهد بود و ســالها طول میکشــد تا
مقدار تقاضای آن بهبود یابد ،اما چنانچه
بیماری کووید ۱۹در سال آینده کنترل
شــود ،تقاضا برای نفت تا سال ۲۰۲۳به
سطح قبل از بحران کرونا باز میگردد.
ایــن آژانس کــه محل اســتقرار آن در
پاریس اســت ،همچنین اعالم کرد که
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مصرف جهانی نفت در سالجاری نسبت
به سال گذشته ۸درصد کاهش یافته که
رقمی بیسابقه است و در صورت ادامهی
همهگیری ویروس کرونا تاثیر ماندگاری
بر تقاضای نفت خواهد گذاشت .در این
گزارش همچنین پیشبینی شــده است
که تقاضای جهانی نفت در ســال۲۰۳۰
به اوج خود میرسد اما رقم آن پایینتر
از پیشبینی ســال گذشــته خواهد بود
بهطوریکه دورهی رشد تقاضای جهانی
نفت در دههی آینده پایان خواهد یافت.

بــه عالوه ،بر اســاس پیشبینی آژانس،
رشــد بلندمدت تقاضای نفت به خاطر
گسترش اســتفاده از خودروهای برقی
و یــا خودروهای با مصــرف انرژیهای
پاکتر محدود خواهد شد .در میانمدت،
روند مصرف نفت ســاالنه رقمی معادل
۷۵۰هزار بشــکه در روز افزایش مییابد
و در  ۲۰۳۰به رقم ۱۰۳/۲میلیون بشکه
در روز خواهد رسید که 2میلیون بشکه
در روز کمتــر از پیشبینــی آژانس در
گزارش سال گذشته است.

کوتاه
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با اینحــال ،افزایش تقاضا برای نفت در
کشــورهای در حال توسعه به ویژه هند
متمرکــز خواهد بود و بیشــتر به تولید
پالســتیک و محصــوالت پتروشــیمی
میرسد تا سوخت جادهای و حملونقل،
اما پس از ســال ۲۰۲۳رشــد ساالنهی
تقاضای نفت در بخش حملونقل جهانی

نیز فقط ۱۰۰هزار بشــکه در روز خواهد
بود زیرا در بدترین شرایط ،مصرف نفت
تا اواخر دههی ۲۰۲۰به ســطح طبیعی
باز نمیگردد و بالفاصله پس از آن به زیر
100میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
دیــدگاه آژانــس بینالمللــی انرژی و
شرکتهای بینالمللی نفت جهان همگام

با پیشبینی اخیر اوپک اســت که رشد
تقاضــای نفت را تنها تا دو دههی آینده
اعالم کرده بود .اوپــک تخمین میزند
مصــرف نفت در  ۲۰۲۲به ســطح قبل
از بحران کرونا بازگردد یعنی یک ســال
زودتــر از پیشبینی آژانــس بینالمللی
انرژی.

مهمترین اکتشاف گازی ترکیه در دریای سیاه
مصــرف گاز ترکیــه هماکنون ســاالنه
۵۰میلیارد متر مکعب اســت که تقریبا
تمامی آن وارداتی است.
بههمین دلیل چند سالی است که برای
تامیــن گاز موردنیاز خــود فعالیتهای
اکتشافی نفت و گاز را در نواحی مختلف
به ویژه سواحل آبی آغاز کرده است.
آخرین پروژهی اکتشــافی این کشــور
نیز که اخیرا به نتیجه رســیده کشــف
یک میــدان گازی با ذخیــرهی اولیهی
حــدود ۳۲۰میلیارد متر مکعب اســت
کــه در ۱۵۰کیلومتری ســواحل آن در
غرب دریای ســیاه (منطقهی ساکاریا)
و ۱۰۰کیلومتری میــدان گازی نپتون
(با ذخیــرهی ۸۲میلیــارد متر مکعب)
در آبهای عمیق ســواحل رومانی قرار
دارد .فعالیتهای حفاری ترکیه از ژوییه
ســالجاری یا پس از آن آغاز شــد که
اکتشافات و تحقیقات اولیه وجود ذخایر
قابل مالحظــهی گاز در ایــن ناحیه را
تایید کرده بود.
پیشــتر دولــت ترکیه اعالم کــرده بود
که حفاریها و تحقیقات جدید نشــان
میدهد میزان ذخایــر گاز در منطقهی
ســاکاریا بیشــتر از تخمینهای قبلی
اســت .منابع جدید به این دلیل کشف

شــدهاند که ترکیه ،حفاریها در عمق
بیــش از ۴۷۰۰متر در دریای ســیاه را
تداوم بخشیده زیرا انتظار میرود ذخایر
ئیدروکربــوری بیشــتری در الیههــای
زیرین این مخزن اکتشافی وجود داشته
باشد.
حوزهی گازی کشــف شــده از ســوی
ترکیه ،ســومین حوزه در دریای ســیاه
بهشمار میرود .البته ،برخی تحلیلگران
قبال نســبت به میزان ذخایر اعالم شده
از ســوی ترکیه دربــارهی منابع گازی
اکتشافی در دریای ســیاه اظهار تردید
کــرده و به دلیل وجود برخی مالحظات
سیاسی صحت آن را تایید نکرده بودند.
بهعالوه ،هنوز هیچ موسسهی تحقیقاتی
مستقلی دربارهی اکتشافات جدید ترکیه
در دریای سیاه اظهارنظر نکرده است.
البته ،قبل از آنکه ترکیه ادعای کشــف
منابع گازی در این حوز ه را مطرح کند،
در سال ۲۰۱۰شرکت آمریکایی شورون
در این منطقه مشــغول حفاری بوده اما
حاضر نشد دربارهی میزان ذخایر موجود
در دریای ســیاه نظر خود را رســانهای
کند .بهعالوه ،هنوز مشــخص نیست که
میدان گازی کشف شده در دریای سیاه
از نظر تجاری و اقتصــادی برای ترکیه

قابــل اســتخراج باشــد .در صورتی که
دولت ترکیه بتواند ،میزان ذخایر موجود
در دریای سیاه را قابل مصرف کند ،نیاز
گازی این کشــور به روســیه و ایران از
میان خواهد رفت.
با وجود ایــن ،برخی منابــع در ترکیه
گفتهانــد که مقامات این کشــور انتظار
دارنــد ضمن مالحظات و بررســیهای
اقتصادی ،اســتخراج گاز در این منطقه
را از ســال ۲۰۲۳و همزمان با جشــن
صدمین سالگرد آغاز حکومت جمهوری
در ترکیه شروع کنند.
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