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بارکیندو: تالش اوپک پالس در کاهش ذخیره سازی ها و تقویت بازار نفت موثر بود

جبران کسری بودجه ی عربستان سعودی با افزایش قیمت نفت

محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل اوپک 
با شرکت در نشســت مجازی کمیته ی 
بین المللی پولی و مالی )از نشســت های 
صندوق بین المللی پول و شورای حکام 
بانــک جهانی(، اعالم کرد کــه: اقتصاد 
جهانی و بازار جهانی نفت در حال پشت  
سر گذاشتن شدیدترین بحران های تاریخ 
معاصر است، به طوری که هم اکنون نیز 
شــاهد بهبود چشم انداز در هر دو بخش 

بوده ایم.
بــه عبارتــی، در آخرین گــزارش اخیر 
ماهانــه ی اوپــک درباره ی بــازار نفت، 
پیش بینی شده است که رشد اقتصادی 
جهان در ســال 2021، بــه 5/4درصد 
افزایــش یابد و به همیــن دلیل برآورد 
شده تقاضای جهانی نفت روزانه تا حدود 
6 میلیون بشکه افزایش یابد و عرضه ی 
اضافی کشورهای غیراوپک نیز به حدود 

یک میلیون بشکه در روز برسد.
اهمیــت  بــر  تاکیــد  بــا  بارکینــدو   
همکاری های بین المللی انرژی در پاسخ 
بــه تردیدهای مهم در شــرایط اقتصاد 
 )DOC( جهانــی، از توافقنامه ی همکاری
به عنوان چارچوبی موفق و اثبات شــده 
یاد کرد که از ثبــات بازار نفت در طول 
دو نوسان شدید حمایت کرده است. وی 
گفــت: اوپک و 10 کشــور غیراوپک با 

حمایت این توافقنامه در پاسخ به شرایط 
همه گیری کرونا و کاهش شدید تقاضای 
نفت، ســریع و قاطعانه عمل کردند تا با 
محدودیت داوطلبانــه ی تولید به ثبات 

بیشتر بازار نفت کمک کنند. 
بارکیندو همچنین افزود: این محدودیت 
و  بزرگ تریــن  داوطلبانــه،  عرضــه ی 
طوالنی ترین نــوع آن در تاریخ صنعت 
جهانی نفت است که تا سال 2022 نیز 

ادامه خواهد داشت. 
دبیرکل اوپک تصریح کرد: کشــورهای 
عضــو اوپــک و شــرکایش، بــا هدفی 
مشــترک متحد شــدند و با همبستگی 
و اتحاد توانســتند بــه چالش های بازار 
به طور موثری پاســخ دهنــد و بر تعهد 
تزلزل  ناپذیر خود برای ایجاد ثبات پایدار 
در بازار نفت صحه گذاشتند و به همین 
دلیل اســت که در کاهش سطح باالی 
ذخیره سازی های تجاری نفت در جهان 
صنعتی و بازارهای نفتی نیز بسیار موفق 

عمل شده است.
بــازار، وزرای نفت  با بهبــود شــرایط 
اوپک  پــالس نیز موافقت خــود را برای 
افزایش تدریجی تولیــد تا یک میلیون 
بشــکه در روز طی دوره ی می تا ژوییه 
شــامل: 350 هزار بشکه در ماه های می 
و ژوئن و 400 هزار بشــکه در ماه ژوییه 

اعالم کردند. عربستان نیز پس از کاهش 
يك جانبه ی  تولید خــود تا یک میلیون 
بشکه در روز در چند ماه گذشته، اكنون 
برنامه ی  افزایش تدریجی تولید روزانه به 
میزان250 هزار بشکه را در ماه های می 

و ژوئن اعالم کرد. 
پیــش از نشســت اخیــر اوپک  پالس، 
کمبود تولید دو میلیون بشکه در بازار و 
همچنیــن  افزایش تقاضایی معادل 5 تا 
5/5 میلیون بشکه در روز نسبت به سال 
قبل در نشســت اخیر اوپک پالس مورد 

اشاره قرار گرفت. 
لذا، افزایش  برآوردها در مقدار تقاضای 
نفــت در هفته های منتهی به اواســط 
آوریل توســط اوپک و EIA و انتشار این 
گزارش هــا منجر به افزایــش امیدواری 
بازار به بهبود تقاضا در سال جاری به رغم 
ضعف مشــهود ناشــی از افزایش شمار 
مبتالیــان به کرونا در نیمه ی نخســت 
سال شد، به طوری که EIA تخمین خود 
افزایش تقاضای روزانه در سال جاری  از 
نسبت به سال قبل را ۷/5 میلیون بشکه 
در روز اعــالم کــرد که در مقایســه با 
تخمین قبلی، معادل230 هزار بشکه در 

روز بیشتر است.

بر اساس برآوردهای موسسه ی تحقیقاتی 
Moody، اگر در سال جاری متوسط قیمت 

نفت به 60 دالر در هر بشکه برسد، کسری 
بودجه ی عربستان ســعودی، به کمتر از 

 )GDP( 5درصــد از تولید ناخالص داخلی
آن خواهد رسید. سال گذشته، با کاهش 
شــدید قیمت نفت در آغاز شیوع کرونا 
و وقوع جنگ قیمت ها میان عربســتان و 

متحدان آن با روسیه برای حفظ سهم خود 
از بازارهای جهانی، اغلب تولیدکنندگان 
نفت با کســری بودجه مواجه شدند. این 
شرایط غیرمترقبه اگرچه کوتاه مدت بود 

کوتاه
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ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره  187 

پیش بینی اوج تقاضای نفت در سال 2026 

موسســه ی مشــاوره ای در امور نروژی 
)ریســتاد انرژی( در مــاه آوریل اعالم 
کرده اســت که: عالقه و شــتاب باالی 
اســتفاده از خودروهــای الکتریکــی و 
حرکــت به ســوی برقی کردن ســایر 
بخش هــای انرژی بر )نفتــی( در نقاط 
مختلف جهــان، به احتمال زیاد موجب 
خواهد شــد تا اوج تقاضــای نفت، دو 
ســال زودتر از زمانی کــه  قبال برآورد 
شــده بود، به وقــوع بپیونــدد. از نگاه 
این موسســه، اوج مصرف نفت در سال 

2026 و به میزان 6/101 میلیون بشکه 
در روز خواهــد بود که فقط حدود یک 
میلیــون بشــکه در روز باالتر از میزان 
مصرف ســال 2019 خواهد بود و حتی 
از مقدار 102/2 میلیون بشــکه در روز 
برای سال 2028 که در نوامبر گذشته 

برآورد شده، نیز کمتر خواهد بود. 
به عبارتی، به کارگیــری انرژی برق در 
صنعــت حمل ونقل و ســایر بخش های 
وابســته به نفت در حال گسترش است 
و در نتیجه موجب خواهد شــد تا نفت 

زودتر و ســریع تر از زمــان پیش بینی 
شــده ی قبلی از بازار حذف شود. قبل 
از شــیوع ویروس کرونا در اوایل سال 
کرده  پیش بینی  موسســه  این   ،2020
بود که اوج تقاضای نفت در سال 2030 
و با حجم 106 میلیون بشــکه در روز 

خواهد بود. 
به عــالوه، جدای از کســب ســریع و 
قابل توجــه ســهم بــازار نفت توســط  
موجود  فرضیه های  برقــی،  خودروهای 
در تمامی سناریوهای مرتبط با موضوع 

اما موجب شــد تا عربستان سعودی نیز 
برای جبران خسارات مالی ناشی از کاهش 
قیمت هــا، اقدامات ریاضتی شــدیدی از 
جمله: افزایش سه برابری مالیات بر ارزش 
افزوده و لغو کمک هزینه های زندگی به 

کارکنان دولت را اعمال کند. 
بین المللی  برآوردهای صندوق  اساس  بر 
پــول، کســری بودجه ی عربســتان در 
ســال 2020 به حدود 11/3درصد تولید 
ناخالص داخلی آن رســید، در حالی که 
این رقم در سال 2019 حدود 4/5درصد 
بود. اما در ســال جاری به دلیل افزایش 
قیمت ها و انتظار بهبود تدریجی در میزان 
تقاضــای جهانی نفت و همچنین کاهش 
میزان تعهدات در توافق اوپک پالس برای 
محدودیت تولید نفت، عربستان سعودی 
نیز در نظر دارد تا میزان کسری بودجه ی 
خود را یــک رقمی کرده و بــه کمتر از 
5درصد تولید ناخالص داخلی خود برساند. 
گزارشات رســمی از سوی این کشور نیز 
میزان کسری بودجه ی عربستان را برای 
سه ماهه ی اول سال 2021 با روند نزولی 
و معادل 1/9۷ میلیارد دالر آمریکا )۷/4 

میلیارد ریال سعودی( نشان می دهد، در 
حالی که رقم کسری بودجه ی آن در اوج 
بحران نفت در ســه ماهه ی دوم 2020، 
تا 29 میلیارد دالر نیز افزایش یافته بود. 
البته صندوق، در آخریــن گزارش خود 
انتظار دارد که کاهش کســری بودجه ی 
عربستان در سال جاری به رقم 4/2درصد 
تولید ناخالص داخلی آن برسد، اگرچه در 
این گزارش نیز اشــاره شده است که این 
کشور بایستی برای رهایی از کاهش منابع 
مالی، اقدام به اجرای اصالحات ساختاری 
در اقتصاد خود کنــد، از جمله: افزایش 
مالیات بر افزایش افــزوده، حذف کمک 
هزینه هــای زندگی به کارکنــان دولت 
و برنامه ریــزی اصالح قیمت هــای انواع 
حامل های انرژی در داخل در اسرع وقت.

البته شــرایط فوق تنها شامل عربستان 
سعودی نیســت، زیرا علی رغم بهبود در 
قیمت هــای نفت در ماه های اخیر، به جز 
ابوظبی و قطر که توانســته اند بودجه ی 
خــود را بــدون کســری، برنامه ریزی و 
تنظیم کنند، سایرکشــورهای خاورمیانه  
با کاهش شــدید در کسری بودجه روبرو 

بوده و احســاس نارضایتی زیادی از این 
وضع دارنــد و تا وقتی که قیمت نفت به 
حد مناســبی در بازار نرسد، این مشکل 

برای آنها وجود خواهد داشت. 
این در حالی اســت که ناظــران  انتظار 
ندارند بــازار نفت به ویــژه قیمت برنت 
را بــرای کوتاه مدت تــا 83 دالر و برای 
بلندمدت تا 53 دالر شاهد باشد. بنابراین 
برنامه ریزی اقتصاد هر کشــور بر اساس 
پیش بینی قیمت بــاالی نفت، اصالحات 
اقتصادی آن را با چالش های زیادی روبرو 

خواهد ساخت. 
به عبارتی، کشور بحرین فروش نفت خود 
را با توجه با قیمت سربه سری 100 دالر 
در هر بشــکه برای برنت، کویت 80 دالر 
و عربستان سعودی به عنوان بزرگ ترین 
تولید کننــده ی نفت در جهــان، قیمت 
حــدود ۷0 دالر را برای برنت در بازار به 
عنوان شــاخص فروش نفت خود جهت 
تعادل در بودجه ی سال 22-2021 نیاز 

دارند.
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چالش های پیش روی چین برای اکتشاف و تولید نفت و گاز غیرمتعارف

مهندســان چینی بــا بهره گیری از یک 
کشتی تحقیقاتی دریایی به تازگی چاهی 
به عمق 2060 متر را در زیر بســتر دریا 
با هدف شــناخت بهتر هسته ی رسوبی 

منطقه حفاری کرده اند. 
سیســتم حفــاری نصب شــده بر روی 
کشتی فوق، )Sea Bull II(، تنها تجهیزات 
حفاری در بستر دریا با عملکرد حفاری 
با عمق بیش از 200 متر در جهان است 
که می تواند به این کشور در کشف منابع 
هیدرات گاز طبیعی در بستر دریا کمک 
کند که اشــاره دارد به کریســتال های 
یخ  مانند جامد تشــکیل شده از مخلوط 
متــان و آب که در آینده به عنوان منبع 
امیدوار کننــده ای از انــرژی در جهــان 

مطرح هستند.
البتــه چین طی ســال های اخیر اعالم 
کرده اســت که توانســته با موفقیت از 
هیدرات های گازی، گاز اســتخراج کند. 
این گاز به عنوان »یخ آتشــی« یا »یخ 

قابل اشــتعال« نیز شــناخته می شــود 
که در مناطقــی از دریای چین جنوبی 

استخراج می شود. 
پروژه ی  آخرین  که  نیســت  مشــخص 
حفاری در اعمــاق دریا دقیقا در کجای 
منطقه اجرا شده، اما با اقدام اخیر چین، 
تنش ها نیز در این منطقه افزایش یافته 
اســت. زیرا، چین و چندین کشور دیگر 
در منطقه ی هند و اقیانوســیه درگیری 
طوالنی  مدتی بر ســر مرزهای خود در 

دریای چین جنوبی با هم داشته اند. 
این اختالف شامل ادعاهای ارضی چین 
تایوان،  فیلیپین،  ویتنام،  با کشــورهای 
برونئی و مالزی اســت. چیــن در مورد 
حدود 90درصــد از دریای جنوبی چین 
ادعــای مالکیت دارد و بــه همین دلیل 
هم اختالفاتی با همســایگان خود پیدا 
کرده اســت. زیرا این کشورها نیز مدعی 
مناطقی از این دریا هســتند که دارای 

پتانسیل گسترده ی نفت و گاز است. 

با این حال، به دنبال حضور کشــتی های 
نظامــی چینی در 320 کیلومتری غرب 
اقتصادی  جزیره ی پاالوان، در منطقه ی 
ســواحل فیلیپین )EEZ(، در هفته های 
اخیر نیز تنش ها در منطقه افزایش یافته 
است. از آن زمان، ایاالت متحده ی آمریکا 
نیز یک گــروه ویژه ی نظامی دریایی در 
دریــای چین جنوبی مســتقر کرده که 
این اقدام به ایجاد عدم ثبات و تشــدید 
تنش ها در منطقه افزوده، زیرا ســاالنه 
یک  سوم از تجارت جهانی با ارزش بیش 
از 3 تریلیون دالر از طریق دریای چین 

جنوبی انجام می شود. 
عالوه بــر آن، چین در حالــی که برای 
تامیــن نیاز روزافــزون تقاضای خود به 
نفــت و به ویژه گاز، تالش های زیادی را 
برای توسعه ی منابع گسترده ی گازشیل 
خود انجام داده است اما علی رغم اجرای 
تالش های ســازنده ی اخیــر در افزایش 
تولیــد در ایــن زمینه، هنــوز هم باید 

انرژی و حامل هــای آن نیز حکایت از 
آن دارد کــه تقاضای نفــت به تدریج 
کاهش می یابد و یا توسط سایر انرژی ها 
جایگزین می شود و یا در چندین بخش 
نیــز بازیافت )شــامل: روغــن موتور، 
پالســتیک، الســتیک خودرو، سوخت 
سنگین، روغن سولفاته، روغن تعمیرگاه 
پمپ  کشتی ها،  ماشــین آالت،  ماشین، 

آب و...( خواهد شد.
ریســتاد انرژی، قبال و در اواخر ســال 
گذشــته پیش بینی کرده بــود که اوج 
مصرف جهانی نفت در سال 2028 بوده 
و مقدار آن معادل 102 میلیون بشــکه 

در روز خواهد بود. 

ضمنا، قبال نیز پیش بینی شــده بود که 
فشارهای موجود جهت حرکت به سمت 
اجــرای برنامه های انــرژی کم کربن و 
همه گیری ویروس کرونا، زمان رسیدن 
به اوج تقاضای جهانی نفت را از ســال 
2030 بــه 2028 به جلــو انداخت. به 
همین منظــور، در آخرین ســناریوی 
به روز شــده ی این موسسه آمده است: 
با توجه به رشــد مصــرف جهانی نفت، 
شــاهد اوج تقاضا آن در ســال 2026 

خواهیم بود. 
این موسســه همچنین پیش بینی کرده 
است که تا ســال 2025 تقاضای نفت 
هنوز از ویروس کرونا متاثر خواهد بود 

و اســتفاده از خودروهــای الکترونیکی 
نیز با ســرعت کمی پیش خواهد رفت. 
در پیش بینی این موسســه آمده است: 
صنعت حمل ونقل جاده ای که هم اکنون 
48درصــد از تقاضای جهانی نفت را به 
خــود اختصــاص می دهد، بــا افزایش 
ســهم 6درصــدی فعلی در اســتفاده 
از خودروهــای الکتریکــی، ســهم این 
خودروهــا از کل خودروهای موجود در 
این بخش در سال 2025 به 23درصد و 
با رسیدن به 96درصد در سال 2050، 
از مهمترین عوامــل اثرگذار در کاهش 

تقاضای نفت خواهند بود.
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گوترش خواهان توقف تامین مالی پروژه های سوخت فسیلی شد

چالش های مهــم زیادی را برای غلبه بر 
مشکالت آن و در رقابت با صنعت شیل 

آمریکا پشت سر بگذراند.
بر اساس برآورد اداره ی اطالعات انرژی 
آمریــکا )EIA(، چیــن از باالترین منابع 
ایاالت متحده ی  از  بیشتر  گازشیل حتی 
آمریــکا برخوردار اســت. امــا برخی از 
وپربارترین حوضه های آن در  غنی ترین 
عمــق دو برابری زیر زمین در مقایســه 
بــا ذخایر و منابع گازشــیل آمریکا قرار 
دارند که همین موقعیت زمین شناســی 
چالش برانگیز، منجر به افزایش هزینه های 
حفــاری و تکمیــل چاه ها و توســعه ی 

میادین شده و در نتیجه، حاشیه ی سود 
کمتری را برای شــرکت های عالقه مند 
به اجرای فعالیت های اکتشــافی و تولید 
در چین داشــته، به طوری که بر میزان 
ریسک آنها در تولید و عرضه ی گازشیل 

به بازار خواهد افزود.
بــا این حــال و علی رغــم همــه ی این 
محدودیت ها، شــرکت های بزرگ نفتی 
تحت کنترل دولت -sinopec )ساینوپک( 
و PetroChina )پتروچانــا(-، در واقع تنها 
تولیدکنندگان گازشیل در چین هستند 
و در حال حاضر نیز در حال توســعه ی 
میادین گازشیل در کشور هستند و اخیرا 

نیز تولید باالتــر از حد انتظار را در این 
خصوص اعالم کرده اند. به عنوان مثال، 
شرکت ســاینوپک تعداد 28 حلقه چاه 
جدید گازشیل در ماه های ژانویه و فوریه 
به تولید رساند و تولید گازشیل از میدان 
اصلــی آن )حوضه ی ســیچوان با عمق 
2000 تا 3500 متــری( نیز 20درصد 

بیشتر از سال گذشته بوده است. 
بــا این حــال، چینی ها اکنون بــه دنبال 
حفــر چاه های عمیق تــر از 3500 متر و 
حتی عمیق تر از 4500 متری می باشــند 
که تقریبا دو برابر عمق بیشــتر چاه های 

شیل گاز در ایاالت متحده ی آمریکا است.

از اواســط دهــه ی 2010 کــه برخی 
شــرکت های نفتی و موسســات مالی از 
ســرمایه گذاری برای توســعه ی ذخایر 
و منابع هیدروکربــوری )نفت و گاز( با 
احتیاط و حتی اکراه برخورد می کردند، 
با تشــدید ایــن تصمیم توســط برخی 
دیگر از شــرکت های نفتی و موسسات 
مالی، اخیــرا نیز دبیرکل ســازمان ملل 
متحد در یک کنفرانس اقلیمی، خواستار 
افزایش سرمایه گذاری و تامین مالی بیشتر 
پروژه های مرتبط با آب وهوای پاک به جای 
توسعه و گسترش پروژه ها و زیرساخت های 
مربوط به ســوخت های فســیلی از سوی 

بانک ها و موسسات مالی شد. 
آنتونیو گوترش، دبیرکل ســازمان ملل، 
ضمن تمجیــد از اقتصادهای بزرگی که 
اهداف جهانی کاهش و یا حذف کربن را 
دنبــال می کنند، تاکید کرد که علی رغم 
تعهدات جاری، حرکت جهان به ســوی 
افزایش دمای 2/4 درجه ی ســانتی گراد 

فاجعه آمیز است. 

افزود: ما دیگــر نمی توانیم طرح ها  وی 
و پروژه هــای بــزرگ مربــوط به بخش 
باالدستی در صنعت سوخت های فسیلی 
را در هیچ نقطه ای از جهان تامین مالی 
ســرمایه گذاری هایی  چنین  زیرا  کنیم، 
وضعیت نامساعد ما را وخیم  تر می کنند 

و حتی مقرون به صرفه نیز نیستند. 
بــه همیــن دلیــل بــا روی کار آمدن 
دولت بایــدن و در ادامه ی همکاری های 
مجدد آن کشــور با اهداف حفظ شرایط 
و کاهش  زمیــن  کــره ی  آب وهوایــی 
ویژه  بــه  زیســت محیطی  آالینده های 
افزایش مصرف ســوخت های فســیلی، 
مقامــات دولتی و محلــی در آمریکا به 
عنوان بزرگ تریــن مصرف کننده ی این 
نوع ســوخت ها، در حال مذاکره با دولت 
بایدن به منظور منع صدور مجوز حفاری 
در نواحی و آب های فدرال و توقف ایجاد 
انتقال  و توسعه ی زیرساخت های تولید، 
و مصرف ســوخت های فسیلی در کشور 

می باشند. 

در اولیــن هفتــه ی  کاری دولت جدید، 
بایدن بــه منظور امکان ســنجی تغییر 
قوانین، دســتور توقف عملیات حفاری 
و تکمیل چاه هایی کــه به حالت تعلیق 

درآمده بودند را صادر کرد. 
برخی از نمایندگان نیز اعالم کردند که 
تالش می کننــد در منطقه ی انتخاباتی 
خــود از ادامــه ی  فعالیــت تولید نفت 
ممانعت کنند، اما اذعان داشتند که اگر 
این اتفاق در سطح ملی به وقوع نپیوندد، 
زمین در آینده قابل سکونت نخواهد بود. 
برخی نمایندگان نیز از بایدن خواستند 
از تخصیص یارانه به صنعت سوخت های 
فسیلی امتناع کرده و مجوز فعالیت های 
نفتی در اماکنی را که در فاصله ی کمتر از 
2500 فوتی با منازل مسکونی و مدارس 
قرار دارنــد، ابطال کند. آنها همچنین از 
دولت تقاضا کردند از کارگران و فعالینی 
که بــا گذار به ســمت انرژی های پا ک 

متضرر می شوند، حمایت کند.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
81

65
2.

14
00

.1
40

0.
18

7.
9.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

kt
es

ha
f.

ni
oc

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                               4 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25381652.1400.1400.187.9.6
https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-3081-fa.html


94

برنامه ی  اجرایی قطر برای توسعه  ی میدان گاز شمالی 

تهدید مجدد قیمت نفت توسط شیل آمریکا

به گفتــه ی  یک مقــام آگاه، قطر برای 
اجرای برنامه ی بزرگ توســعه ی صنعت 
گاز )LNG( خود و تامین منابع مالی مورد 
نیاز آن، به دنبال فروش 10 میلیارد دالر 
اوراق قرضــه در اولین زمان ممکن طی 

فصل جاری است. 
بنــا به گفتــه ی  موسســه ی بلومبرگ، 

قطرپترولیوم به دنبــال فروش ۷ تا 10 
میلیــارد دالر اوراق 5، 10 و 30 ســاله 
اســت که یکی از بزرگ ترین رخدادهای 
بازار انرژی در سال جاری به شمار می رود. 
بلومبرگ همچنین اشــاره کرد که این 
ســرمایه در توسعه ی میدان شمالی گاز 
کشــور هزینه خواهد شد که با انجام آن 

قطر ضمن حفظ جایــگاه فعلی خود به 
عنــوان بزرگ تریــن صادرکننده ی گاز، 
ظرفیت تولید خود را تا ســال 202۷ با 
بیش از 50درصد افزایش به ساالنه 126 
میلیون تن و با ارزش تقریبی بالغ بر 29 

میلیارد دالر خواهد رساند.

یک سال از بحرانی که بازار جهانی نفت 
به دلیل شــیوع بیماری کرونا و سپس 
اختالفات عربســتان و روسیه در ایجاد 
جنگ قیمتــی تا مرز فروپاشــی کامل 
پیش رفــت، می گذرد. اما اگرچه، جنگ 
قیمتــی موجب شــد تا تولیــد نفت به 
ویژه  نفت شــیل در آمریکا نیز با سقوط 
آزاد مواجه شــود، ولی حــاال که بهای 
هر بشــکه نفت مجددا بــه محدوده ی 
60 دالری رســیده، بــار دیگر نگرانی  ها 
حول تولید نفت شــیل آمریکا و تهدید 
آن برای بــازار باال گرفته اســت. البته 
آن گونه که تحلیل گران و کارشناســان 
نفتــی می گوینــد، بــه نظر می رســد 
با درســی که  تولیدکنندگان آمریکایی 
از اتفاقات ســال گذشته گرفته اند، دیگر 
خــود را درگیر حفاری های گســترده و 
تحمل هزینه های فراتر از نقدینگی خود 
نمی کنند و بیشــتر ترجیح می دهند تا 
تالش خود را برای پرداخت ســود سهام 
به سهامداران خود متمرکز کنند. اما به 
هر حال، بهبود نسبی تقاضا و در نتیجه 
رشد قیمت نفت می تواند بار دیگر عاملی 
باشــد تا شــرکت های فعال در صنعت 

نفت شــیل، تولید خود را به حد پیش از 
سقوط بازار برسانند. البته، ممکن است 
تولید نفــت آمریکا هرگز به رکورد خود 
یعنی 13میلیون بشــکه در روز که قبل 
از کاهش شدید قیمت ها در سال 2020 
داشــت، بازنگردد، اما حدود 11 میلیون 
بشکه در روز ثابت مانده که همین مقدار 
نیز، یک میلیون بشــکه بیشتر از رکورد 
ماه می ســال 2020 اســت. زمانی که 
تولیدکنندگان در واکنش به قیمت های 
پایین و حتی منفی نفت، تولیدشــان را 
با این حــال، فعالیت های  کاهش دادند. 
حفاری از پاییز سال 2020 رو به افزایش 
بوده و با توجه به فاصله ی زمانی که میان 
افزایش قیمت ها و اضافه شدن دکل های 
حفاری نفــت و تولید واقعی نفت وجود 
دارد، انتظار می رود، تولید نفت آمریکا تا 
پایان سال 2021 به تدریج افزایش یابد، 
اگرچه در مقایســه با تولید آن در سال 
2020 هنــوز رقمی معــادل 300 هزار 

بشکه در روز کمتر خواهد بود. 
وقوع همیــن روند کنونــی در افزایش 
تولیــد نفت شــیل می توانــد یــک بار 
دیگــر طرح هــای مدیریت بــازار گروه 

اوپک پــالس را تحت تاثیــر قــرار دهد. 
آمریکایی  بــزرگ  تولیدکنندگان  البته، 
قــول داده اند که تولیدشــان را محدود 
نگه دارند و به نظر حتی اوپک پالس نیز 
به این اقدام شــرکت های مهم نفتی تا 

حدودی باور دارد. 
اما باید توجه داشت که نفت 60 دالری 
در بــازار در هفته های اخیــر، افزایش 
تولید را بــرای شــرکت های کوچک تر 
وسوســه انگیز کرده، زیــرا تولید باالتر 
و دســتیابی به نقدینگی بیشــتر به آنها 
کمک می کنــد تا ســریع تر بدهی های 
خود را بپردازند و در آن صورت اســت 
که با تولید و عرضه ی هر بشــکه اضافی 
نفت شیل، قیمت های جهانی نفت مجددا 
روند کاهشــی را تجربــه خواهند کرد و 
ممکن است اوپک پالس را مجددا مجبور 

به تداوم اجرای محدودیت تولید کند. 
در نتیجه، ساقط کردن نفت شیل آمریکا 
به بهای ریزش قیمت نفت و آسیب دیدن 
تمام  اوپک  تولیدکننــدگان  بودجــه ی 
خواهد شــد که همچنان به درآمدهای 

نفتی وابستگی شدیدی دارند. 
البته، اوپک پــالس برای تحمل کمترین 
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ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره  187 

کنگره ی ایاالت متحده ی آمریکا به دنبال تنبیه اوپک 

تصمیم آرامکو برای فروش سهام خود در میادین نفتی غیراستراتژیک 

زیان و خســارت می تواند با برنامه ریزی 
مناســب، پروژه ی محدودیت تولید نفت 

را مدیریت و از جنگ قیمتی مجدد میان 
اعضا و همچنین کسب افزایش سهم بازار 

توسط نفت شیل آمریکا جلوگیری کند.

کمیته ی قضایی کنگره ی آمریکا الیحه ای 
را تصویب کرده که اجازه می دهد اوپک 
و کشــورهایی که با این گروه همکاری 
می کننــد به دلیل باال بــردن مصنوعی 
قیمت های نفت، هدف پیگرد قرار گیرند. 
الیحــه ی معروف به »نوپک« از ســوی 
جمهوری خواه  نماینده ی  چابوت،  استیو 
معرفی و در کمیتــه ی قضایی کنگره ی 

آمریکا تصویب شد. 
ایــن الیحــه بــه وزارت دادگســتری 
آمریــکا اجــازه می دهد شــکایت های 
علیه کشــورهای  انحصارطلبــی  ضــد 
تولید کننده ی نفت در اوپک را پیگیری 
کند. البته در طول 20 ســال گذشــته 
لوایح مشابهی در کنگره برای تحت فشار 
قرار دادن اوپک در زمانی که قیمت ها رو 
به افزایش بوده اند، ارائه شده  بدون آنکه 

موفقیتی داشته باشند. 

چابوت پیش از رای گیری به این کمیته 
گفت: زمان آن رســیده که ما اقدامات 
بیشــتری را برای مبــارزه علیه کنترل 
تولیــد که قیمــت نفت و بنزیــن را در 
آمریکا باال نگه داشته است، انجام دهیم.

در مقابــل، محمد بارکینــدو، دبیرکل 
اوپک در نامه ای کشورهای عضو سازمان 
را تشــویق و ترغیب به تعامل بیشتر با 
دولت آمریکا کرده و خواسته به مقامات 
آمریکا معایب تصویب شدن قانون نوپک 

را توضیح دهند. 
زیرا ایــن امر می تواند شــامل به خطر 
افتــادن منافع آمریکا در خــارج از این 
کشور و حفاظت از پرسنل و دارایی های 

آنها نیز باشد.
قطــر که یکی از اعضــای قدیمی اوپک 
بود، در سال 2018 پس از حدود شش 
دهه عضویــت در این گــروه، به دلیل 

ریسک تصویب احتمالی الیحه ی نوپک 
و آسیب دیدن برنامه های توسعه ای آن، 

از عضویت اوپک خارج شد.
الزم به یادآوری اســت که: قیمت نفت 
با وجود تصمیــم اخیر اوپک پالس برای 
افزایش تدریجی تولید از ماه می تا ژوییه 
در واکنــش به احیای اقتصادهای جهان 

از پاندمی کرونا باالتر رفته است. 
افزایــش تولید اوپک پــالس نیز پس از 
انرژی  وزیــر  گرانهولم،  تماس جنیفــر 
آمریکا با عربستان سعودی و درخواست 
از آن کشــور برای معقول نگه داشــتن 
بــرای مصرف کنندگان،  انرژی  هزینه ی 

تصویب شد. 
گروه اوپک پالس از ماه می سال گذشته 
در واکنــش بــه ریزش قیمــت نفت و 
فروپاشــی تقاضــا، محدودیت عرضه ی 

کم سابقه ای را به اجرا گذاشت.

عربستان برای تامین مالی طرح دورنمای 
2030 خود که توسط محمدبن سلمان، 
ولیعهد این کشور به منظور متنوع کردن 
اقتصاد آن پیشنهاد شده، به منابع مالی 
و پول زیــادی نیــاز دارد. از طرفی، به 
دنبال کاهش ســوددهی شرکت آرامکو 
از زمــان ســقوط قیمت نفت در ســال 
گذشــته، این شــرکت در حال بررسی 
فعالیت هــای اکتشــافی و تولیدی خود 
و احتماال فروش ســهام برخی میادین 
نفتی غیراســتراتژیک به سرمایه گذاران 

خارجی است. به عبارتی، آرامکو پس از 
پایان بررسی های خود تصمیم می گیرد 
که آیا ســهام خود در این میادین نفتی 
را بفروشد یا قراردادهای جدید همکاری 
برای توسعه و راه اندازی منابع جدید گاز 
طبیعی در کشــور را و یا... برنامه ریزی 

کند.
از آنجــا که دولت عربســتان 98درصد 
سهام شرکت آرامکو را در اختیار دارد از 
حدود ســه دهه ی پیش در حال مذاکره 
برای  بین المللی  مهــم  با شــرکت های 

توســعه ی  برای  احتمالی  همکاری های 
برخــی میادین نفت و گاز کشــور بوده 
ولی این مذاکرات به خاطر عدم موافقت 
پیشنهادی  با شــرایط  ســرمایه گذاران 

عربستان هیچ گاه به سرانجام نرسید.
بــا این حال، شــرکت آرامکــو در اوایل 
مــاه آوریــل بــا انعقــاد یک قــرارداد 
به  زیرساختی  مشــترک  سرمایه گذاری 
ارزش تقریبــی 12/4 میلیــارد دالر بــا 
انرژی جهانی  از شــرکای  کنسرسیومی 
، موافقت 
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واردات نفت هند از اوپک به پایین ترین رقم طی 20 سال گذشته رسید

کرد تا 49درصد از سهام شعبه ی  جدید 
خود با عنوان "شــرکت خط لوله ی نفت 
آرامکو" به کنسرسیوم فوق واگذار شود. 
مقامــات آرامکو عقیده دارنــد با انجام 
این سرمایه گذاری مشترک، ضمن آنکه 

بخشی از دارایی های آن آزاد خواهد شد، 
توانایــی آرامکو برای پاســخ به موقع به 
تغییرات بــازار نیز افزایش خواهد یافت. 
این قرارداد همکاری شــامل بهره گیری 
از خدمــات شــبکه ی خطــوط لوله ی 

انتقال موجــود میان میادیــن نفتی و 
پاالیشــگاه ها، پایانه های صادراتی و... و 
همچنین خطــوط لوله ی احداثی جدید 
برای مدت 25 سال و با اولویت اجاره به 

آرامکو است.

مقامــات هند بر این باورنــد که اقتصاد 
هند، بــه عنــوان دومین کشــور مهم 
واردکننــده ی نفت در جهــان، همواره 
نسبت به قیمت باالی نفت در بازارهای 
جهانی، خســارت دیــده و مقامات آن 
کشــور نیز همیشــه عدم رضایت خود 
را از ایــن بابت در بازار اعالم داشــته اند 
و ایــن نکته ی مهم را بــه طور مکرر به 
صادرکننــدگان نفت در جهان و به ویژه 
اوپک نیز اعــالم کرده اند، امــا با تکرار 
شــرایط بازار در ماه های اخیر، باالخره 
شــرکت های نفتــی و وزارت نفت و گاز 
هند تصمیم خــود را برای متنوع کردن 
مبــادی صادراتی نفت مورد نیاز به ویژه 
از مبدا خاورمیانه )حوزه ی خلیج فارس( 
به سوی سایر صادرکنندگان به مرحله ی 

اجرا در آوردند. 
به همیــن دلیل، اگرچه با گســترش و 
شــیوع ویروس کرونا واردات نفت هند 
مانند ســایر کشــورها کاهش یافته، اما 
واردات آن از اوپک در سال مالی منتهی 
به مارس 2021 به پایین ترین رقم طی 
20 سال گذشته و به رقم 3/9۷ میلیون 
بشکه در روز رسیده، به طوری که سهم 
80درصدی واردات آن از اوپک در سال 
مالــی منتهی به 31 مــارس 2020 به 
۷2درصــد در 31 مارس 2021 کاهش 

یافته است. 

هزینه ی پرداختی برای واردات نفت در 
ســال مالی منتهی به 31 مارس 2021 
نیز با کاهش حدود 40درصدی نســبت 
به ســال قبل از آن، رقمی معادل 61/9 
میلیارد دالر بوده کــه عالوه بر کاهش 
مقدار واردات، ســقوط قیمت ها در بهار 
ســال گذشــته نیز در میــزان کاهش 
هزینــه ی پرداختی فوق تاثیر بســزایی 
داشــته، زیرا این رقم برای ســال مالی 
قبل از آن برابر 101/4 میلیارد دالر بوده 

است.
از طرفی، اگرچه کشورهای هندوستان و 
چین به عنوان بزرگ ترین واردکنندگان 
نفت در آسیا، در بهار سال قبل و هنگام 
کاهش شدید قیمت ها، مقادیر زیادی از 
نفت ارزان  قیمــت را خریداری و ذخیره 
کردنــد که بنا به اعتراف مســئولین آن 
دو کشــور منافع زیادی را نیز از شرایط 
بازار نصیب خود کردنــد، اما در مقابل، 
به دنبــال افزایش مجــدد قیمت نفت 
در ماه هــای اخیر و ادامه ی حساســیت 
هند به این شــرایط، باعث شد تا دولت 
این کشــور از پاالیشــگاه ها )بــه ویژه 
پاالیشــگاه های دولتی تحــت امر خود( 
بخواهــد منابع عرضه ی نفت خام خود را 
از مبدا خاورمیانه و به ویژه عربستان به 
سمت سایر صادرکنندگان و در خارج از 

حوزه ی خلیج فارس تغییر دهند. 

البتــه در اولین اقــدام، هند در فوریه ی 
2021 واردات نفــت خــود را در مقابل 
کاهش خرید از عربســتان، افزایش داد 
تا حدی که آمریکا توانســت جایگاه این 
کشور را به عنوان دومین عرضه کننده ی 
بزرگ نفت به هند )پس از عراق( به خود 

اختصاص دهد.
پاالیشگاه های دولتی هند همچنین قصد 
دارند در ماه می ســال جاری 36درصد 
نفت کمتر از میزان معمول از عربستان 
ســعودی خریــداری کننــد و هم زمان 
در حــال تالش بــرای جایگزین کردن 
از سایر کشورهای  نفت خام های دیگری 
جهان مانند گویان و... با نفت عربســتان 

سعودی هستند.
تقاضای نفت هند در هفت سال گذشته، 
25درصد رشد کرده که بیش از هر کشور 
دیگری است. به همین دلیل، مقامات این 
کشور نیز متعهد شــده اند تا از موقعیت 
خود به عنــوان یک خریدار بزرگ، نقش 
ابــزاری برای پایین نگه داشــتن قیمت 
نفت در بازار ایفا کنند.)Market Leader( به 
عبارتی، دهلی نو نیز همانند پکن در حال 
اعمال نفوذ رو به رشد خود در بازار نفت 
اســت و همین امر باعث شده تا مدام از 

اوپک تقاضای نفت ارزان کند.

کوتاه
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