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پس از انتشار ویروس موسوم به کرونا در کشور چین 
ک��ه به نوعی ابر قدرت اقتص��ادی و جزو بزرگ ترین 
مصرف کنندگان نفت جهان است. زمینه های برهم 
خ��وردن مع��ادالت تج��اری- اقتصادی این کش��ور 
و حتی تحت الش��عاع قرار گرفت��ن اقتصاد کل دنیا 
مهیا ش��د. از تعطیلی بخش اعظ��م صنایع تولیدی 
کش��ور چین گرفته تا تاثیرگذاری بر بازارهای مالی 
جهان و قیمت جهانی نفت. از آنجا که کش��ور چین 
بزرگ ترین واردکننده نفت در جهان اس��ت، هرگونه 
تغییر در مصرف این کشور، روی بازار جهانی انرژی 
و همچنین روند رش��د اقتص��اد جهانی تاثیر خواهد 
گذاش��ت. کاهش قیمت جهانی نفت ناشی از کاهش 
تقاضای این روزها، به مس��ئله ی مهمی در بازارهای 
جهانی تبدیل ش��ده و همه آن را یک ش��وک بزرگ 

برای اقتصاد جهان می دانند. 
پس از انتشار ویروس کرونا و هیاهوی آن در محافل 
رسانه ای جهان، کش��ور چین به حالت نیمه تعطیل 
درآمد، به گونه ای که ش��انگهای و چند اس��تان مهم 
دیگر که تأثیر زیادی در تولید ناخالص داخلی کشور 
چین داش��تند تا مدتی تعطیل ش��دند. مصرف نفت 
کش��ور چین طبق آم��ار بین الملل��ی و گمرگ آن 
حدود 14 میلیون بش��که در روز است که حدود 11 
میلیون آن از بخش واردات تامین می شود و تامین 
بخ��ش زیادی از نفت واردات��ی از منطقه خاورمیانه 
اس��ت. به دنبال کاهش تقاض��ای نفت چین از زمان 
ش��یوع کرونا، حدود 3 میلیون بشکه در روز معادل 
21 درصد از کل مصرف این کشور کاهش پیدا کرده 

است. 
کرونا حتی ب��ه جان پاالیش��گاه های چینی افتاد تا 
آنجا که ش��رکت ساینوپک چین که جزو بزرگ ترین 
پاالیش��گاه های نفت در آسیا است و میانگین تولید 
روزانه این پاالیشگاه در سال گذشته حدود ۵ میلیون 
بش��که در روز بوده است، در حال حاضر تولید خود 
را حدود 600 هزار بش��که در روز معادل 13 درصد 
کاه��ش داد که ای��ن کاهش در یک ده��ه اخیر بی 
سابقه بوده است. از طرف دیگر پاالیشگاه های چینی 
در ح��ال ذخیره کردن ف��رآورده های نفتی فروخته 

نش��ده خود هس��تند، به گونه ای که ظرفیت برخی 
از ای��ن پاالیش��گاه ها نیز به زودی پر ش��ده و امکان 
کاهش فعالیت های پاالیشگاهی تا حدود 20 درصد 
نی��ز محتمل خواهد بود. قیمت نفت نیز 10 دالر به 
ازای هر بش��که در سال 2020 میالدی به دلیل این 
بیماری خطرناک کاهش یافت در حال حاضر قیمت 
بازار نفت پایین تر از س��طحی اس��ت که کشورهای 
اوپک ب��رای متعادل کردن بودجه خ��ود نیاز دارند. 
متاس��فانه پیامده��ای این ویروس به نحوی اس��ت 
ک��ه موجب کاهش ب��رآورد قیمت نف��ت بانک های 
بین المللی در نیمه نخس��ت سال 2020 شده است، 
چرا که ادامه دار بودن آن س��بب تضعیف توازن بازار 
 Citigroup نفت خواهد ش��د. به عن��وان نمون��ه
ب��رآورد خود از قیمت ش��اخص نفت خ��ام برنت در 
س��ه ماه نخست س��ال 2020 میالدی را از 69 دالر 
به ۵4 دالر کاهش داد. این بانک همچنین هش��دار 
داد ممکن اس��ت قیمت این ش��اخص به حدود 47 
دالر نیز س��قوط کند. از طرف دیگر ادامه دار ش��دن 
موضوع فوق در کش��ور چین و حتی س��رایت آن به 
س��ایر کش��ورها و روند نزولی قیمت نفت، نگرانی ها 
را برای کاهش بیش��تر تقاضا دوچندان کرده است، 
ت��ا جایی که اوپک و متحدانش که در ماه دس��امبر 
توافق کردند تولید خود را تا س��ه ماه نخس��ت سال 
2020، نزدی��ک به یک میلیون و 700 هزار بش��که 
در روز کاه��ش دهند و برای بررس��ی تقاضای نفت 
زمان نشست رسمی خود را از مارس به فوریه تغییر 
دادند. در حال حاضر اوپک و متحدانش که به گروه 
اوپک پالس معروف هستند، در حال بررسی کاهش 
تولید خود به میزان ۵00 هزار بشکه در روز به دلیل 
تاثیر منفی ویروس کرونا بر تقاضای نفت هستند. از 
این رو قرار اس��ت سهم اوپک از کاهش تولید حدود 
74 درصد و س��هم غیر اوپکی ه��ا حدود 26 درصد 

باشد.
وی��روس کرون��ا را می توان یک��ی از مهم ترین وقایع 
اثرگذار در تاریخ تقاضای نفت دانست؛ چراکه تدابیر 
چی��ن برای حمایت از اقتصاد خود ممکن اس��ت در 
کوت��اه مدت پایین ترین س��طح قیمتی را برای نفت 

ایج��اد کند ک��ه این موض��وع به ضرر کش��ورهای 
تولید کننده نفت خواهد بود. با این حال متاس��فانه 
دورنمای تقاضا برای نفت به دلیل رش��د نفت شیل 
و رشد نفت در کشورهای غیر اوپک چندان مطلوب 
نیس��ت. طبق برآوردهای منابع بین المللی از جمله 
بی پی، ادامه دار بودن بیماری کرونا می تواند تقاضای 
نفت را بین 300 تا ۵00 هزار بش��که در روز در طی 
سال 2020 کاهش دهد که این میزان تقریباً حدود 
2 تا 4 دالر از قیمت هر بشکه نفت را خواهد کاست. 
با توجه به انتش��ار اخبار نشست زودهنگام اوپک در 
روزه��ای اخیر، قیمت نف��ت در محدوده ۵0 دالری 
نوسان کرده اس��ت و از خود مقاومت نشان می دهد 
ک��ه می تواند ب��ه دلیل تصمیم کاه��ش تولید اوپک 
پالس تا 2 میلیون و 200 هزار بش��که در روز باشد. 
درحالی که سقوط با شیب تند نفت را شاهد هستیم 
و آش��فتگی که می تواند به اقتصاد کش��ورهای پترو 
دالری ضربه بزند، به نظر می رس��د کشورهای اوپک 

پالس وقت زیادی برای تصمیم گیری ندارند. 
متاس��فانه تبعات بیماری کرونا به ایران نیز رس��ید 
و موج��ب کاه��ش قیمت نفت س��نگین آن ش��د، 
به طوری که ب��ا کاهش ح��دود 16 درصدی قیمت 
نف��ت برنت، قیمت ف��روش نفت ای��ران نیز کاهش 
یاف��ت. تحریم های یکجانبه آمریکا علیه صنعت نفت 
ایران و اف��ت تقاضای نفت چین به عنوان مهم ترین 
خری��دار نفت ای��ران حتی در ش��رایط تحریم، تاثیر 
منفی کاهش بهای نفت را بر اقتصاد ایران تش��دید 
و موجب کس��ری بودجه دولت خواهد شد. هر چند 
ابعاد وگستردگی این بیماری نامشخص است، لیکن 
چنانچ��ه تلف��ات جانی و مال��ی آن در چین و حتی 
شیوع آن در کش��ورهای دیگر وخیم تر از قبل ادامه 
یابد، ممکن اس��ت قیمت نفت وست تگزاس به زیر 
۵0 دالر برس��د و قیمت نفت برنت نیز در کانال ۵0 
دالری قرار گیرد. بر این اس��اس منافع اوپک پالس 
نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و احتماالً  آن ها را 
مجبور خواهد کرد تا میزان تولیدات خود را بیش��تر 
کاهش دهند و البته از س��ویی این به معنی افزایش 

سهم شیل در بازارهای جهانی نفت خواهد بود.


