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تانکرهای  LNGبدون مشتری ماندند
در پی شیوع ویروس کرونا در چین -که تقاضای
این کش��ور را بهشدت کاهش داده است -چهار
تانکر  LNGبه مقصد شمال آسیا مجبور شدند
تغییر مقصد داده یا مس��یر جدیدی را در پیش
بگیرند .یک تحلیلگر  LNGدر شرکت اطالعاتی
کپلر ب��ه رویترز گف��ت :عالوه بر تغییر مس��یر
تانکرهای مورد اشاره ،تعداد  ۱۵تانکر دیگر هم
در س��طح جهانی و بهدلیل کاهش تقاضا امکان
تحویل محموله خود را از دست داده و مجبورند
بهعن��وان مخزن ش��ناور بهفعالیت خ��ود ادامه
دهن��د که  ۱۱فروند آنها نیز در سراس��ر آس��یا

پراکنده هس��تند .ویروس کرون��ا تاکنون بیش
از  ۶۰ه��زار نفر را مبتال کرده و تاثیر ش��دیدی
روی تقاضا برای انواع انرژی داشته و بازار LNG
که پی��ش از این بهدلیل گرما ب��ا افت قیمتها
روبهرو ش��ده بود را دچار ضعف بیش��تری کرده
است .شرکت  CNOOCکه بزرگترین خریدار
گاز در چین اس��ت ،در پی شیوع کرونا وضعیت
اضط��راری اعالم ک��رده و قراردادهایش با س��ه
تامینکننده را به حال تعلیق درآورده است .در
نتیجه شرایط اخیر ،قیمتها بهشدت افت کرده
و ش��رکتها را واداشته است بهدنبال خریداران

دیگری برای این محمولهها باشند .از میان چهار
تانکر  ،LNGس��ه محموله  LNGدر قطر و یک
محموله در عمان بارگیری شده و در ابتدا خاور
دور را بهعن��وان مقصد خود تعیین کرده بودند.
اکنون دو تانکر به پایانه ساوت هوک در انگلیس
رس��یدهاند و یکی دیگ��ر در خلیج عمان بوده و
به س��وی خلیجفارس برمیگردد .این ش��رایط
همچنین باعث شده تا قیمت تحویل محموالت
ف��وری  LNGدر بازار در اواس��ط ماه فوریه به
کمترین مقدار ،یعن��ی حدود  2/70دالر در هر
یک میلیون بی.تی.یو ( )Btuکاهش یابد.

شیل موجب تغییر روابط شرکتهای باالدستی و میاندستی در صنعت نفت و گاز
شده است
انق�لاب نف��ت و گاز ش��یل ،منجر به تغییر ش��یوه
همکاری تولیدکنندگان (ش��رکتهای باالدس��تی)
و شرکتهای میاندستی ش��ده است .کارشناسان
نفت��ی این مس��ئله را ناش��ی از تغییر در س��رعت
تولید نفت و گاز ش��یل عن��وان میکنند که منجر
ب��ه تغییر در بازهه��ای زمانی تولید و تقاضا ش��ده
است .این موضوع که سرعت حفاری در سازندهای
غیرمتع��ارف توس��ط تولیدکنن��دگان ،میتوان��د
ش��رکتهای میاندستی را با مش��کل مواجه کند،
مورد توافق شرکتکنندگان در کنفرانس بینالمللی
 NAPEدر هیوس��تون آمریکا ب��ود .مدیر بازاریابی
ش��رکت نفتی  Marathonمیگوید :شرکت ما قادر
ب��ه افزایش نرخ تولید با توجه به حضور در چندین
سازند شیل میباش��د ،اما مشکل اصلی پیدا کردن
خط��وط لوله جهت انتقال فوری این حجم از تولید
اس��ت .وی افزود :ما قادر به تولید با س��رعت بیشتر
در این میدانهای غیرمتعارف هس��تیم ،اما خطوط
لوله و امکانات شرکتهای میاندستی در این زمینه
نیز ،تعیینکننده هس��تند .در حال حاضر با توجه
به افت ادامهدار قیمت نف��ت و گاز ،تولیدکنندگان

نیزعالقهای به داش��تن خ��ط لوله ندارن��د .آنها به
دنب��ال خطوط لوله انتقال نفت هس��تند که بتواند
محصولش��ان را ب��ه پردرآمدتری��ن مناطق منتقل
کند .مسئولین ش��رکت Finley Resourcesکه در
حوضه نفتی  Uintaمش��غول است ،نیز میگویند:
م��ا میخواهیم تولیدات را از س��ر چاه به وس��یله
شرکتهای میاندستی به شرکتهایی منتقل کنیم
که میتوانند بیش��ترین س��رمایه را از آن به دست
آورند؛ ش��ما باید نقاط قوت و ضعف پاالیش��گران و
شرکتهای میاندستی را بشناسید .مقامات شرکت
 Marathonاضافه میکنند که :ش��رکت ما بهدلیل
مزیتهای نسبی که در مقایسه با دیگر شرکتهای
نفتی فعال دارد قادر اس��ت س��رمایههای خود را به
حوضهه��ای نفت��ی و گازی دیگری انتق��ال داده و
از فعالی��ت خ��ود در حوضههایی که ش��رکتهای
میاندس��تی ظرفی��ت کاف��ی ندارند ،بکاه��د .اما
ش��رکتهای میاندس��تی به دنب��ال تضمینهایی
جهت بازگش��ت س��رمایهگذاری خود در پروژههای
جدید هستند که این مسئله به تولیدکنندگان فشار
وارد میکند .تام لیود ،مدی��ر بازاریابی Marathon

میگوی��د« :ما میتوانیم حجم تولی��د را افزایش یا
کاه��ش دهیم که از بس��یاری جهات عالی اس��ت؛
اما مس��ئلهای که ما با آن روبرو هس��تیم ،روابط با
شرکتهای میاندستی میباشد چرا که شفافیت در
این امر مس��ئلهای بحرانی و پرچالش است» .برخی
دیگر معتقدند که :ش��رکتهای میاندستی معموال
خواهان نرخ بهرهبرداری به میزان  ۸۰الی  ۹۰درصد
هستند ،در حالیکه شرکتهای باالدستی خواهان
نرخ  ۵۰درصدی هستند و به همین دلیل میتوانند
به س��رعت حجم تولی��د را افزای��ش داده و الباقی
ظرفیت را به کار بگیرند .در حالیکه ش��رکتهای
میاندستی به دنبال این اطمینان خاطر هستند که
میزان از پیش تعیینشدهای از تولیدات را به عنوان
بخش��ی از توافقنامه دریافت کنند ،تولیدکنندگان
درصدد اطمینان یافتن از این مس��ئله هس��تند که
احداث خطوط لوله انتقال نفت به موقع انجام شود
تا نفت و گاز تولیدی بهموقع به سودآورترین مکانها
انتقال یابد .بهعبارتی ،س��ابقهای که نشان دهد آنها
اینگونه پروژهها را بهموقع و با بودجه تعیین شده،
یکنند.
اجرا م 
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فنی
کوتاه

برنامه فروش پااليشگاههاي شركت پتروبراس
ش��ركت پتروبراس برزيل به منظور اجرای
مرحل��ه بع��دی برنام��ه واگ��ذاری بخ��ش
پاییندستی خود به بخش خصوصی ،فروش
چهار پااليش��گاه باقيمانده خ��ود را اعالم
کرده اس��ت .برنامه فروش پااليش��گاههای
ش��ركت پتروب��راس تا پايان س��ال ۲۰۲۰
نهايي ش��ده و پيشبيني ميشود كه ظرف
يك بازه پنج س��اله داراييهاي اين شركت
به ارزش  ۲۰ت��ا  ۳۰ميليارد دالر بهفروش
برس��د .طبق گفته مقام��ات پتروبراس در
ماه دس��امبر ،انتظار ميرود كه با فروش دو
شبكه خطوط انتقال گاز در مجموع بيش از
 ۱۳ميليارد دالر عايد شركت شود .اين طرح

در واقع تالشي براي پايان دادن به انحصار
ش��ركت پتروبراس در بخش پائيندس��تي
اس��ت كه در مجموع  ۹۸درصد از ظرفیت
پاالیشی  ۲/۱میلیون بشکه در روز برزیل را
در اختيار دارد .طي توافق انجام ش��ده بين
شركت و نمايندگان بخش خصوصي ،مقرر
شد كه در راستاي تشويق بخش خصوصي،
شركت پتروبراس هش��ت پااليشگاه از ۱۳
پااليشگاه خود را بهفروش برساند.
در مرحل��ه اول اي��ن ط��رح ،بي��ش از ۲۰
ش��ركت نفت��ي و گازي و مؤسس��ات مالي
یک توافقنامه محرمانه براي مش��ارکت در
ای��ن فرآیند امضاء کردن��د و انتظار ميرود

سرمايهداران آس��يايي و بهخصوص چيني
براي ورود ،اقدام کنند بهطوریکه ش��ركت
 CNPCو پتروب��راس مذاك��رات خ��ود را
در اين خص��وص نهايي كردهاند .ش��ركت
پتروب��راس هماكنون به دنبال تكميل طرح
احداث نيروگاه حرارتي و تأسيس��ات گازي
است كه حجم توليد گاز آن به  ۲۰ميليون
مت��ر مكع��ب در روز ميرس��د و در س��ال
 ۲۰۲۱به بهرهبرداري خواهد رسید .شركت
پتروبراس در نظر دارد  ۵پااليشگاه خود را
در كنترل نگه دارد و بيشتر بر فعاليتهاي
صنعت��ي و كش��اورزي در اس��تانهای
ريودوژانيرو و سائوپائولو تمركز کند.

خطر در کمین پاالیشگران آسیایی؛ کرونا پاالیشگاههای تی پات را تا خاموشی کامل
پیش میبرد
ترس از ش��یوع ویروس "کرونا" همچنان بر
بازار نفت س��ایه افکنده است .هرچند ابهام
در شعاع گسترش این ویروس و مدت زمان
انتشار آن همچنان مهمترین عامل اثرگذار
ب��ر بازارها از جمله نفت اس��ت ،با این حال
با گذش��ت زمان ،بیش از گذشته مشخص
میشود که گس��ترش این ویروس ،چگونه
بازار طالی س��یاه را تحتتاثیر قرار خواهد
داد بهطوریکه در هفتههای اخیر که اخبار
وجود این ویروس در چین و جهان پیچیده
تاکنون حدود  10دالر معادل  16درصد از
ارزش نفت کاسته شده و در کمترین سطح،
طی س��ه ماه اخیر بهفروش میرسد .همین
عامل باعث ش��ده تا اوپ��ک پالس (اعضای
اوپک بهعالوه روسیه) با هدف پیشگیری از
کاهش بیشتر قیمت ،جلسه ماه مارس خود
را یکماه جلو انداخت��ه و در روزهای -15
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 14فوریه گرد هم آیند و نس��بت به کاهش
بیشتر تولید نفت بهمیزان  500هزار بشکه
در روز تصمیم الزم را اتخاذ کنند .بهعالوه،
آنطور که گفته میشود شیوع این ویروس
در اولین گام بر سیستم حملونقل اثرگذار
ب��وده اس��ت بهطوریک��ه در ح��الحاضر
بسیاری از شهرهای چین در قرنطینه کامل
به س��ر میبرند و سیس��تم حملونقل آنها
بهط��ور کامل متوقف و همچنین بس��یاری
از برنامههای پروازی داخلی و خارجی آنها
لغو شده است .بنابراین مالحظه میشود که
پی��ش از بازار نفت ،این ب��ازار فرآوردههای
نفت��ی اس��ت که بهط��ور واقعی از انتش��ار
ویروس کرونا متاثر شده است.
معاملهگران انتظار دارند که بهدنبال کاهش
مس��افرتهای ج��ادهای و هوایی در چین،
ظرفیت تولید پاالیش��گاههای آسیایی و در

نتیجه خ��وراک نفتخام آنه��ا نیز کاهش
یابد .پیشبینی میش��ود که پاالیشگاههای
چینی با  ۷۰درصد ظرفیت خود کار کنند،
درحالیکه ای��ن رقم برای پاالیش��گاههای
استانهای ش��رقی به حدود  ۵۰درصد نیز
خواهد رس��ید .چرا که سود ناشی از تولید
محصوالت پاالیشی باارزشی چون سوخت
ج��ت ،بنزی��ن و نف��تگاز درح��ال کاهش
اس��ت .آنها همچنی��ن اع�لام کردهاند که
پاالیش��گاههای مس��تقل چینی که تیپات
" "Tea Potنامی��ده میش��وند ،بی��ش از
دیگر پاالیشگاههای آسیایی و چینی آسیب
خواهن��د دی��د و احتم��اال تا توق��ف کامل
فعالیت خود پیش برون��د .چرا که این نوع
پاالیش��گاهها به بازار داخلی و محلی چین
وابس��ته هس��تند و مجوزی برای صادرات
محصوالت خود ندارند.
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 LPGبه عنوان رایجترین خوراک پتروشیمی جایگزین نفتا میشود
به علت قیم��ت باالی نفتا برای مصرفکنندگان
نهایی در صنعت پتروش��یمی در س��ال ،۲۰۲۰
انتظار میرود که اس��تفاده از گاز مایع ()LPG
بهعنوان خوراک ادام��ه یابد؛ اگرچه قیمتها به
شدت تحتتأثیر جریانات بینالمللی هستند .با
پیشبینی افزایش عرضه  LPGتوسط آمریکا و
تقاضای بیشتر آس��یا ،چشمانداز بازارهای نفتا و
 LPGدر اروپ��ا عمدتا ب��ه نرخهای حملونقل و
فرصتهای آربیتراژ بستگی دارد .در سال 2019
س��ود پاالیش��ی نفتا در بازار اروپا ضعیف بود و
مقدارمتوس��ط آن در مقایس��ه ب��ا  LPGبرابر
ب��ا منفی  ۵/۷دالر در تن (در مقایس��ه با منفی
 ۴دالر در س��ال  )۲۰۱۸ب��ود .قیمتهای کمتر
 LPGنس��بت به نفتا ،متناظر با افزایش س��طح
عرضه  LPGدر اروپا میباش��د .بر اساس برآورد
آژانس بینالملل��ی انرژی ،در فاصله س��الهای
 ۲۰15-18صادرات پروپان از آمریکا  ۵۴درصد
و نرمال بوتان  ۱۱۵درصد افزایش داش��ته است.

کارشناس��ان بازار انتظار دارند ک��ه این روند در
 ۲۰۲۰ادامه یابد ،بنابراین فش��ار رو به پائین بر
قیمت  LPGباقی میماند .در کنار گس��تردگی
عرضه  ،LPGبازار نفتا در اروپا با کمبود مواجه
بود؛ چرا که به علت حمله به تأسیسات عربستان
در اواسط ماه دسامبر ،عرضه نفتا تضعیف شد و
مصرفکنندگان نهایی پتروش��یمی اروپا و آسیا
بهدنبال تحویل س��ریع نفتا بودن��د .واردات نفتا
آس��یا از اروپ��ا افزایش یافت ،قیم��ت باالتر نفتا
و کمب��ود موجودی آن منجر به انقباض بیش��تر
بازار و افزایش  ۲۲درصدی قیمت نفتا از ابتدای
س��پتامبر شد .با افزایش عرضه  LPGو کمبود
عرضه نفتا ،ش��کاف قیمتی نفت��ا پروپان رکورد
سطوح س��االنه در  ۲۰۱۹را شکست .در ژوئیه،
ارزش تخفی��ف پروپان  ۱۹۶دالر در متریک تن
بود که بیش��ترین ش��کاف قیمتی از اواخر ژوئیه
 ۲۰۱۵است .با وجود این تخفیفها ،پروپان و تا
حدودی بوتان در رقابت با نفتا به عنوان خوراک

پتروش��یمی انتخاب شدند ،که منجر به حداکثر
شدن استفاده از  LPGبه عنوان خوراک در اروپا
شد .همچنین قدرت بازار  LPGدر آسیا و حجم
ص��ادرات  LPGاز آمریکا دو عامل تعیینکننده
در بازار هستند .انتظار میرود که تقاضا و تولید
فرآوردههای پتروش��یمی مانند اتیلن و پروپیلن
بین س��الهای  ۲۰۱۹و  ۲۰۲۰بهترتیب بهطور
متوس��ط  ۳و  ۸/۲درصد افزایش یابند و قسمت
عم��ده این افزایش تولید در آمریکا ،خاورمیانه و
آسیا متمرکز خواهد بود .اخیرا مراکز پتروشیمی
در اروپا تأیید کردند که علیرغم سود کم ،قصد
ادامه خرید نفتا و نگه داش��تن نرخ تولیدش��ان
را دارن��د که انتظار میرود ای��ن روند در ۲۰۲۰
نیز ادامه یابد .اگرچه در مورد چگونگی آربیتراژ
(اختالف قیم��ت میان بازاره��ا) در جهان عدم
قطعیت وجود دارد ،اما میتوان با اطمینان گفت
که در ش��روع س��ال جدید میان بازارهای نفتا و
 LPGاختالفات زیادی وجود خواهد داشت.

نیاز کویت به  ۱۸۰میلیارد دالر تأمین مالی طی  ۶سال آینده
صن��دوق بینالملل��ی پول اع�لام کرد؛ در
صورتیک��ه کوی��ت بهعن��وان چهارمی��ن
تولیدکننده بزرگ اوپک ،اصالحات اقتصادی
شامل کاهش هزینهها و افزایش درآمدها را
اجرا نکند ،طی  ۶سال آینده نیازمند ۱۸۰
میلی��ارد دالر تأمین مال��ی خواهد بود .این
می��زان برابر ب��ا  ۲۰درصد تولی��د ناخالص
داخلی س��االنه این کشور اس��ت .براساس
گزارش این صندوق ،کویت نزدیک به ۵/۷
درصد از تولید ناخال��ص داخلی خود را به
پرداخت یارانه سوخت ،برق و آب اختصاص
میده��د و پرداخ��ت دس��تمزد ،نیز بخش

بزرگی از هزینههایش را ش��امل میش��ود.
این در حالی است که درآمدهای غیرنفتی
کویت با معرف��ی  ۵درصد مالیات بر ارزش
افزوده و س��ایر درآمده��ا ،میتواند افزایش
پیدا کن��د .در گزارش صن��دوق همچنین
اعالم ش��ده اس��ت که :کاهش رشد اقتصاد
جه��ان در پی افزایش تنشهای بینالمللی
میتواند منجر به کاهش قیمت نفت ش��ود
و کاه��ش پایدار قیمت نفت باعث کس��ری
بودجه و افزایش نیازهای مالی میشود.
اوپک پالس در حال اج��رای توافقنامهای
اس��ت که طی آن ت��ا پایان م��اه مارس به

میزان  1/7میلیون بشکه در روز عرضه نفت
خ��ود به بازارهای جهانی را کاهش میدهد
ت��ا تأثیر عرضه اضافی مورد انتظار در س��ه
ماه��ه اول را خنثی کن��د .این توافقنامه از
1/2میلیون بشکه در روز که در سال ۲۰۱۹
اجرا ش��ده بود ،عمیقتر شده است .سهمیه
کویت در توافق جدید  2/۶۵۷میلیون بشکه
در روز است و این در حالی است که تولید
آن در ماه دس��امبر برابر ب��ا  ۲/۷۱میلیون
بشکه در روز بوده که منطبق با سهمیه این
کشور در سال  ۲۰۱۹بوده است.
صندوق بینالمللی پول همچنین پیشبینی
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کرده ک��ه اگر کویت به اصالحات اقتصادی
تن در ندهد ،تراز مالی تلفیقی این کش��ور
که م��ازاد  ۵/۵درصدی از تولید ناخالص را
در س��ال  ۲۰۱۹دارا است ،در سال ۲۰۲۵
دچار کس��ری به همین میزان خواهد شد.
بدهیهای دولت ب��ا فرض عدم محدودیت
در اس��تقراض ،از  ۱۵درصد تولید ناخالص
داخلی در سال  ۲۰۱۹به  ۷۰درصد در سال
 ۲۰۲۵خواهد رس��ید .صن��دوق بینالمللی
پ��ول در ادامه گزارش اظه��ار کرد :افزایش
تنشهای امنیتی و یک محیط ژئوپلیتیکی
چال��ش برانگی��ز در منطق��ه میتوان��د

سرمایهگذاری و رشد منطقه خلیجفارس را
تحتتأثیر شدید قرار دهد.
کویت پیشبینی میکند که کسری بودجه
س��ال مالی  2020-21بهدلیل پائین آمدن
درآم��د نفت طبق تواف��ق کاهش تولید در
اوپک ،بیشتر شود .لذا کسری بودجه کویت
برای س��ال مالی  2020-21ک��ه از آوریل
آغاز میش��ود ،به  ۳/۳۰میلیارد دالر (۲/۹
میلیارد دینار) افزایش خواهد یافت .این در
حالی است این میزان برای سال مالی قبل
 ۳/۲۵میلی��ارد دالر ( ۷/۷میلی��ارد دینار)
پیشبینی شده بود .درآمدهای نفتی نیز با

کاهش  ۱۱درصدی ،از  ۱۴/۵میلیارد دینار
در سال قبل به  ۱۲/۹میلیارد دینار خواهد
رسید .بودجه سال مالی جدید نیز بر مبنای
قیمت نفت  ۵۵دالر به ازاء هر بش��که بسته
شده اس��ت .الزم است اش��اره شود پس از
اینک��ه دول��ت کویت تصمی��م گرفت ۱۰
درص��د از درآم��د خود را برای نس��لهای
آینده تخصیص دهد ،نقطه تعادل بودجه به
 ۸۶دالر به ازاء هر بشکه رسید .نقطه تعادل
بودجه در سال گذشته ،با فرض تولید 2/8
میلیون بش��که در روز ،حدود  75-80دالر
به ازاء هر بشکه بود.

كاهش توليد نفت اوپك به دنبال شيوع ويروس كرونا در چين
ب��ه دنبال ش��يوع ويروس كرون��ا در چين
و كاه��ش قيم��ت نفت ،كش��ورهاي اوپك
درصدد كاهش توليد خود هس��تند .به نقل
از يك منبع آگاه در سازمان اوپك ،دو هفته
پيش رو نه تنه��ا براي بازار نفت بلكه براي
ِ
اقتصاد جهان��ي دوره بحران��ي خواهد بود.
هماكنون وزيران اوپك پالس در حال رصد
بازار به منظور اتخاذ تصمیم جهت هرگونه
اقدام الزم هستند.
وزير نفت عربس��تان اعالم کرده كشورهاي
اوپ��ك به دنب��ال آرام كردن ب��ازار پس از
ش��يوع ويروس كرونا در چين هس��تند كه
در نتيجه آن ،اين كشور به تعطيلي کشیده
و قيمت نفت به زير  ۵۹دالر در هر بش��كه
سقوط كرده است .وي همچنين ابراز داشته
است كه كشورش ظرفيت و انعطاف الزم را
براي بازگرداندن ثبات به بازار نفت داراست
و عربس��تان به دقت تح��والت بازار نفت را
پيگيري ميكند و تاثيرات آينده شيوع اين
ويروس در چين را مدنظر قرار ميدهد .وي
همچنين اضافه كرد كه بيش��ترین اثر اين
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بيماري بر بازار نفت ،جنبه رواني آن است.
كشور چين به عنوان دومين اقتصاد بزرگ
جهان به طور ميانگين در سال  ۲۰۱۹روزانه
 10/16ميليون بشكه نفتخام وارد ميكرد.
هماكنون برخي از ش��هرهاي اين كشور در
قرنطينه هس��تند تا از شيوع ويروس كرونا
جلوگيري بهعمل آيد ،هر چند تاكنون اين
ويروس به برخي از كشورها ،همچون كانادا
و آمريكا نیز سرايت كرده است.
پيشبيني ميش��ود تقاضای نفتخام چين
در هفتهه��اي آتي كاهش ياب��د .از طرفی،
كشورهاي توليدكننده نفت (اوپك) نیز در
نظر دارند به منظور تنظيم بازار تا پايان ماه
مارس توليدات نفت خويش را  1/7ميليون
بش��كه كاهش دهند .توليد نفت عربستان
هم در س��طح  9/744ميليون بشکه در روز
باق��ي خواهد ماند كه به ان��دازه  ۴۰۰هزار
بشكه كمتر از ميزان توافق شده در نشست
اوپك بوده است.
امارات ني��ز بهعنوان س��ومين توليدكننده
ب��زرگ اوپك به در پي��ش گرفتن اقدامات

احتياط��ي تأكيد ورزيده اس��ت .وزير نفت
امارات اظهار داشت كه بايد نسبت به كاهش
تقاضای نفت اقدامات احتياطي اتخاذ شود
و درخصوص اث��رات رواني آن بزرگنمايي
نش��ود .وي همچنين ابراز اطمينان كرد كه
همه اعض��ا به دنبال ثبات بازار هس��تند و
در اين راس��تا تالش خود را به كار خواهند
بس��ت .وزير انرژي الجزاير و رئيس كنوني
اوپك هم ابراز داش��ته اس��ت كه اثر شيوع
اين بيماري بر بازار نفت كوچك خواهد بود
و بر اس��اس ش��واهد موجود ،بدخيمي اين
بيماري از بيماري س��ارس در سال ۲۰۰۳
كمت��ر اس��ت .وی همچنين ابراز داش��ت:
اين كش��ور در كنار كش��ورهاي عضو اوپك
و ديگر كش��ورها آماده اتخاذ اقدامات الزم
به منظ��ور بازگرداندن ثبات ب��ه بازار نفت
اس��ت .هماكنون اعض��اي اوپك توليد خود
را نس��بت به ماه گذش��ته  ۱۰۰هزار بشكه
كاهش دادهاند .از ميان اعضای اوپك ،س��ه
كش��ور ايران ،ليبي و ونزوئال شامل معافیت
از توافقنامه کاهش تولید هستند.
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افزایش استفاده آمریکا از نفتکوره گوگرد باال به عنوان خوراک
اعم��ال قوانی��ن جدید توس��ط س��ازمان
بینالملل��ی دریان��وردی ( )IMOدر مورد
س��وخت کش��تیها (بانکر) ،باعث ش��د تا
نفتک��وره ب��ا س��ولفور ب��اال ( )HSFOاز
بازاره��ای جهانی خارج ش��ود ،اما کاهش
عرضه نفتخام س��نگین در خلیج مکزیک
( ،)US Golf Coastروزنهای برای نفتکوره
روس��یه ایجاد کرده و به آن زندگی دوباره
بخشیده است .دسترسی محدود به خوراک
در این منطقه بهواسطه بسته بودن پنجره
آربیت��راژ از اروپا هم��راه با تقویت اختالف
قیمت  VGOو نفتکوره تقطیر مس��تقیم،
موجب ع��دم تمای��ل پاالیش��گاهها برای
خریداری آنها شده و پاالیشگاهها به یافتن
جایگزی��ن برای خوراک ترغیب ش��دهاند.

در حالیک��ه قوانین  IMOمنجر به از بین
رفتن تقاضای نفتکوره سولفور باال جهت
س��وخت کش��تیها ش��ده ،اما تقاضا برای
آن جهت اس��تفاده به عن��وان خوراک در
پاالیش��گاهها افزایش ش��دید یافته است.
پیش از اعالم قوانین جدید توس��ط IMO
نیز نفتکوره گوگرد باال به عنوان خوراک
یا برای مخلوط ش��دن با نفتخام شیرین
کاربرد داش��ت ،اما به علت تقاضا در بخش
س��وخت کش��تی ،قیم��ت آن ب��اال بود و
استفاده آن به صورت خوراک یا مخلوط با
نفتخام توجیه اقتصادی نداشت.
بس��یاری از پاالیش��گاههای خلیج مکزیک
اعالم کردهان��د که می��زان خرید HSFO
به عنوان خوراک را در فصل چهارم س��ال

 ۲۰۱۹افزایش دادهاند .تخفیف قابل توجه
برای  HSFOنس��بت به نفتخام در نیمه
دوم  ۲۰۱۹منج��ر ب��ه ارس��ال محموالت
(باز ش��دن پنج��ره آربیت��راژ) نفتکوره با
س��ولفور باال ( )HSFOاز کشورهایی نظیر
روس��یه به س��واحل جنوب آمریکا (خلیج
مکزیک) ش��د که تا آن زمان صادراتشان
به آمریکا کاهش ش��دیدی را ش��اهد بود.
واردات  HSFOمورد نیاز آمریکا از روسیه،
از  28/5میلیون بش��که در سال  ۲۰۱۶به
 22/8میلیون بشکه در سال  ۲۰۱۸کاهش
یافت��ه بود .این در حالی اس��ت که واردات
 HSFOاز روس��یه تنها از اوت تا دس��امبر
 ۲۰۱۹مجموعا  26/7میلیون بشکه برآورد
شده است.

نگرانيها در خصوص توليد نفت مكزيك عليرغم ثبات در سال ۲۰۱۹
بر طبق آمارهاي رسمي منتشر شده ،دولت
مكزي��ك فرآين��د كاهش تولي��د نفتخام
در س��ال  ۲۰۱۹را متوق��ف ك��رده اس��ت.
ليك��ن با توج��ه به كاهش س��رمايهگذاري
در بخ��ش اكتش��اف و بروز نش��انههايي از
اش��باع چاههاي نفتي مهم در اين كش��ور،
ترديدهاي��ي در خصوص ادام��ه اين فرآيند
بهوجود آورده اس��ت .شركت نفت مكزيك
توليد روزانه خود را در ماه دس��امبر ۲۰۱۹
به 1/71ميليون بش��كه در روز رس��انيد كه
 ۷/۵درصد بيشتر از ماه ژانويه سال گذشته
است.
مش��اور فني و حقوقي دولت مكزيك اعالم
کرد که در سال  ۲۰۱۸و در دوران رياست
جمه��وري كال��درون ،اين كش��ور اقدامات

ثباتزا ب��راي تولي��د نفت را به س��رانجام
رس��انده بود ،ليكن شرايط اين برهه زماني
متفاوت از دو س��ال گذش��ته است چرا كه
اي��ن فرآين��د در مقط��ع كنون��ي نيازمند
س��رمايههاي هنگف��ت جهت اس��تخراج و
صرف زمان زياد است.
ش��ركت نفت مكزيك در سال  ۲۰۱۹و به
منظ��ور تثبيت توليد نفتخ��ام اعالم كرد
كه توليد خود را از  ۲۰ميدان مس��تعد آغاز
خواه��د ك��رد و متخصصان داخل��ي را نیز
ب��رای حضور در اين ط��رح دعوت ميكند،
اما با بروز مش��كالت جدي ب��راي توليد از
ميادين ياد ش��ده ،دولت مکزیک تنها طرح
بهرهبرداري از  ۱7ميدان را براي تصويب به
مجلس فرستاد و هماكنون تنها  ۴ميدان به

صورت فعال در حال توليد نفت هستند كه
با اين وضع بعيد به نظر ميرسد توليد نفت
مكزيك به رقم تولید  2/4ميليون بشكه در
روز ،هدفگذاري شده تا سال  ۲۰۲۴برسد.
به گفته مديرعامل مؤسسه انرژي ،GMEC
دول��ت مكزيك در تالش اس��ت تا با انعقاد
قرارداده��اي بلندمدت ،س��رمايهگذاران را
به حفاري و توليد بيش��تر از ميادين نفتي
تش��ويق كند ،ليك��ن به دليل سوءس��ابقه
دول��ت مكزي��ك در پرداخ��ت مطالب��ات،
س��رمايهگذاران عالق��ه چندان��ي در ای��ن
خصوص از خود نش��ان نميدهند .به گفته
يك��ي از مقام��ات ش��ركتهاي خصوصي
س��رمايهگذاري ،از آنجا ک��ه دولت مكزيك
تنها به جمعآوري پول ب��ه منظور افزايش
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تولي��د در قراردادهاي خ��ود ،روي آورده و ندارد .عام��ل نگرانكننده ديگر براي توليد
مطالبات سرمايهگذاران را جدي نميگيرد ،نفت آن اس��ت كه رفتهرفته نش��انههايي از
انگيزهاي در آنها براي سرمايهگذاري وجود كم بازده ش��دن ميدانهاي فعال فعلي در

حال بروز اس��ت .عمر ب��االی میادین نفتی
مكزيك خطر سقوط يكباره توليد نفتخام
اين كشور را افزايش داده است.

آژانس بینالمللی انرژی از شرکتهای نفتی میخواهد که برای گذار به انرژی
پاک تالش کنند
بر اس��اس گزارش پالت��س در  ۲۰ژانویه،
آژانس بینالمللیانرژی با پذیرش نیاز به
ادامه سرمایهگذاری در صنایع نفت و گاز،
از شرکتهای شاغل در این حوزه خواست
تا فعالیتهای مرتبط با کمک به برنامهی
گذار به انرژیهای پاک را تسریع بخشند.
طب��ق این گ��زارش ،شکس��ت در تحقق
برنام��ه کاهش تولید گازه��ای گلخانهای
توسط این ش��رکتها ،میتواند تهدیدی
در جه��ت کاهش س��ودآوری و مقبولیت
اجتماعی آنها در بلندمدت شود.
طب��ق گزارش ،IEAصنایع نفت و گاز باید
بدانند ک��ه گذار به انرژیه��ای پاک چه
معنای��ی دارد و آنها چه اقدامی در جهت
تس��ریع در ای��ن زمینه خواهند داش��ت.
از س��ال گذش��ته با افزای��ش اعتراضات
طرفداران محیطزیس��ت و عقبنش��ینی
مؤسسات مالی از سرمایهگذاری در برخی
پروژهه��ای مربوط به س��وخت فس��یلی،
تغیی��ر حال��ت مهم��ی در فعالیته��ای
ش��رکتهای ش��اغل در نفت و گاز ایجاد
شد .مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی
در بیانیه مذکور گفت :همه ش��رکتهای
شاغل در بخش انرژی از برنامهی گذار به
انرژیهای پاک تأثیر میپذیرند.
وی اف��زود :تمام��ی بخشه��ای صنع��ت
نیازمن��د برنامهریزی در جهت واکنش به
این موضوع هستند و عدم فعالیت در این
زمینه ،گزینه مناسبی نیست.
با وجود درخواست از شرکتها به منظور
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همکاری در این زمینه IEA ،تایید میکند
ک��ه حتی با وجود تس��ریع برنامهی گذار
به انرژیهای پاک ،به س��رمایهگذاری در
پروژهه��ای نف��ت و گاز نیاز اس��ت .طبق
گ��زارش آژان��س ،اگر س��رمایهگذاری در
میادین نف��ت و گاز فعل��ی کامال متوقف
ش��ود ،س��االنه با افت  ۸درص��دی تولید
مواجه میش��ویم که بیش از هرگونه افت
احتمال��ی در تقاضا میباش��د .در نتیجه،
س��رمایهگذاری در میادی��ن نف��ت و گاز
موج��ود و بعضا جدی��د ،همچنان مدنظر
است.
هن��وز صنای��ع نف��ت و گاز اب��زاری برای
مش��ارکت در برنامهی گذار به انرژیهای
پاک محس��وب میش��وند .فات��ح بیرول،
مدیر اجرای��ی آژان��س بینالمللی انرژی
گفت :اولین وظیفه فوری همه بخشهای
صنای��ع ،کاه��ش میزان تولی��د کربن در
فعالیتهایش��ان اس��ت .وی افزود :امروزه
ح��دود  ۱۵درص��د از تولی��د گازه��ای
گلخان��های مرب��وط به فرآیند اس��تخراج
و انتق��ال نف��ت و گاز ب��ه مصرفکنن��ده
میباشد که بخش عمدهای از این آلودگی
به راحت��ی و به س��رعت میتواند کاهش
پیدا کند.
کاهش نش��ت گاز متان ،تنه��ا راه مهم و
به صرفه برای صنای��ع جهت کاهش این
گاز گلخانهای اس��ت ،ام��ا  IEAمیگوید:
راههای دیگری برای کاهش شدت تولید
گازهای گلخانهای ناش��ی از اس��تخراج و

انتقال نف��ت و گاز وج��ود دارد؛ از جمله
حذف سوزاندن گاز سر چاه و ادغام تولید
ان��رژی تجدیدپذیر و تولید برق کم کربن
و توس��عه  .LNGبی��رول گفت :با توجه به
شرایط مالی و تجارب شرکتهای صنایع
نف��ت و گاز ،آنها میتوانن��د نقش حیاتی
در جهت افزای��ش گزینههای تجدیدپذیر
مانند انرژی بادی و دریایی داشته باشند،
همچنین ق��ادر به اج��رای فنآوریهای
انرژی پاک سرمایهمحور مانند جداسازی
و ذخیره دیاکس��یدکربن و اس��تفاده از
هیدروژن هستند تا به بلوغ برسند.
بن��ا به گ��زارش  ،IEAوظیف��ه مهم دیگر
صنای��ع میتواند افزایش س��رمایهگذاری
در تولید س��وختهایی مانن��د هیدروژن،
بیومتان و سوخت زیستی ( )biofuelباشد
که مزیتهای گاز و نف��ت را بدون تولید
گازه��ای گلخانهای دارن��د .به گفته ،IEA
اگر جه��ان خواهان برخورد ب��ا تغییرات
زیس��تمحیطی اس��ت طی ده سال ،باید
س��هم این س��وختهای کم کربن از کل
س��رمایهگذاری در عرضه س��وخت به ۱۵
درصد برس��د .طبق این گزارش ،در غیاب
سوختهای کم کربن ،گذار به انرژیهای
پاک ،سختتر و گرانتر خواهد بود .حجم
تغییرات زیستمحیطی به قدری گسترده
است که نیازمند مش��ارکت همه گروهها
ب��وده و همچنین ب��ه ثمر رس��یدن این
تالشها به حضور کامل صنایع نفت و گاز
نیاز دارد.

