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كاهش سرمایهگذاریها در بخش باالدستي صنعت جهانی نفت بهدلیل کاهش قیمت نفت
با ش��یوع وی��روس کرونا که کاهش ش��دید
قیمتهای نفت را در جهان موجب شد تمامی
برنامههای ش��رکتهای نفتی در جهان بهویژه
در بخ��ش باالدس��تی با کاهش روبرو ش��ده و
انتظار میرود درآمد شرکتهای نفتی با حدود
 1000میلیارد دالر زیان یا 40درصد کاهش از
رقم  2/47تریلیون دالر به  1/47تریلیون دالر
برسد .از جمله:
 ش��ركت  OMVاتريش اعالم کرد که توليدو هزينههاي باالدستي خود را برای سالجاری
كاهش ميدهد بهطوریکه انتظار دارد مجموع
تولي��د نفت و گاز آن در س��الجاري به روزانه
 ۴۴۰ت��ا  ۴۷۰هزار بش��كه معادل نفت کاهش
یاب��د ،كه اين ميزان ۱۲درص��د كمتر از مقدار
پيشبيني قبلي ،يعني ۵۰۰هزار بش��كه معادل
نفت در روز اس��ت .البته ،همین شرایط را نیز
به اوضاع امنیتی لیبی و کاهش تولید توس��ط
کش��ورهای عضو اوپک پالس مرتبط میداند.
بههمینمنظ��ور ،انتظار میرود ک��ه بودجهی
باالدس��تي اين ش��ركت نیز در  ۲۰۲۰به ۱/۱
ميليارد يورو برس��د كه كمتر از رقم پيشبيني
قبلي ،يعني  1/6ميليارد يورو اس��ت .همچنين
انتظار ميرود هزينهی اكتشاف و ارزيابي ذخایر
نیز به  ۲۵۰ميليون يورو برسد که  ۱۰۰ميليون
ي��ورو از پيشبيني قبلي كمتر اس��ت .ش��يوع
كرونا و ضربهی آن به اقتصاد كشورها ،منجر به
تاثير منفي بر قيمتها و تقاضا براي نفتخام و
فرآوردههاي نفتي تولیدی شرکت  OMVدر
بازارهای بینالمللی شود .این شرکت همچنين
پيشبين��ي خ��ود را از قيمت نفت براي س��ال
 ۲۰۲۰از  ۶۰به  ۴۰دالر در هر بش��كه كاهش
داد .در مورد فعاليتهاي پاييندس��تي نیز ،در
ح��ال حاضر فروش فرآوردهه��اي نفتي آن در
س��ال  ۲۰۲۰كمتر از  ۲۰۱۹بوده و حاشيهی

س��ود پااليش��ي آن از  5دالر به حدود  ۴دالر
در بش��که کاهش یافته و انتظ��ار دارد كه نرخ
بهرهب��رداري در پااليش��گاههاي اروپاييش در
س��الجاری حدود ۸۰درصد باشد ،كه كمتر از
رقم پيشبيني قبلي ،يعني ۹۵درصد ،است.
 فعالی��ت ش��رکتهای چین��ی پتروچاین��ا وس��اینوپک نیز از شیوع ویروس کرونا بینصیب
نماندن��د ،بهطوریک��ه ش��رکت پتروچاینا ،که
بزرگترین ش��رکت نفت و گاز در چین است،
در نظر دارد هزینههای سرمایهای خود را برای
سال  ۲۰۲۰با 30درصد کاهش نسبت به سال
 2019به رق��م  ۲۰۰میلیارد یوان تقلیل دهد.
هزینهها در این ش��رکت بر مبنای مکانیس��م
قیم��ت نفت انجام میش��ود و انتظار میرود با
عبور از دوره کرون��ا و تقویت قیمتهای نفت،
فعالیتهای اقتصادی آن رفتهرفته از سر گرفته
ش��ود .هزینههای س��رمایهگذاری و تولید این
ش��رکت در سال  ۲۰۱۹معادل  296/8میلیارد
یوان بود .شرکت ساینوپک ،دیگر شرکت چینی
فعال در زمینهی نفت و گاز هم اعالم کرده که
هزینههای سرمایهای خود را در سالجاری بین
 ۲۰تا ۲۵درصد کاهش خواهد داد ،بهطوریکه
تمامی واحدهای باالدس��تی و پاییندستی آن
موظ��ف به کاهش ۳۰درص��دی بودجهی خود
شدند .البته با رسیدن سطح قیمت به  ۴۰دالر
در هر بش��که ،میزان تولید به سطح ثابت خود
باز خواهد گشت .شرکت پتروچاینا انتظار دارد
میزان تولید نفت را در س��الجاری در س��طح
سال گذشته معادل روزانه  2/49میلیون بشکه
ثابت نگه دارد .س��طح فعالیت پاالیشگاهی این
ش��رکت نیز بهعنوان دومین پاالیش��گر بزرگ
چین علیرغم مازاد عرض��هی موجود در بازار
از ۷۵درصد در سه ماهه اول سال به ۸۰درصد
در سه ماهه دوم س��ال  ۲۰۲۰افزایش خواهد

یافت .در س��ه ماهه اول س��ال میزان خوراک
پاالیش��گاه  37/42میلی��ون مترمکعب بود که
نسبت به دورهی مشابه سال گذشته ۶/۹درصد
کاهش داشت .بهنظر میرس��د با کاهش روند
بیم��اران مبتال ب��ه کرونا در ماهه��ای مارس و
آوریل س��طح فعالیتهای ش��رکت بهتدریج به
حالت عادی بازگردد .البته ساینوپک بهمنظور
جب��ران کاهش تولید فرآوردههای نفتی ،تولید
محصوالت پتروش��یمی خ��ود را افزایش داده
است.
 و باالخ��ره اینکه کاه��ش جهانی قیمت نفتموجب ش��د تا بزرگترین ش��رکت نفت و گاز
آمریکا یا  ExxonMobilنیزعملیات حفاری
خ��ود را در منطقهی  Bass Straitاس��ترالیا
متوق��ف ک��رده و در ح��ال بازنگ��ری برنامهی
زمانبندی فعالیتهای خود برای بقیهی سال
بهعلت ش��یوع ویروس کرونا باشد .این تصمیم
پ��س از تکمیل حفاری دومی��ن حلقه چاه در
منطق��هی  West Barracoutaاتخاذ ش��د
و شرکت ،اکنون بر گس��ترش زیرساختهایی
که ای��ن می��دان را به می��دان نفت��ی موجود
 Barracoutaمرتبط میکند ،تمرکز خواهد
ک��رد .البت��ه ،تکمیل عملیات زیرس��اختها تا
اوای��ل  ۲۰۲۱پیگی��ری خواهد ش��د و انتظار
م��یرود گاز  West Barracoutaپس از آن
به اس��ترالیا برس��د .مدیرعامل دفتر نمایندگی
اکسون در اس��ترالیا گفت :ما زمانیکه شرایط
را با توجه به ش��یوع ویروس کرونا تغییر دادیم
پیشرفت کمی در برنامههای حفاری داشتیم و
در حال حاضر نیز در شرایط بیسابقهای بهسر
میبریم و میبایس��ت عالوه بر توجه به مسائل
مربوط به ایمنی و س�لامت نیروی کار ،اجرای
عملیات ضروری و تامین انرژی اس��ترالیا را نیز
ادامه دهیم.
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فنی
کوتاه

كاهش ۲۴درصدي درآمدهاي نفتي عربستان در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰
ب��ا کاهش قیمتهای نف��ت ،درآمدهاي
نفت��ي عربس��تان نیز در س��ه ماهه اول
س��ال  ۲۰۲۰نس��بت به دورهی مش��ابه
س��ال گذش��ته كاهش ۲۴درص��دي را
تجرب��ه كرده و که با توجه به مش��کالت
بودج��های س��الهای گذش��ته ،موجب
كس��ري بودج��هی بيش��تر بزرگترین
تولیدکنن��ده نف��ت اوپك ش��ده اس��ت.
وزارت امور اقتصادی (مالیه) عربس��تان
اعالم کرد که درآمدهاي نفتي اين كشور
در س��ه ماهه اول سال  ۲۰۲۰نسبت به
مدت مش��ابه سال گذش��ته  ۳۴ميليارد
دالر کاهش داش��ته است که اين امر به
نوبهی خود چالشي بزرگ را در برنامهی
توس��عهی بزرگترين اقتصاد خاورميانه
ایج��اد خواهد کرد و عربس��تان را براي
انج��ام اصالحات اقتصادي و س��اختاري
برنامهريزي شده با مشكل روبرو خواهد
ک��رد .البت��ه ،درآمده��اي غيرنفتي اين
كش��ور نیز با كاهش ۲۲درصدي نسبت
به سال گذشته به  ۵۱ميليارد دالر رسيد

و در مجموع موجب كس��ري بودجهی ۹
ميليارد دالري اين كشور در سه ماهه اول
سال  ۲۰۲۰ش��د .وزارت امور اقتصادی
این کشور همچنین اعالم کرد :عليرغم
اقدامات این کش��ور براي جبران كسري
بودجه ،تا پايان سال ،شاهد کاهش توليد
ناخالص داخلی كش��ور نی��ز خواهد بود.
عربستان س��عودي بودجهی سالجاري
خ��ود را ۵درصد كاهش داده و ش��ركت
آرامكو ني��ز هزينههاي س��رمايهگذاری
خود را تا ۴۰درصد كاهش داده اس��ت.
به اعتقاد كارشناس��ان نفت��ی با كاهش
درآمدهاي نفتي و غيرنفتي عربس��تان،
شرایط مالي اين كشور در سه ماهه دوم
س��ال  ۲۰۲۰بیشتر تضعیف خواهد شد.
بهعب��ارت دیگر ،تامي��ن مالي پروژههاي
سرمايهای کش��ور با مشكل مواجه شده
و بهنظر ميرسد كس��ري بودجه و عدم
س��رمايهگذاري خارجي نيز به اين فشار
بیش��تر دامن بزند و حت��ی از هماکنون
پیداس��ت ک��ه چش��مانداز توس��عهای

کشور تا س��ال  ۲۰۳۰نیز امیدوارکننده
نباش��د ،چراكه پس از بحران نفتي سال
 ۲۰۱4-۲۰۱6و تصميم عربس��تان براي
كاهش وابس��تگي به نفت ،دس��تيابي به
اين چش��مانداز بر پاي��هی قيمت باال يا
حداقل باثبات قیمت نفت تعريف ش��ده
که ش��رايط فعلي جوابگوی آن نیس��ت.
گفته ش��ده که ذخاير ارزي اين كش��ور
نیز در ماه مارس ب��ه  ۴۶۴ميليارد دالر
رس��يده كه كمترين ميزان در  ۱۹سال
گذشته است .بودجهی  ۲۰۲۰عربستان
در ماه دسامبر  ۲۰۱۹و بر اساس قيمت
نفت روزانه  ۶۰دالر در هر بش��كه بسته
ش��د .طبق اين بودجه ،درآمدهاي نفتي
عربس��تان  ۵۱۳ميليارد ريال سعودي و
مجموع درآمد آن نیز  ۸۳۳ميليارد ريال
تعريف ش��د و هزينههاي اين كشور نيز
ب��ه ميزان  1/02تریلیون ريال س��عودي
برآورد شد كه اين بهمعناي كسري ۱۸۷
ميليارد ریالی اين كش��ور تا پايان س��ال
 2020خواهد بود.

پيشنهاد خصوصيسازي صنعت نفت ونزوئال
تش��دید تحریمهای آمریکا علی��ه ونزوئال و
مش��کالت مالی سالهای اخیر شرکت نفت
دولتي ( )PDVSAاین کش��ور ،موجب شد
تا كميس��يونی كه جهت بررس��ي س��اختار
مجدد ادارهی این ش��ركت تش��کیل ش��ده
بود ،پيش��نهاد لغو كنت��رل دولت بر تمامي
فعاليته��اي اين ش��ركت را مط��رح کند.
این کمیس��یون همچنین خواس��تار حضور
شرکتها و س��رمايههای خصوصي داخلی
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و بينالملل��ي جهت نوس��ازی و گس��ترش
فعالیتها و توس��عهی تجارت نفتي ونزوئال
شده اس��ت .کمیسیون در بخشی از نظرات
خود افزود :از آنجا که ونزوئال ديگر نقش��ي
استراتژيك در بازار جهانی نفت ندارد ،باید
ت�لاش کند تا توليد نفت خ��ود را از ميزان
فعلي آن (حدود  ۶۱۸هزار بش��كه در روز)،
در كوتاهتري��ن زمان ممكن ب��ه  ۲ميليون
بشكه در روز برس��اند .در صورت انجام این

پیش��نهاد ،ونزوئ�لا در ي��ك چرخش ۱۸۰
درجهاي ،عالوه بر خصوصيس��ازي وس��يع
در تولي��د نف��ت و گاز ،پااليش��گاهها و بازار
داخلي خود ،به بخ��ش خصوصي نیز اجازه
خواهد داد تا بازار هيدروكربورها و مشتقات
تولیدی آن را بدون كنترل دولت در دست
بگي��رد و آن را فعالتر کند .بهعبارت دیگر،
کنار گذاردن مس��ئولیت دول��ت ونزوئال در
ادارهی تمام فعالیتها و فرآيندهای صنعت
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نفت کش��ور ،يك تغيير اساسي در محوريت
اين مدل اقتصادي اس��ت كه توس��ط دولت
نيكوالس مادورو م��ورد حمايت قرار گرفته
اس��ت .البت��ه ،برخ��ی کارشناس��ان نفتی،
پیش��نهاد خصوصيس��ازي اي��ن صنعت را
حتي از پيش��نهاد مخالفان سياس��ي براي
برداش��تن م��ادورو از ق��درت ،تهاجميت��ر

میدانند .پیش��نهاد ف��وق ،در م��اه مارس
توس��ط کمیس��یون منتخب مطرح شده و
اواس��ط آوریل ،همزمان ب��ا انتصاب رئيس
كميس��يون ،طارق العيسمي ،بهعنوان وزير
نفت کشور منتشر شد .العيسمي پيش از آن
كه بهعنوان رئيس كميسيون انتخاب شود،
معاون اقتصادي رئيسجمهور بود .همچنين

یک روزنامهی ونزوئاليي در اواخر آوریل ،از
انتصاب  Asdrubal Chavezبهعنوان رئيس
 PDVSAو س��اختاربندي مج��دد وزارت
نفت خبر داد Chavez .پيش از اين ،رئيس
 ،Citgoبازوي بازاريابي و پااليش PDVSA
در آمريكا و نايبرئيس ادارهی پااليشگاهها
در  PDVSAبوده است.

تبعيت كامل سنگاپور از قوانين جديد در حملونقل دریایی
از زمانیک��ه مق��رر ش��د ت��ا کلی��هی
ش��رکتهای حملونقل دریایی کشتیهای
خود را ملزم به مصرف سوخت نفتکوره با
سولفور حداکثر  0/5درصد کنند ،سنگاپور
در ش��رق دور از اولین کش��ورهایی بود که
از مقام��ات ادارهی بنادر و دریانوردی خود
خواس��ت تا کلیهی کش��تیهای ورودی به
بنادر و آبهای س��احلی آن کش��ور از این
قوانین پیروی کنند .س��ال گذشته سازمان
جهان��ي دريان��وردي اعالم کرد ک��ه تمام
كش��تيها از روز اول ژانويه  ۲۰۲۰بایستی
از س��وخت نفتک��وره و س��وخت دیزل با
گوگرد كمتر از 0/5درصد استفاده کنند .بر
همین اساس ،با اعالم زمان ورود كشتيها
به بنادر س��نگاپور براي ماهه��اي ژانويه تا

م��ارس كه به تایيد ادارهی بنادر س��نگاپور
رسيده۹۶ ،درصد كشتيهاي ورودي داراي
سوخت منطبق با قانون فوق بودهاند .البته
كشتيهاي داراي اسكرابر (تصفيهكنندهی
نفتکوره) از اين قانون مستثني هستند .به
نقل از اداره بنادر سنگاپور ،اين كشور خود
را مكل��ف به كاهش اثرات زيس��تمحيطي
ناش��ی از س��وخت كش��تيها ميداند و با
تهي��هی س��وختهاي مطاب��ق ب��ا قوانين
س��ازمان دريانوردي در اين راس��تا حركت
ميكند .با بررسيهاي بهعمل آمده در سه
ماههی اول سالجاری از تعداد  ۳۲۶كشتي
بازرس��ي شده در بنادر س��نگاپور ،تنها ۱۲
كشتي بدون اسكرابر كه سوخت منطبق با
قوانین  IMOرا نداشتند ،شناسايي شدند.

علت آنهم وجود س��وختهاي تهماندهی
ب��رج تقطی��ر در پاالیش��گاهها (نفتکوره)
با س��ولفور باال در مخ��ازن و لولههاي اين
كش��تيها بود ،كه انتظار م��يرود در زمان
مناس��ب نسبت به شستش��وي آنها اقدام و
س��پس از سوخت مناسب اس��تفاده کنند.
اداره بنادر سنگاپور از مدتها قبل از اجرای
قانون فوق ،دربارهی عدم استفاده از سوخت
مناس��ب هشدار داده است .با اين وجود دو
كش��تي خارجي موجود در سنگاپور كه از
سوخت مناس��ب اس��تفاده نکرده بودند را
توقيف کرده و اعالم كرده است که حركت
اين كش��تيها منوط به استفاده از سوخت
منطبق با قوانين جدید توس��ط آنها خواهد
بود.

کاهش  ۶۴واحدی تعداد دکلهای حفاری آمریکا
در ای��االت متحده آمریکا نیز بهدنبال ش��يوع
ويروس كرونا و كاهش شديد قيمت نفت۶۴ ،
دستگاه از تعداد دكلهاي حفاري آن کاسته
ش��د و در مجموع به  463دستگاه در هفتهی
منتهی به  24آوریل رسيد .در هفتهی قبل از
آن نیز تعداد  ۷۳دستگاه کاهش یافته بود .از
مجموع این دکلها ،تعداد دكلهاي نفتي اين

کش��ور با كاهش  ۶۰واحدی به  ۳۷۸و تعداد
دكله��اي حفاری گاز با كاهش  ۴واحدي به
 ۸۵دس��تگاه رس��يد .تحلیلگران ب��ازار نفت
با توجه به ش��رایط جهان��ی آن معتقدند ،در
حال حاضر س��رعت فروپاش��ی بازار بس��يار
بيش��تر از آن اس��ت ك��ه هر ش��ركتي بتواند
خ��ود را با آن وفق دهد .در ركود س��الهای

 ،2014-2016در حدود  ۱۲ماه طول كشيد
تا بازار به بدترین شرایط خود برسد ولی بهنظر
میرسد در شرايط كنوني با سرعت بيشتري
اين روند طي خواهد شد .بههمین دلیل توليد
نفت آمريكا نيز بهش��دت كاهش يافته اس��ت
بهطوريكه طبق اعالم ادارهی اطالعات انرژي
آن کش��ور ،توليد روزانه نفت آمریکا از 13/1
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ميليون بش��كه در اواسط ماه مارس به 12/2
میلی��ون بش��که در روز در هفتهی منتهي به
 ۱۷آوري��ل رس��يد .بهنظ��ر ميرس��د ميزان
كاه��ش روزانه  ۸۰۰هزار بش��كهاي رخ داده،
بيشتر هم بشود و براي ماههاي ژوئن و ژوئیه
به  3ميليون بشكه در روز برسد .البته با وجود
كاهش ش��ديد در تعداد دكله��ا و در نتیجه
کاهش ميزان فعاليتهای حفاری ،روند توليد

همچنان در جريان اس��ت .اگرچه ،محدودیت
شدید ظرفيت ذخيرهس��ازي مخازن تجاری
موجود نيز باعث افت شديد قيمت نفت شده
است چراکه مشتریان زیادی برای خرید نفت
تولی��دی در ب��ازار وجود نداش��تند .بههمین
دلی��ل ،انتظار ميرود رون��د تكميل چاههای
در ح��ال حفاری نیز متوقف ش��ود .در بحران
 ،2014-2016ني��ز بازار با مازاد عرضه روبرو

بود اما در دورهی فعلي عالوه بر مازاد عرضه،
بازار با كاهش تقاضا نيز روبرو است .در چهار
هفتهی اول بحران سال  ،2014-2016تعداد
دكله��ا در آمريكا  ۶۰واحد كاهش داش��ت
در حاليك��ه در بحران فعلي اين رقم تاکنون
 ۱۸۹واحد است .انتظار ميرود با تغییر جهت
بازار در س��ه ماههی آخر س��ال  ۲۰۲۰تعداد
دكلها به  ۲۶۰دستگاه افزایش یابد.

چین تنها مشتری نفتخامهای صادراتی در جهان
در حالیک��ه بهعلت ویروس کرونا تقاضا برای
نفت در سرتاس��ر جهان کاهش یافته است و
تقاضای پاالیش��گاهها در کشورهایی همچون
هند ،اندونزی ،تایوان و مالزی کاهش شدیدی
دارد ،بهنظر میرسد در هفتههای اخیر چین
تنها کش��وری است که محمولههای نفتخام
را توسط پاالیشگاههای دولتی و مستقل خود
خریداری میکند.
در چین محدودیته��ای رفتوآمد بهتدریج
حذف شده و به کارخانجات و صنایع تولیدی
اجازه داده شده اس��ت تا تولید خود را از سر
گیرند ،بههمین دلیل پاالیشگاهها هم فعالیت
خود را افزای��ش دادهاند .بررس��یهای انجام

شده نشان میدهد که بعد از گذشت دو ماه،
خوراک نفتخام پاالیشگاهها در ماه آوریل به
رقم  12/5میلیون بشکه در روز رسیده است
ک��ه ۹۰درصد مق��دار خوراک روزان��ه در ماه
ژانویه اس��ت اما در ماه فوریه این رقم با افت
روزانه  ۳/۳میلیون بشکه روبرو شد.
بازگش��ت مردم ب��ه کار و افزای��ش فعالیت
روزانهی پاالیش��گاهها موجب خواهد ش��د تا
مخ��ازن عملیاتی آنها بهتدریج آزاد ش��وند و
امکان خرید و ذخیرهس��ازی مجدد نفتخام
ارزانقیمت فراهم ش��ود .همچنین انتظار بر
این است که تقاضای کشور برای فرآورده نیز
بهتدری��ج افزایش یابد .ب��ه این ترتیب برآورد

میش��ود که میزان واردات روزانهی نفتخام
چی��ن ب��ه  9/7میلیون بش��که در روز در ماه
مارس و در س��ه ماههی اول سال به متوسط
 10/2میلیون بش��که در روز برس��د و پس از
آن ،بهتدریج افزایش یاب��د و در ماههای آتی
ب��ه باالی  ۱۰میلیون بش��که در روز برس��د.
پیشبینی ش��ده اس��ت ک��ه در فص��ل دوم
سالجاری و با آغاز تعمیرات دورهای ،کاهش
ظرفیت فعال پاالیش��گاهها در آسیا به مقدار
 ۴میلیون بشکه در روز برسد .بههمین دلیل
خری��د محموالت فقط به بازار تک محمولهها
( ،)SPOTآنهم برای ذخیرهسازی در مخازن
خشکی یا شناور محدود خواهد شد.

تالش هند براي پر كردن سريعتر مخازن استراتژيك نفتي در ماه آينده
سالیان زیادی اس��ت که شرکتهای نفتی هندی
هم��واره از قیمت باالی نفت ش��کایت داش��تند و
همی��ن امر باعث ش��ده بود ک��ه در زمان کاهش
قیم��ت از فرص��ت اس��تفاده ک��رده و بیش��ترین
خریدهای خود را انجام دهند .این بار نیز ،با وقوع
ش��رایط جاری ،مسئولین ذخیرهس��ازی و امنیت
عرضهی نفت در این کشور ،اخیرا اعالم كردند که
كاهش شديد قيمت نفت فرصت مناسبي را براي
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پر كردن س��ريعتر مخازن استراتژيك اين كشور و
كاهش ميزان واردات در دورهی افزایش قیمتها
برای صنع��ت نفت هند بهوجود آورده اس��ت .در
حال حاضر۵۶ ،درصد مخازن نفتي هند پر شده و
اين كشور درصدد است تا در ماه آينده ۱۰۰درصد
مخ��ازن را با قیمتهای جاری ارزان نفت پر کند.
بهعالوه ،بهدليل بعد مسافت كمتر ،بهترین گزینه
از نظر آنها واردات بيشترين مقدار نفت مورد نیاز

هندوس��تان از غرب آس��يا (بهوی��ژه خلیجفارس)
اس��ت .به گفتهی مقامات ذخیرهس��ازی نفت در
هن��د ،با توجه به آنكه در مقایس��ه با خلیجفارس،
آمريكا در فاصلهي بس��يار دورتری از هندوستان
قرار دارد ،بهصرفهتر آن اس��ت كه واردات نفتي از
كشورهاي غرب آس��يا صورت پذيرد و اين برنامه
براي دو تا س��ه ماه آينده نیز پا برجا خواهد ماند.
رسيدن يك كشتي از آمريكا به هند  ۴هفته زمان
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الزم دارد ،در حاليك��ه اين مدت براي خاورميانه
(خلیجفارس) يك هفته اس��ت .مخازن نفتي هند
در جن��وب اين كش��ور در نواحی ويس��اخاپاتنام
( 1/33ميلي��ون متري��ك ت��ن) ،منگل��ور (1/50
ميلي��ون متري��ك ت��ن) و پ��ادور ( 2/50ميليون
متريك تن) ميباش��د كه همگي آنها ميبايس��ت
تا ماه آينده پر ش��وند .با تكمي��ل مخازن ،انتظار
ميرود كه در فاز اول مخازن فوق ،نياز كشور هند
را براي مدت  ۹روز و در فاز دوم نياز اين كشور را
براي مدت  ۱۲روز تامين کند .هندوس��تان از ۲۵

مارس در سراسر كش��ور بهمدت  ۲۱روز وضعيت
فوقالع��اده اعالم كرد و نخس��توزير اين كش��ور
م��دت آن را تا س��وم ماه مه تمديد کرده اس��ت.
برخی کارشناس��ان نفتی پيشبين��ي کردهاند كه
تقاضاي نفت هند در سه ماههی دوم سال ،۲۰۲۰
رقم��ی بالغ ب��ر  ۴۰۵هزار بش��كه در روز كمتر از
ميزان دورهی مش��ابه سال گذش��ته باشد .اگرچه
ك��ه ميزان تقاضای نفت ب��راي مصارف داخلي در
هندوس��تان كاهش يافته اس��ت ،اما قيمت پایين
نفت فرص��ت خوبي را براي وارد ك��ردن نيازهاي

نفتي كش��ور برای آینده و زمانهای قیمت باالتر
فراهم آورده است .هماكنون هندوستان سفارشات
خريد مقادی��ر زیادی نفتخ��ام را فقط بهمنظور
ذخيرهس��ازي انجام ميدهد و ش��ركتهای نفتي
و پااليش��گاههاي اين كش��ور نیز در نظر دارند تا
در م��اه آوريل  ۱۹ميليون تن نفتخام وارد کنند.
اولين محمولهی یک ميليون بش��كهای از ميدان
زاكوم ام��ارات را نیز ،هند برای ذخیرهس��ازی در
مخازن استراتژیک خود خریداری کرده که در ماه
مه به مقصد خواهد رسید.

افزایش فعالیت پاالیشگاههای نفت در برزیل
پتروب��راس ،ش��رکت دولت��ی نف��ت برزیل،
نرخ فعالیت پاالیش��گاههای این کش��ور را تا
۶۲درص��د ظرفیت اس��می آنه��ا افزایش داد
ت��ا بتواند افزای��ش تقاضا ب��رای فرآوردههای
نفت��ی را پوش��ش دهد .در اوای��ل آوریل این
ن��رخ ۵۲درصد بود و در دههی س��وم آوریل
ب��ه ۵۶درصد افزای��ش یافته اس��ت .افزایش
تقاضا در این کش��ور نیز بعد از گشایشهای

اندک قرنطین��ه ،رعایت فاصل��هی اجتماعی
سختگیرانه و بهبود تدریجی در فعالیتهای
اقتص��ادی ص��ورت گرفته اس��ت .البته اغلب
ش��هرها همچنان ملزم به رعایت این موضوع
هستند.
بر اس��اس آمار منتش��ره توس��ط پتروبراس،
در س��ه ماههی اول س��الجاری نرخ فعالیت
پاالیش��گاههای برزی��ل ۷۹درص��د ب��وده که

۴درصد بیش از دورهی مش��ابه س��ال قبل و
۳درصد بیشتر از س��ه ماههی آخر سال قبل
است .پیشبینی میشود مقدار تولید روزانهی
پاالیشگاههای کش��ور در ماه آوریل به 2/26
میلیون بشکه برسد .این شرکت همچنین در
ماه آوریل روزانه  ۲/۲میلیون بش��که نفتخام
و  ۹۰میلی��ون مترمکع��ب گاز طبیعی تولید
کرده است.

اعالم سهمیهی جدید واردات نفتخام به پاالیشگران چینی
دولت چی��ن همه س��اله و در مراحل مختلف
برنامهی واردات نفتخام مصرفی کش��ور را بر
اساس سهمیههای تعیین شده به پاالیشگران
داخلی اع�لام میکند .اما در ماههای اخیر که
قیمت نفت ش��دیدا کاهش یافت��ه این برنامه
را تاح��دودی تغیی��ر داده اس��ت .در حقیقت،
پاالیش��گران چین��ی نیز همانند پاالیش��گران
هن��دی هم��واره از قیمته��ای ب��االی نفت
ش��کایت داش��تند .بههمینمنظور در ماههای
اخیر ک��ه قیمتها کاهش ش��دید داش��تند،
پاالیش��گران چینی نیز تمام��ی تالش خود را

انجام دادند تا از این فرصت برای واردات نفت
ارزان استفاده کنند .اعالم اخیر نیز که در ماه
آوری��ل صورت گرفته ،دومین مرحله از ارائهی
مجوز واردات نفتخام به پاالیشگاههای چین
اس��ت ،بهطوریکه به آنها اجازه میدهد تا در
چارچوب برنامهی تولید خود ،تا حداکثر مقدار
ممکن ،نفتخام ارزان قیمت وارد کنند .به این
ترتیب ،پاالیشگران مستقل چینی هم بهعنوان
خریدار دربازار جهانی نفت ظاهر و مس��تقیما
اقدام به خری��د نفت خواهند کرد .در این دور
از تخصیص س��همیههای وارداتی ،دولت چین

به  ۳۱پاالیش��گر خصوصی و مستقل اجازهی
واردات حجمی بالغ بر  ۵۳میلیون تن نفتخام
داده اس��ت .ب��ه ای��ن ترتیب ،در س��الجاری
می�لادی تاکن��ون تعداد  ۴۴پاالیش��گر مجوز
واردات  ۱۵۳میلیون ت��ن نفتخام را دریافت
کردهاند که معادل ۸۵درصد س��قف سهمیهی
س��االنهی آنه��ا اس��ت .در س��ه ماه��هی اول
س��الجاری این پاالیشگاهها در مجموع 42/5
میلی��ون تن نفتخ��ام وارد کردهان��د .به این
ترتیب و بدون در نظر گرفتن دور سوم مرحله
از تخصیص و اعالم سهمیهها ،این پاالیشگاهها
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اج��ازه دارند تا س��قف  ۱۱۰میلیون تن دیگر
نفتخ��ام وارد کنند .البت��ه در مرحلهی دوم
س��همیههای اعالم شده ،برخی پاالیشگاهها از
جمله پاالیشگاه یانگ ژینگ در شاندونگ ،که
قبال نتوانسته بود سهمیهی کامل خود را وارد
کند با کاهش ،مواجه شده است ۱۳ .پاالیشگاه
دیگ��ر نیز ک��ه برای س��ه ماه��هی دوم هیچ
سهمیهی جدیدی دریافت نکردهاند ،مجبورند
بر اس��اس همان سهمیهی سه ماهه اول ،نفت
خریداری و وارد کنند .تعداد  28پاالیشگاه نیز

سهمیهی ۱۰۰درصدی خود برای سال ۲۰۲۰
را در همی��ن مرحله ،دریاف��ت کردهاند .البته
برخی منابع نزدیک به پاالیش��گاههای مستقل
در چین میگویند که این ش��رکتها علیرغم
قیمت پایین نفت و در دست داشتن سهمیهی
کافی ،عجلهای برای واردات زیاد ندارند چراکه
از یک طرف معتقدند قیمتها تا مدتی پایین
خواهد ماند و از طرف دیگر با محدودیت مخازن
ذخیرهسازی مواجه هستند .بنابراین ،مالحظه
میشود که بیشتر پاالیشگران چینی در طول

شش ماه ،مجوز واردات تقریبا 100درصد نفت
مورد نیاز خود را دریافت کردهاند که دلیل آن
نیز پیشدستی دولت در ارائهی مجوز واردات
هرچه بیش��تر نفت با قیمت پایین در شرایط
کنونی اس��ت .البته ،دولت چی��ن نیز همواره
از افزایش موجودی نفت مخازن اس��تراتژیک
خ��ود غافل نبوده و ت�لاش میکند تا با خرید
بیش��تر نفت با قیمت پایین ،حداکثر منافع را
کس��ب کند و بر امنی��ت عرضهی داخلی نفت
خود بیفزاید.

اوج گرفتن نقطهی سربهسری قیمت نفت و مشکل توازن بودجه در کشورهای
صادرکنندهی نفت
بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط
صندوق بینالمللی پول ( ،)IMFدر صورت
ثب��ات قیمته��ای نفت در س��طوح فعلی،
کشورهای صادرکنندهی نفت در خاورمیانه
و ش��مال آفریقا  MENAدر سال  ،2020با
زی��ان  ۲۳۰میلی��ارد دالری در درآمدهای
نفتی روبرو خواهند شد .این در حالی است
که نقطهی سربهس��ری قیم��ت نفت برای
تعادل بودجهی این کشورها در بحبوحهی
افزایش هزینهها ،به اوج خود خواهد رسید.
طبق آخرین گزارش چش��مانداز اقتصادی
مربوط ب��ه منطق��هی  MENAکه هفتهی
گذشته توس��ط  IMFمنتشر شد ،با کاهش
۶۰درص��دی در قیم��ت نف��ت از ابت��دای
سالجاری ،کش��ورهای صادرکنندهی نفت
در منطق��ه ( MENAPخاورمیانه ،ش��مال
آفریق��ا ،افغانس��تان و پاکس��تان) ،با موانع
مهم��ی برای ت��وازن بودجهی خ��ود روبرو
هس��تند .مدیر ادارهی خاورمیانه و آسیای
مرکزی IMFاعالم کرد که :پیشبینیهای
صندوق ،بر اس��اس قیمته��ای آتی نفت
اس��ت و در حال حاضر ما از نظر چشمانداز
با آنچه بازار از لحاظ قیمت آتی نفت نشان
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میده��د ،انحرافی نداری��م .پیشبینیهای
انجام شده با توجه به فضای عدم اطمینان
در بازار و س��رعت تغییرات باید چندین بار
بازبینی ش��ود .وی اف��زود :پیشبینی IMF
از رشد اقتصادی ،کس��ری بودجه ،نقطهی
تعادل بودجه و س��ایر موضوع��ات ،قبل از
آخرین توافق اوپک پالس در ابتدای آوریل
مبنی بر محدود ک��ردن عرضهی نفت و تا
حدودی ثبات بازار نفت اس��ت و این توافق
میتواند از قیمت نفت بهخصوص در صورت
بهبود تقاضا حمایت کند IMF .که بدترین
رک��ود اقتصادی را پس از رکود بزرگ برای
جهان پیشبین��ی ک��رده ،میانگین قیمت
نفت در س��ال  ۲۰۲۰و  ۲۰۲۱را بهترتیب
 35/61و  3۷/8۷دالر در هر بش��که برآورد
کرده و اینکه تا سال  2022زیر  45دالر در
هر بشکه باقی خواهد ماند .در حالیکه رقم
قبلی آن برای س��ال  2020معادل 58/03
دالر در هر بشکه پیشبینی شده بود.
بر اس��اس ارزیاب��ی  ،IMFعلیرغ��م برخی
بهبودها در اقتصاد کشورهای صادرکنندهی
نف��ت در منطقهی  MENAPطی دو س��ال
اخیر ،نقطهی سربهس��ری قیمت نفت برای

تعادل بودجه بس��یار باالتر از س��طوح فعلی
اس��ت و در کش��ورهای الجزای��ر ،بحرین و
عمان این ش��اخص به  ۸۰دالر در هر بشکه
رسیده اس��ت .کس��ری بودجهی کشورهای
صادرکنندهی نف��ت منطقهی  MENAPنیز
بهعلت اثرات ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا
از 2/8درصد تولید ناخالص داخلی در س��ال
 ۲۰۱۹ب��ه ۱۰درصد در س��الجاری خواهد
رس��ید .کاهش قیمت نف��ت موجب تضعیف
فضای سیاس��ی برای رفع بح��ران در برخی
کشورها ،فش��ار بر نرخ ارز و بودجهی دولت
و باالخ��ره تضعیف موقعی��ت بینالمللی این
کشورها در دنیا خواهد شد .بر اساس برآورد
صن��دوق ،اقتصاد کش��ورهای  MENAPدر
س��ال  ۲۰۲۰به میزان 4/2درصد کوچکتر
میش��ود در حالیکه پیشبینی قبلی در ماه
اکتبر رشد 2/1درصدی را نشان میداد .رشد
تولید ناخالص داخلی در ش��ش کشور عضو
ش��ورای هم��کاری خلیجفارس (عربس��تان،
امارات ،کوی��ت ،عمان ،قطر و بحرین) نیز از
مثبت 0/58درصد در س��ال  2019به منفی
2/69درصد در س��ال  2020کاهش خواهد
یافت .لیبی که درگیر جنگ داخلی و رقابت
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بین دو گروه برای تصاحب تاسیس��ات نفتی
آن کشور است با نزدیک به ۶۰درصد کاهش
در  ،GDPبیشترین آس��یب را خواهد دید
و رش��د اقتصادی در الجزایر بهدلیل کاهش
ظرفیت تولید و از دس��ت دادن س��هم بازار
ب��ه منف��ی 5/2درص��د خواه��د رس��ید .در
عراق ،جایی ک��ه اعتراضات مداوم اجتماعی

فعالیته��ای نفتی و اقتص��ادی آن را مختل
میکن��د ،تولید ناخالص داخل��ی 4/7درصد
کوچکت��ر خواه��د ش��د و تولی��د نفت آن
نی��ز بهدلیل نب��ود محدودیته��ای امنیتی
2درصد کاه��ش خواهد یافت .رش��د تولید
ناخال��ص داخلی عربس��تان نی��ز 2/3درصد
کاه��ش خواهد یافت و ی��ا بهعبارتی اقتصاد

آن 2/3درصد کوچکتر خواهد ش��د .کاهش
 GDPبرای کش��ورهای ام��ارات و کویت نیز
بهترتیب به می��زان  3/5و ۱/۱درصد خواهد
ب��ود .ام��ا ،انتظار م��یرود رش��د اقتصادی
کش��ورهای صادرکنندهی نفت در منطقهی
 MENAPدر س��ال  ۲۰۲۱بهبود یافته و به
4/7درصد برسد.

تمدید معافیت شرکت  Chevronتوسط خزانهداری آمریکا
ش��رکت ش��ورون ( )Chevronآمری��کا ک��ه
علیرغم دس��تور اکید ترام��پ مبنی بر عدم
هم��کاری ب��ا ش��رکت دولتی نف��ت ونزوئال
( )PDVSAموف��ق ش��ده ب��ود در چندی��ن
مرحل��ه حضور خود را در آن کش��ور تمدید
کن��د ،باالخره آخرین مهلت نی��ز به او داده
ش��ده بهطوریکه این بار بایستی از اول ماه
دسامبر سالجاری عملیات نفتی خود را در
ونزوئال بهط��ور کامل متوقف کند .این تاریخ
با توجه به مهلت نهایی بود که روز سهشنبه
 21آوریل توسط خزانهداری آمریکا و با تاکید
دولت ترامپ برای افزایش فشار بر نیکوالس
م��ادورو رئیسجمهور ونزوئال اعالم ش��ده و
روز چهارش��نبه  22آوریل به اتمام رس��ید.
البته ،این معافیت به ش��رکتهای Chevron
Halliburton Schlumberger, Baker Hughes

 and Weatherford Internationalای��ن اجازه
را میداد که همکاری خود را با شرکت نفت
ونزوئال ،خ��ارج از تحریمهای ایاالت متحده
آمری��کا ادامه دهند و ای��ن آخرین تمدید از
ژانویه  ۲۰۱۹اس��ت که این ش��رکتها را از
تحریمه��ای آمری��کا مع��اف میکن��د .بنابر
ای��ن معافیت ،که بهطور رس��می با عنوان
( )General License 8شناخته میشود ،این
استدالل ایجاد ش��ده که حضور شرکتهای
آمریکای��ی ب��رای جلوگیری از س��قوط نفت
ونزوئ�لا و س��هولت بهب��ود پ��س از خروج

رئیسجمه��ور نیکوالس م��ادورو از قدرت،
ضروری است .اگرچه ،برخی در داخل دولت
ترامپ س��عی در پایان دادن به این معافیت
برای افزایش فشار بر نیکوالس مادورو دارند،
یک منبع آگاه اعالم داشت که دولت بهجای
ادامه دادن به اعطای معافیتهای کوتاهمدت
بهدنبال متوقف کردن معافیتها است.
 Katie Baysمش��اور ان��رژی در موسس��ه
 Sandhill Strategyمعتق��د اس��ت که اگر
کاخ س��فید بهدنبال فرصتی برای برداشتن
معافیت بود ،آخرین سقوط قیمت نفت این
فرصت را فراهم کرده است .وی گفت :برای
 PDVSAجایگزین��ی اپراتور دیگر با توجه
به پایین بودن قیمت نفت ،بس��یار دش��وار
خواهد بود و بنابراین اس��تداللهایی مبنی
بر عدم تمدید معافیت بدون تهدید تقویت
روس��یه یا چین در این کشور ضعیف است.
برخ��ی از کارشناس��ان انرژی نی��ز بر این
عقیدهاند که :تا یک ماه پیش این اطمینان
وجود داش��ت که با توجه به افزایش فش��ار
بر رژیم م��ادورو ،وزارت خزانهداری آمریکا
معافیت  Chevronرا تمدید نخواهد کرد و
با س��قوط قیمت ،انتظ��ارات بر عدم تمدید
معافیت و بدون ایجاد هر گونه فشاری بود،
اما اظه��ارات اخیر مقام��ات وزارت خارجه
در این موض��وع تردید ایجاد کرده اس��ت.
سخنگوی ش��ورون نیز اخیرا اعالم کرد که

فعالیتهای این شرکت در ونزوئال مطابق با
قوانین و مقررات ادامه دارد و تالش شرکت
در این برههی حس��اس کنون��ی تمرکز بر
حفظ امنی��ت عملیات و حمای��ت از بیش
 ۸۸۰۰نفر نیروی کار اس��ت که با ش��ورون
همکاری میکنند.
شروع فعالیت ش��ورون در ونزوئال به دههی
 ۱۹۲۰باز میگردد و این شرکت امیدوار است
که مجوز عموم��ی  E8برای ادامهی فعالیت
آن در ونزوئال تمدید شود .شرکت PDVSA
در گزارش اولیهی خود ،تولید نفت شرکت را
در ماه آوریل بهطور متوسط  ۶۸۱۳۶۳بشکه
در روز پیشبینی کرد .اما آخرین برآوردهای
ادارهی اطالعات انرژی ایاالت متحده آمریکا
( ،)EIAنش��ان میدهد که تولید نفت آن در
ماه مارس  ۶۵۰هزار بشکه در روز بوده است.
این رقم در ماه مارس سال  ۲۰۱۹در حدود
 ۸۴۰هزار بشکه در روز و در ماه مارس سال
 ۲۰۱۸در حدود  1/65میلیون بشکه در روز
بوده است.
ش��رکت ش��ورون هماکن��ون ب��ا ش��رکت
 Petroboscanک��ه از م��اه اکتب��ر گذش��ته
وظیفهی تولید روزانه  200هزار بشکه نفت را
در  PDVSAدارا میباشد ،همکاری میکند.
سهم ش��رکت ش��ورون نیز در این همکاری
تولید روزانه  34هزار بش��که نفتخام در روز
است.
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