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کنترل تولید نفت توسط اعضاي اوپكپالس و تقویت بازار در ماههای مه و ژوئن
باالخره در روز  ۱۰ژوئــن ،بازارهای جهانی
نفت شــاهد تالش پیگیر اوپک و متحدانش
برای تولید میزان مشخص نفت مورد توافق
در ماه اول توافقنامه (ماه مه) بوده و بازار نیز
تقریبا تا ۲۰درصد کاهش تولید اوپکپالس
را تجربه کرد .در این روز ،ائتالف ۲۳کشــور
موسوم به "اتحاد اوپکپالس" بهدلیل شیوع
ویــروس کرونا و تضعيف بــازار نفت ،در پي
توافقــي براي كاهــش روزانــه ۹/۷ميليون
بشــكهاي در ميزان توليد خــود ،مجددا به
اجماع رســيدند .بررسیها نشان میدهد که
در توافق اخیر۱۳ ،کشــور عضو اوپك میزان
تولید خــود را در مجموع به ۲۴/۳۲میلیون
بشکه در روز رساندند ،كه نشان از پايبندي
۸۲درصدي اعضاي ايــن گروه به اين توافق
است .اما طبق محاســبات موسسات نفتی،
روســیه و ۹شــریک دیگــر نیز بــا تولید و
ارســال روزانه ۱۳/۸۹میلیون بشکه در این
رابطــه ،عملکــرد بهتری داشــتهاند .اتحاد
اوپكپــاس در جلســهی روز  ۶ژوئن خود
اعالم كــرد ،برنامه کاهش تولید تا پايان ماه
ژوئیه اجرا میشــود ،زیرا این گروه درصدد
تســریع در بهبــود بازار هســتند .بنابراین،
عملكــرد و ميــزان هماهنگی اعضــا با اين
توافق بهصورت پیوســته و بــا جزئيات الزم
مورد بررســي قرار خواهد گرفت و هرگونه

عدم پايبندي بهميزان ســهميهی اختصاص
داده شده در ماههاي مه و ژوئن ،بايستي در
تابستان جبران شود .البته ،برخی از اعضای
اوپک ماننــد عراق ،نیجریه و آنگوال بههمراه
اعضــای غیراوپک از جمله قزاقســتان ،قبال
توســط همتایان خود بهخاطــر تولید مازاد
بر ســهميه مورد بازخواســت قرار گرفتند.
بررسیها نشان میدهد که در میان اعضاي
اين ائتالف ،عــراق بهمدت طوالنی از میزان
ســهمیهی تولید خود فراتر رفته و تولید آن
در ماه مه ۴/۱۹میلیون بشــکه در روز بوده
که این رقم تقریبا ۶۰۰هزار بشــکه در روز
بیشــتر از سهمیه آن اســت ،اگرچه در ماه
ژوئن تولید خود را کاهش داه است که البته
میتواند ناشــی از عدم تقاضا برای نفت وی
در بازار نیز باشــد .همچنین ،بر اساس آمار
و اطالعات اعالم شــده ،کشورهای نیجریه،
آنگوال و قزاقســتان بهترتیــب ،۳۰۰.۰۰۰
 ۹۰.۰۰۰و ۱۶۱.۰۰۰بشکه در روز بیشتر از
میزان ســهمیهی خود نفت تولید کردهاند.
البتــه ،وزرای هــر چهــار کشــور ،مجددا
پایبنــدی خود را به توافق اوپکپالس اعالم
کرده و متعهد شــدند کــه عملکرد خود را
بهبود بخشند .همچنین روسیه ،عضو اصلی
غیراوپک۱۱۰ ،هزار بشــکه در روز بیشتر از
ســهمیهی خود یعنی ۸/۶میلیون بشکه در

روز نفت توليد کرده است.
مجموعــهی کشــورهای عضــو ائتالف در
توافقنامهی همــکاری(Declaration of
 )Cooperationخــود در نشســت ماه
آوریل بر ســر کاهش تولید در ســه مرحله
بهترتیب ۹ ،میلیون و ۷۰۰هزار بشــکه برای
مــدت دو ماه۷ ،میلیون و ۷۰۰هزار بشــکه
برای ۶ماه و ۵میلیون و ۸۰۰هزار بشــکه در
روز برای ۱۶ماه به توافق رسیده بودند.
بههمین دلیل بود که با اقدام فوق ،بازارهای
جهانی نفــت در ماههای مه و ژوئن افزایش
قیمت را تجربه کردند بهطوریکه قیمت هر
بشکه نفتخام شاخص برنت( )Brentدریای
شمال در بازار بورس لندن از ۲۶/۴۴دالر در
روز اول مــاه مه بــه ۴۱/۱۵دالر در روز در
آخــر ماه ژوئن و قیمت هر بشــکه نفتخام
شــاخص دبلیو.تــی.آی (West Texas
 )Intermediateآمریــکا از بشــکهای
۱۹/۷۸دالر در اول مــاه مــه به ۳۹/۲۷دالر
در آخریــن روز ماه ژوئــن افزایش یافتند و
بهعبارتــی ،با تالش بیشــتر اوپکپالس در
مدیریت تولیــد و عرضهی نفت به بازارهای
جهانی ،بــار دیگر تقویــت قیمتها حاصل
شــد ،اگرچه واردکنندگان نفت نیز همواره
بهدنبال نفت ارزانتر در بازار در مقایســه با
اوپکپالس خواهند بود.

توسعهی انرژيهای پاك و تاثیر آن در پیشبینی آیندهی قیمت نفت  
بهدنبال افزایش روند اســتفاده از انرژیهاي
پاك (و با کربن كمتر) بهجای ســوختهای
آالینده و فسیلی و بهویژه در پي همهگيري
ويروس كرونا ،شــركت نفــت بريتانيا (،)BP
بــرآورد روند بلندمدت كاهــش قیمت نفت

و گاز و متعاقبــا ارزش داراییهــای بخــش
باالدســتی خود را مجددا مورد بازبینی قرار
داد .این شــرکت میانگیــن قیمت نفتخام
شاخص برنت ( )Brentدریای شمال را حدود
۵۵دالر در هر بشــکه و قیمــت گاز طبیعی

در بــازار گاز ( Henry Hubآمریکا) را حدود
۲/۹۰دالر برای هــر  MMBtuدر نظر گرفته
اســت ،كه در مقایســه با پیشبینیهای ماه
نوامبر گذشــته برای دورهی زمانی سالهای
 ۲۰۲۱-۵۰بهترتيــب  ۲۷و ۳۱درصد كاهش
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فنی
کوتاه

نشان ميدهد .این شــرکت همچنین اعالم
کرد که ،تغییرات ایجاد شــده در قیمتهای
برآوردی ،منجر به کاهش  ۱۳تا ۱۷/۵ميلیارد
دالری در ارزش داراييهای آن پس از کســر
مالیــات خواهد شــد .مدیریت شــرکت BP
انتظار دارد كه عواقب بیماری کرونا ،ســرعت
انتقال به یك اقتصاد و سیستم انرژی با كربن
کمتر را بیشــتر شتاب بخشــد ،زیرا كشورها
جهت افزايش مقاومت اقتصاد خود در آينده
بهدنبال "پیشرفت سریعتر و بهتر" هستند.
البته مدیرعامل جدید شرکت ،در ماه فوریه
اهداف جدید و بلنــد پروازانهای را برای اين
شــركت بزرگ نفتي در نظــر گرفته ،به اين
ترتيب كه تا ســال  ۲۰۵۰یــا زودتر از آن،
تبدیل به یکی از توليدكنندگان بزرگ انرژي
پاك و بدون كربن و ايفاكنندهی نقش اصلي
در مقابله بــا تغییرات آبوهوایــی با انرژی
پاكتر در جهان شود .بههمین دلیل ،بهعنوان
بخشــی از این فرآیند ،شرکت BPپیشبینی
خــود را در مــورد قیمت نفــت و گاز برای
دورهی بلندمــدت آینده مورد بازبینی مجدد
قرار داده است .بهعبارتی ،این اقدام را با توجه
به شرایط سخت جاری و دادههاي مربوط به
شــيوع كوويد ،۱۹-كه بهنظر ميآيد بهطور

فزايندهاي تاثيري پايــدار بر اقتصاد جهان و
بازارهای بینالمللی نفت ،گاز و سایر انرژیها
داشته باشد ،در نظر گرفتهاست.
شــرکت نفتی رویال داچ شــل ( )Shellنیز
قیمت برآوردی خود از قیمت نفتخام برنت
را در سال جاری ۳۵دالر در هر بشکه و برای
ســال آتی ۴۰دالر در هر بشــکه اعالم کرده
که در مقایســه با رقم برآوردی قبلی معادل
۶۴دالری برای ســال ۲۰۱۹اختالف فاحشی
را نشان میدهد ،بهطوریکه با ادامهی شیوع
کرونا چالش جدیدی در بازار تمامی کاالهای
تجاری از جمله نفت و گاز ایجاد شــده است.
از طرفی ،با قیمتهای برآوری جدید ،شرکت
شل نیز متحمل خســارات زیادی در ارزش
داراییهــای خود خواهد شــد کــه رقم آن
حدود 23میلیــارد دالر خواهد بود و رقم آن
از ۸۳/۷میلیــارد دالر با ۲۸/۳درصد کاهش،
به حدود ۶۰میلیارد دالر خواهد رسید که از
مجموع خســارات فوق حدود ۹میلیارد دالر
آن در بخش گاز بهویژه در منطقهی استرالیا،
۶میلیــارد دالر در بخــش باالدســتی نفت
بهویژه در منطقهی آمریکای شمالی و حدود
۷میلیارد در بخش پاالیشی و محصوالت آن
خواهد بود.

شرکت شــل در مارس ۲۰۲۰اعالم کرد که،
تصمیم گرفته است اهداف و فعالیتهای خود
را در راستای به صفر رســاندن آالیندههای
زیســتمحیطی تا ســال ۲۰۵۰و یا زودتر از
آن برنامهریــزی و دنبال کنــد ،بهطوریکه
فعالیتهای خــود را در بخش انرژی بهویژه
نفت گاز تا ســال ۲۰۳۵بهمیزان ۳۰درصد و
تــا  ۲۰۵۰تا ۶۵درصد کاهش دهد .اما بهنظر
میرســد که با قیمتهای پایین کنونی نفت
و گاز دســتیابی به اهداف فوق تا حدودی با
مشکالت و یا تاخیر روبرو شوند.
بر اســاس برآورد تحليلگران بــازار انرژی،
انتظــار ميرود مصــرف جهانــي نفت برای
دورهی فــوق ( )۲۰۲۱-۵۰بهعلــت تقاضاي
ضعيفتر ،حدود ۳ميليون بشكه در روز كمتر
از پيشبينيهاي قبل از شــیوع جهانی کرونا
باشد .بههمین منظور شرکت  BPو  Shellنیز
مانند بسیاری از شركتهاي بزرگ نفتي قصد
دارند تا سرمایهگذاریهای خود را در تجارت
انرژیهایی غیــر از نفت و گاز افزایش دهند.
در حــال حاضر شــركت  BPســاالنه حدود
۵۰۰میلیــون دالر یا تقریبــا ۳درصد از کل
هزینههای ســرمایهاي خود را به انرژیهای
پاک اختصاص ميدهد.

ادامهی تحریم آمریکا و تاثیر آن بر روند کاهش تولید نفت ونزوئال
در پی رد درخواست مالقات نیکوالس مادورو
از ســوی ترامپ ،انتظار مــیرود تحریمهای
نفتی این کشــور همچنان به قوت خود باقی
بماند .دولت آمریکا با صدور مجدد اخطارهای
ســال گذشــتهی خود ،بر افزایش فشــار به
شــرکتهایی که به صادرات نفتخام ونزوئال
کمک کنند ،تاکید کــرد که عالوه بر تحریم
شــرکتهای فوق ،شــرکتهای حملونقل
دریایی جهانی نیز تحت نظارتهای شــدید
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آمریکا بهمنظور تحمیل فشــار (و تحریمهای
مضاعف) بــر نفتکشهایی که اخیرا از ونزوئال
نفتخام بارگیری کردهاند ،میباشند که شروع
این تحریمها با ۵فروند نفتکشــی که اخیرا به
ونزوئال رفتهاند ،صورت گرفته است.
بر اســاس آخرین گزارش منتشــره توســط
شرکت نفتی دولت ونزوئال ( ،)PDVSAبهدلیل
تحریــم صادرات نفت این کشــور ،پرشــدن
مخازن ذخیرهسازی و بسته شدن صدها چاه

تولیدی ،میزان تولید نفتخام آن در اواســط
ژوئن ســالجاری به رقم ۲۸۴هزار بشکه در
روز کاهش یافته که در مقایسه با میزان تولید
آن در ماه مه (۴۷۰هزار بشکه در روز) ،کاهش
۱۸۶هزار بشــکهای را نشان میدهد .بهعالوه
در این میــان ،تولید نفت حــوزهی کمربند
 Orinocoنیز کاهش چشــمگیری داشــته
و نزدیــک به توقف اســت ،بهطوریکه تولید
روزانهی نفت در نواحی Petrolera Sinovensa
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بهمقدار ۳هزار بشــکه در روز (معادل ۳درصد
ظرفیــت تولید روزانــه) ،در Petromonagas
بهمقدار ۲۵۰۰بشکه در روز (معادل ۵/۲درصد
ظرفیت تولید روزانه) ،ناحیهی Petrocedeno
بهمقدار هزار بشکه در روز (معادل ۵/۰درصد
ظرفیت تولیــد روزانه) بــوده و تولید میدان
 Petropiarنیز بهطور کامل متوقف شده است.
بر اســاس آمار رســمی ، PDVSAظرفیت

تولید از کمربنــد  Orinocoدر چهار بلوک
اصلــی  Carabobo،Ayacucho ،Juninو
 Boyacaبا حجم درجای ذخایر نفتخام بالغ
بر۲۲۰میلیارد بشــکه نیز بالغ بر ۱/۳میلیون
بشــکه در روز بوده که از ماه مه به ۵۵۰هزار
بشــکه در روز کاهش یافته است .همچنین
تولید نفت در شرکت سرمايهگذاري مشترك
۶۰( Boqueronدرصــد ۴۰ ،PDVSAدرصد

روسيه) ۲هزار بشکه در روز بوده و در شرکت
ســرمايهگذاري مشــترك Petroquiriquire
(۶۰درصــد ۴۰ ،PDVSAدرصد  )Repsolنیز،
تولید نفت متوقف شده است.
انتظار میرود بــا در نظر گرفتن روند نزولی
صــادرات نفتخام ونزوئال ،رقــم آن تا پایان
ســال  ۲۰۲۱بــه ۳۰۰هزار بشــکه در روز
کاهش یابد.

بازار ناخوش نفت دامنگیر گاز نیز شده است
روزهــای ناخوش بــازار نفــت تحتتاثیر
ویــروس کرونا و کاهــش تقاضا به گاز هم
رســید و مدتی است که روند نزولی قیمت
این ســوخت پاک را نیز موجب شده است.
آژانس بینالمللی انرژی در آخرین گزارش
خود در اواسط ژوئن با بیان اینکه «کاهش
ســاالنهی تقاضــای جهانــی گاز در حال
نزدیک شــدن به حدی بیســابقه است»،
به توصیف این بــازار پرداخت .بهطوریکه
وضع عرضه و تقاضای گاز در جهان به این
شرح است:
در آسیا و در چهار ماههی اول سالجاری،
منطقهی شمالشــرق آن شامل کشورهای
کرهجنوبــی و ژاپــن بهعنــوان مهمترین
خریــداران ال.ان.جی ( )LNGبا رقمی بالغ
بــر ۶۵میلیون تن ،شــاهد کاهش واردات
نسبت به مدت مشــابه سال ۲۰۱۹بوده و
موجــب افزایش مازاد عرضــه در این بازار
و کاهش قیمــت آن در این ناحیه شــده
اســت ،بهطوریکه انتظار نمیرود تقاضای
این دو کشــور بهدلیل اعمال قرنطینه و به
درازا کشیدن بهبود وضع اقتصادی آنها در
کوتاهمدت ،از رشــد قابلتوجهی برخوردار
باشــد و یا حتی به ســطح دورهی مشابه
ســال قبل برســد .در مقابــل و بر خالف
کشورهای فوق ،جنوبشــرق آسیا شامل

کشورهای مالزی ،سنگاپور و تایلند در این
دوره افزایــش واردات ال.ان.جی تا مقدار
۳۵درصد بیش از دورهی مشــابه سال قبل
را تجربــه کرد و به رقــم ۴/۲۵میلیون تن
رســید که این افزایــش واردات در منطقه
تحتتاثیر اتخاذ سیاســتهای دولتهای
این کشــورها بــرای آزادســازی بازارهای
داخلــی و افزایــش تعــداد شــرکتهای
واردکنندهی ال.ان.جــی با توجه به قیمت
پایین در بازار تکمحموله آن بوده است.
در اروپــا ،افزایش واردات ال.ان.جی ترکیه
از آمریکا در چهار ماههی اول سال نسبت
به مدت مشــابه ســال ۲۰۱۹با چهار برابر
افزایش به ۱/۳۴میلیارد مترمکعب رســید
که البته ،ایــن افزایش واردات از آمریکای
شــمالی همزمان با کاهــش واردات گاز از
طریق خطوط لوله از کشــورهای روســیه
و ایــران بهدلیــل ارزان بــودن ال.ان.جی
صادراتی آمریکا در مقایســه با قیمت سایر
صادرکنندگان گاز به ترکیه بوده است .در
این مدت سهم شرکت گازپروم از صادرات
گاز بــه ترکیه از ۳۲درصــد به ۱۰درصد و
واردات این کشــور از ایران نیز با ۱۵درصد
کاهش روبرو شد .ترکیه هماکنون پنجمین
واردکنندهی ال.ان.جی از آمریکا اســت و
برای نخســتین بــار ســهم ال.ان.جی در

مجمــوع واردات گاز بــه ترکیــه از میزان
واردات آن بــه کمــک خط لولــه افزایش
یافته اســت .البته ،بهدنبال شــیوع جهانی
کرونا و کاهش شــدید تقاضای نفت و در
نتیجه کاهش تولید نفت شیل در آمریکا به
حداقل مقدار (۷/۶۳میلیون بشکه در روز)
طی دو سال گذشــته ،میزان گاز تولیدی
و در نتیجــه گاز ورودی بــه مجتمعهای
صادرات ال.ان.جی آن نیز بهویژه طی ســه
ماه اخیر با کاهش شدید ۶۰درصدی همراه
بوده و از رقم ۲۷۷میلیــون مترمکعب در
روز در ماه مارس به کمتر از ۱۱۳/۳میلیون
مترمکعب در روز در ماه ژوئن رسید.
ظرفیت روزانهی صادرات ال.ان.جی آمریکا
در سال گذشــته پس از قطر و استرالیا در
مقام ســوم جهان قرار داشت و با افزایش
ظرفیت آن در اواخر تابســتان سالجاری
رقم آن به حداکثــر و معادل ۲۸۶میلیون
مترمکعب در روز خواهد رسید.
از طرفــی با کاهش تقاضــای جهانی گاز،
قیمت جاری تــک محمولههای ال.ان.جی
در بازار گاز شمالشرق آسیا نیز در هفتهی
منتهی به دهم ماه ژوئن معادل ۲/۰۱دالر
در هــر میلیــون بی.تی.یــو و در بازار گاز
جنوبغرب اروپا ۱/۰۷دالر بوده است.
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بازنگری عراق در توسعهی میادین نفتی پرهزینه
وزیر نفت عراق اعالم کرد که این کشور در
حال بررسی و بازنگری برخی قراردادهای
نفتی با شرکتهایی است که در میادین
نفتی و حوزههای عملیاتی با هزینهی باال
فعالیت میکنند .بدیهی است که کاهش
قیمتهای نفت در سالهای اخیر و وجود
مداوم عرضهی اضافی نفت در بازار و
چشمانداز ناامیدکنندهی قیمتهای نفت در
آیندهی نزدیک در نتیجهی شیوع ویروس
کرونا و تاثیر آن در کاهش روند تقاضای
نفت ،عراق را همچون سایر کشورهای
تولیدکننده با کاهش فعالیتهای توسعهای
بخش باالدستی صنعت نفت خود روبرو
ساخته است.

وزیر نفت عراق همچنین گفت« :این
وزارتخانه قصد دارد با شرکتهای نفتی
مذاکره کند و بررسی بعضی از قراردادهای
نفتی پرهزینه را آغاز کرده است» .وی
افزود« :به نفع عراق است که با سازمان
کشورهای صادرکنندهی نفت (اوپک) و
متحدانش ،موسوم به "اوپکپالس" برای
باال بردن ارزش بازاری نفت از طریق
کنترل عرضهی آن همکاری کند».
در اوایل ماه جاری میالدی ،عراق به ائتالف
اوپکپالس اعالم کرد برنامهای فوری را
برای کاهش تدریجی تولید نفت بهمنظور
پایبندی کامل کشورش به سهمیهی تولید
خود مطابق با توافق اوپکپالس آغاز خواهد

کرد .این اقدام عراق پس از آن بود که
اوپکپالس خواستار پایبندی بغداد و دیگر
کشورهای تخطیکننده از سهمیهی کاهش
تولید مطابق با توافق اخیر این ائتالف شد.
اوپک ،روسیه و متحدانشان در ۱۷
خردادماه پس از برگزاری نشستی از
طریق ویدئوکنفرانس ،به توافق رسیدند که
کاهش تولید نفت را بهمدت یکماه و تا
پایان ماه ژوئیه تمدید کنند و با کاهش
تولید ۹میلیون و ۶۰۰هزار بشکه ،حدود
۱۰درصد از عرضهی جهانی نفت ،از مازاد
عرضهی ناشی از همهگیری ویروس کرونا
بکاهند.

مشارکت اندونزی و تایوان برای ساخت یک مرکز پتروپاالیشگاهی
با گسـترش اجـرای پروژههای پتروپاالیشـی
در صنعـت نفت جهان با هـدف صرفهجویی
در هزینههـا و افزایش بهـرهوری این بخش،
اندونـزی و تایـوان نیـز بـرای سـاخت یـک
مگاپروژه پتروپاالیشـی در سـواحل شـمالی
جزیـرهی جـاوه یـک توافقنامـه اولیـه امضا
کردند.
اندونـزی اخیـرا  ۸۹پـروژهی اولویـتدار بـه
ارزش ۹۷میلیـارد دالر را بـرای اجـرا در
یـک دورهی چهـار سـاله اعلام کـرد کـه
در میـان ایـن پروژههـا ،برنامـهی پرتامینـا
بـرای اجـرای پـروژهای بـا هـدف ارتقـای
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کمـی و کیفی پاالیشـگاه بالونـگان و تبدیل
آن بـه یـک مجتمـع یکپارچه پتروپاالیشـی
بـا همـکاری شـرکت تایوانـی سی.پی.سـی
( )CPCقـرار گرفتـه اسـت.
مدیـر مگاپروژههـا و طرحهـای پتروشـیمی
شـرکت دولتـی پرتامینـا بـا بیـان اینکه این
پـروژه تـا سـال ۲۰۲۶تکمیـل خواهد شـد،
افـزود :سـاخت ایـن مجتمـع پتروشـیمی
بخشـی از طـرح توسـعهی پاالیشـگاه
بالونـگان نیـز بهشـمار میآیـد کـه قـرار
اسـت در مرحلهی نخسـت ظرفیـت پاالیش
روزانـهی آن از ۱۲۵هـزار بشـکهی کنونـی

بـه ۱۵۰هـزار بشـکه در سـال ۲۰۲۲برسـد.
وی ادامـه داد :پرتامینـا در حـال همکاری با
شـرکت ملـی نفـت ابوظبـی (ادنـوک) برای
پـروژهی یـاد شـده اسـت ،ادنـوک در حـال
مطالعـهی امکانسـنجی ایـن طـرح اسـت
کـه انتظـار میرود کار آن در مـاه اوت پایان
یابـد .ادنـوک و پرتامینـا بـرای توسـعهی
پاالیشـگاه بالونـگان و تبدیـل آن بـه یـک
مچتمع پتروپاالیشـی با سـرمایه ۱۲میلیارد
دالر در ژانویـه امسـال یک یادداشـت تفاهم
امضـا کردند.
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تالش جدید روزنفت برای دور زدن تحریمهای آمریکا
شرکت روزنفت روســیه که پس از وضع
تحریمهای آمریــکا در فوریــه ،فعالیت
بازوی تجاری خود در بازار نفت "شرکت
روزنفــت تریدینــگ" را متوقــف کرده
بود ،شــرکت بازرگانی جدیــدی را با نام
"انرگوپول" در ژنو تاســیس کرد .وظایف
اصلــی که پیش از این توســط شــرکت
"روزنفــت تریدینــگ" انجام میشــد از
جملــه تامین نفــت پاالیشــگاههای آن
شــرکت در آلمان و برخــی فعالیتهای
تجــاری در اروپا ،از ایــن پس بر عهدهی
شرکت انرگوپول خواهد بود.
شرکت بازرگانی"انرگوپول" زیرمجموعهی
۱۰۰درصدی روزنفت اســت ،در راستای

منافع روزنفت بــه معامالت تجاری اقدام
خواهد کرد و هیــچ ارتباطی با "روزنفت
تریدینگ" نخواهد داشت .این شرکت در
سوئیس به ثبت رسیده و مطابق با قوانین
آن کشــور فعالیت خواهد کرد .کشــور
سوئیس بهدلیل سیستم مالیاتی و شرایط
قانونی مناســب بــرای ســرمایهگذاران،
گزینــهی مــورد عالقــهی بســیاری از
شــرکتهای بازرگانــی بینالمللی برای
انجام فعالیت است.
از طرفی ،شــرکت "روزنفــت تریدینگ"
بهدلیل تجارت نفت ونزوئال تحریم شــد
که از این پس "شــرکت انرگوپول" قصد
دارد با آن کشــور وارد همکاری تجاری

شود .بههمین دلیل شرکت روزنفت پیش
از ایــن در بیانیهای اعــام کرده بود که
در جهت حفظ منافع ســهامدارانش ،به
تمامی فعالیتهایــش در ونزوئال خاتمه
داده و داراییهای خود را در آن کشــور
واگذار کرده است .شرکت "انرگوپول" نیز
که به تازگــی فعالیت خود را آغاز کرده،
هماکنون در حال ســپری کردن فرآیند
تایید از ســوی بانکها و سایر موسسات
حقوقی دیگر اســت و مدیریت شــرکت
تحریم شدهی "روزنفت تریدینگ" نیز در
شرکت جدید ،فعالیت نخواهند داشت.

خریداران آسیایی به نفت ایاالت متحده روی میآورند
خریــداران آســیایی نفت بهدلیــل اجرای
برنامــهی دســتوری در بازار نفت توســط
اوپکپالس و نامشــخص بــودن عرضهی
اوپک ،به خریــد نفت از ایاالتمتحده روی
میآورنــد .بهعبارت دیگر ،تالش ســازمان
کشــورهای صادرکننــدهی نفــت (اوپک)
و متحدانــش (اوپکپالس) بــرای کنترل
قیمتها با محدود کردن تولید نفت ســبب
شده اســت تا خریداران آســیایی با هدف
برنامهریزی ماهانه و فصلی مراکز پاالیشــی
خود بهطــور فزایندهای بهدنبال منابع نفت
مطمئنتر و ارزانتر از سایر بازارها از جمله
بازار ایاالتمتحده آمریکا بروند.
پاالیشــگران واردکنندهی نفــت در طول
دو ماه گذشــته مجبور بــه پذیرش کاهش
قابلتوجه حجم عرضهی نفتخام توســط

برخــی از تولیدکنندگان اوپــک از جمله
عربستان ســعودی و عراق شــدهاند .آنها
همچنین در اثر نوسانات شدید قیمتهای
رسمی فروش نفت توســط تولیدکنندگان
اوپک برداشــت برخــی از محموالت خود
را کاهش داده یا بــه تعویق انداختند و در
مقابل ،واردات از آمریکا را در برنامهی خود
قرار دادند .بهویژه که طی دو ماه گذشــته
نــرخ حملونقل در سراســر اقیانوس آرام
کاهش یافته است و واردات نفت آن کشور
در مقایســه با نفت وارداتی از خلیجفارس
برای آنها ارزانتر تمام میشود.
از طرفــی ،اخیــرا نیز اعالم شــده اســت
که شــرکت بازاریابی نفت عراق (ســومو)
قصــد دارد تا با هدف پایبنــدی به اهداف
اوپکپالس و تقویت تصمیم آن ،محموالت

نفتخام صادراتی خود از بصره را به آســیا
در ماه ژوئیه بهمیزان چشــمگیری کاهش
دهد .برخی منابع نیز اعالم کردند شــرکت
دولتی نفت عربســتان ،آرامکو ،بزرگترین
صادرکنندهی نفت جهان نیز حجم نفتخام
تحویلی به حداقل پنج خریدار آسیایی را در
ماه ژوئیه کاهش خواهد داد.
بر همین اســاس ،مطالعات انجام شده در
بازار حملونقل دریایی نفت نشان میدهد
کــه حجم نفتخــام انتقالــی از آمریکا به
مقاصــد مختلف در آســیا در حال افزایش
اســت ،بهطوریکه پیشبینی میشود ،در
ماه ژوئیه حدود ۴۹میلیون بشکه نفتخام
به این منطقه وارد شــود که در مقایسه با
۲۷میلیون بشــکه در ماههــای مه و ژوئن
افزایش چشمگیری خواهد داشت.
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با تصویب مجلس ،زغالسنگ از سبد انرژی آلمان حذف میشود
مجلس قانونگذاری آلمــان ،قانونی تصویب
کرد که بر اساس آن و برای رسیدن به اهداف
اقلیمــی و آبوهوایی ،زغالســنگ از منابع
تولید برق این کشور حذف خواهد شد .برای
اجرای این قانون نیــز ۵۰میلیارد یورو برای
معــدنکاران و شــرکتهای نیروگاهی برق
بهرهبــردار از معادن ،مناطــق تحتتاثیر این
قانون و کارگران معادن که درگیر با تاثیرات
این انتقال از زغالســنگ بــه تجدیدپذیرها
هستند ،در نظر گرفته شده است.
وزیــر اقتصاد آلمان ،پتر آلتمایر ،این قانون را
یک قانون تاریخی برای آلمان عنوان کرده و

گفته است :این قانون طرحی برای نسلهای
آینده و آغازی غیرقابل بازگشــت برای پایان
عصر سوختهای فسیلی است.
آلمان قرار است فعالیت نیروگاههای اتمی خود
را تا ســال ۲۰۲۲و نیروگاههای زغالسنگی
خود را تا سال ۲۰۲۳متوقف کند و از سویی
بهشدت بهدنبال کاهش ۵۵درصدی از انتشار
گازهای گلخانهای خود تا سال ۲۰۳۰نسبت
به سطح سال ۱۹۹۰است.
صنایع تاسیساتی ،کارگری و مصرفکنندگان
انــرژی در کشــور نیز بهشــدت از این طرح
اســتقبال کرده اما گروههای ســبز طرفدار

محیطزیست ،خواســتار اجرای سریعتر این
قانون هســتند ،زیرا معتقدند :زمانبندی این
طرح بســیار کند بوده و بار مالی زیادی را بر
دوش مالیاتدهندگان تحمیل خواهد کرد.
هزینهی تولید برق از تجدیدپذیرها روزبهروز
رقابتیتر میشــود و قیمت ارزان گاز طبیعی
نیز باعث شده است تا سوخت گازی جایگزین
سوخت فسیلی جامد (زغالسنگ) در آلمان
شــود .در ابتدای ســال ۲۰۲۰تجدیدپذیرها
بیــش از ۵۰درصد برق تولیــدی آلمان را به
خود اختصاص دادند.

پیشبینی عرضه و تقاضای نفت در سالهای ۲۰۲۰-۲۱

ادارهی اطالعــات انــرژی آمریــکا (،)EIA
در تازهتریــن گزارش ماهانه خــود دربارهی
چشــمانداز کوتاهمدت انرژی ،میزان برآورد
رشــد تقاضای جهانی نفت در ســال۲۰۲۰
را کاهش داد .ایــن اداره در تازهترین برآورد
خود ،رشــد تقاضــای جهانی نفــت را برای
ســال ۲۰۲۰نســبت به بــرآورد قبلی خود
بهمیزان ۲۱۰هزار بشــکه در روز کاهش داد
و این رقم را ۸میلیون و ۳۴۰هزار بشــکه در
روز اعالم کرد .این اداره همچنین در گزارش
خود رشــد تقاضــای جهانی نفــت را برای
سال ۲۰۲۱نسبت به سال ۲۰۲۰با ۱۹۰هزار
بشکه در روز افزایش رقمی معادل ۷میلیون
و ۱۸۰هزار بشکه در روز اعالم کرد.
بر اســاس این بــرآورد ،عرضــهی نفتخام
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ایاالتمتحده در سال ۲۰۲۰بهمیزان۶۷۰هزار
بشکه در روز کاهش مییابد و به ۱۱میلیون
و ۵۶۰هزار بشــکه در روز خواهد رســید .در
بــرآورد پیشــین ،کاهش تولید ســالجاری
آمریکا نسبت به سال ۲۰۱۹معادل ۵۴۰هزار
بشکه در روز اعالم شده بود.
در این گزارش همچنین مقدار مصرف جهانی
نفت در سال ۲۰۲۰با کاهش روزانه ۸میلیون
و ۳۰۰هزار بشکه ،حجمی بالغ بر ۹۲میلیون
و ۵۳۰هزار بشــکه در روز اعالم شده است،
که رقــم آن در برآورد قبلــی مقدار کاهش
معــادل ۸میلیون و ۱۵۰هزار بشــکه در روز
پیشبینی شــده بود .این در حالی است که
مقدار تقاضای جهانــی نفت ،بهدلیل کاهش
محدودیتهای اعمال شده برای مهار ویروس

کرونا در حال افزایش است.
البته ،رئیــس ادارهی اطالعات انرژی آمریکا
در بیانیــهای اعالم کرد کــه :دادههای اولیه
نشــان میدهد بازار جهانی نفت ســریعتر از
آنچه توســط این نهاد پیشبینیشــده بود،
در حال رســیدن به توازن است و اضافه کرد
که :بهدلیل تشــدید کاهــش تولید نفتخام
در ماه ژوئن و تقاضای بیشــتر آن نسبت به
آنچه برآورد میشد ،انتظار میرفت برداشت
از ذخیرهسازیهای نفتخام در این ماه آغاز
شود.
اما وزیر انرژی روســیه اخیــرا اعالم کرد که
بازگشت تقاضای جهانی نفت به سطوح پیش
از بحران ،تا ســال ۲۰۲۱امکانپذیر نیست و
حتی ممکن اســت مقدار آن طی دو یا ســه
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ســال آینده به سطوح پیش از بحران کنونی
نیز بازنگردد.
اوپــک نیز در گــزارش اخیر خــود تقاضای
جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۰را ۹۰میلیون
و ۶۰۰هزار بشــکه در روز اعالم کرده که این
مقــدار ۹میلیون و ۱۰۰هزار بشــکه کمتر از
سال ۲۰۱۹است.
آژانــس بینالمللی انرژی هــم با اعالم اینکه
تقاضای نفت تا سال ۲۰۲۲به سطوح پیش از
شیوع ویروس کرونا بازنمیگردد ،پیشبینی
کرده است که در ســال ۲۰۲۱رشد تقاضای
نفت در جهان نسبت به  ۲۰۲۰معادل روزانه
۵میلیون و ۷۰۰هزار بشــکه خواهد بود که با
رســیدن به ۹۷میلیون و ۴۰۰هزار بشکه در
روز۲ ،میلیون و ۴۰۰هزار بشکه در روز کمتر
از میزان تقاضا در سال ۲۰۱۹خواهد بود.

اطالعات ارائه شده توسط این سازمان نیز که
بر مبنای میزان تولید توافقی اوپکپالس در
ماه ژوئن در نظر گرفته شــده ،نشان میدهد
کــه در چشــمانداز تولیــد نفــت جهان در
سال ،۲۰۲۱برای بسیاری از کشورها افزایش
میزان تولید نسبت به سال ۲۰۲۰پیشبینی
میشــود ،اما رقم افزایشی مطلق آن فقط در
مورد کشــورهای نروژ و برزیل صادق خواهد
بود که از ســطوح تولید خود در سال۲۰۱۹
فراتــر خواهند رفــت .اما این امــر در مورد
اعضای اوپکپالس صدق نخواهد کرد .از نگاه
آژانــس بینالمللی انرژی ،آمریکا ،بزرگترین
تولیدکنندهی نفت جهان ،سال ۲۰۲۱را هم
با کاهش تولید نســبت به سال ۲۰۲۰تجربه
خواهد کرد .بهعالوه آنکه ،روســیه ،عربستان
و کانادا هم علیرغــم افزایش تولید نفت در

سال ،۲۰۲۱باز هم نمیتوانند به سطوح تولید
خود در سال ۲۰۱۹بازگردند.
در مجمــوع ،دورنمای فعالیت صنعت جهانی
نفــت و میــزان تولید آن در ســال آینده به
عوامــل زیادی از جملــه مهمترین آن یعنی
رشد شــمار مبتالیان به بیماری کووید۱۹-
و شــیوع موج دوم آن بستگی خواهد داشت.
در صورتیکه چنین شــود ،دولتها بار دیگر
مجبور به اعمــال قرنطینه و محدودیتهای
آمدوشــد خواهند بــود و این امــر بار دیگر
تقاضای جهانی نفت را کاهش خواهد داد .از
ســوی دیگر ،با افزایش قیمت نفت ،احتماال
بســیاری از تولیدکنندگان ،مجــددا تولید و
عرضهی نفت خود را به بازار افزایش خواهند
داد.

77

